TALVISODAN MUISTOMERKKITOIMIKUNTA

TALVISODAN KANSALLINEN MUISTOMERKKI
TAIDEKILPAILUN KILPAILUOHJELMA

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama talvisodan muistomerkkitoimikunta kutsuu taiteilijoita
yleiseen taidekilpailuun, jonka tarkoituksena on löytää ehdotuksia Helsingin Kasarmitorille
sijoitettavaksi talvisodan kansalliseksi muistomerkiksi. Muistomerkki on tarkoitus paljastaa
talvisodan päättymisen 75-vuotispäivänä 13.3.2015.
Aloite valtioneuvostolle muistomerkin toteuttamisesta on tullut Talvisotayhdistys ry:ltä. Kilpailu on
kaksivaiheinen. Kilpailun kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.
Kilpailuohjelman liitteinä on
- palkintolautakunnan kokoonpano, liite 1,
- sanallinen kuvaus kilpailukohteesta, liite 2,
- sähköinen asemapiirros kilpailualueen rajauksesta, liite 3,
- selvitys kilpailukohteen rajoitteista ja muistomerkin suunnittelussa huomioitavista
reunaehdoista, liite 4,
- kuvaus talvisodasta, liite 5,
- lähdeluettelo talvisotaa käsittelevästä kirjallisuudesta, liite 6,
- valokuvia ja sähköisiä asemapiirustuksia Kasarmitorista ympäristöineen.
KILPAILUN ENSIMMÄINEN VAIHE
Ensimmäinen vaihe on yleinen ideakilpailu, jonka kesto on 105 päivää. Kilpailuun lähetetyistä
ehdotuksista palkintolautakunta valitsee enintään kuusi ehdotusta kilpailun toiseen vaiheeseen.
Ideakilpailun palkittuja ehdotuksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen.
Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 3 000 eurolla ideakilpailun
tultua ratkaistuksi.
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailuehdotus saa sisältää:
- enintään kolme kappaletta A 3-kokoiselle paperille tehtyjä luonnoksia taideteoksen ideasta,
valokuvina, piirroksina tai vastaavina,
- lyhyen kirjallisen selvityksen teoksen ideasta, käytettävistä materiaaleista ja toteuttamistavasta,
- esityksen teoksen sijoittamisesta Kasarmitorille.
Kilpailijalla on oikeus jättää kilpailuun useampia ehdotuksia.
Kilpailuaika päättyy 17.5.2013 kello 16.00, jolloin ideakilpailuun jätettyjen tai postitettujen
ehdotusten tulee olla perillä. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 15.– 17.5.2013 kello 9.00 – 16.00
Sotamuseossa, osoite Liisankatu 1, 00170 Helsinki, Kruununhaka. Kuoressa on oltava merkintä
”Talvisodan muistomerkkikilpailu”.
Kukin kilpailuehdotus varustetaan nimimerkillä. Ehdotusta seuraa samalla nimimerkillä varustettu,
suljettu kirjekuori, joka sisältää tekijän nimen ja yhteystiedot.

2.
Kilpailuun jätetty idealuonnos poistetaan kilpailusta, ellei sitä ole jätetty määräaikaan mennessä tai,
jos se muutoin on tämän ohjelman määräysten vastainen.
Kilpailun ensimmäisen vaiheen tultua ratkaistuksi, julkistetaan toiseen vaiheeseen valittujen
taiteilijoiden nimet 20.06.2013 opetus- ja kulttuuriministeriön ja Talvisotayhdistys ry:n
verkkosivuilla sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
Ideakilpailun palkitsematta jääneet kilpailuehdotukset palautetaan tekijöilleen kilpailun 2. vaiheen
päättymisen ja kilpailuehdotusten näyttelyn jälkeen, mikäli ehdotukseen on liitetty palauttamista
koskeva, suljetussa kuoressa oleva ohje. Palauttaminen tapahtuu taiteilijan omalla kustannuksella.
Muussa tapauksessa ehdotukset hävitetään.
Tämä kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan internetissä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Talvisotayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteissa www.minedu.fi ja
www.talvisota.fi/talvisotayhdistys. Se on saatavana myös Suomen Taiteilijaseura ry:n ja Suomen
Kuvanveistäjäliitto ry:n toimistosta.
Kilpailua koskevat kysymykset esitetään kirjallisina kilpailun ulkopuoliselle välityshenkilölle, joka
on vs. toiminnanjohtaja Tiina Veräjänkorva, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Eteläranta 12, 00130
Helsinki, e-mail tiina.verajankorva@artists.fi
15.3.2013 mennessä saapuneet kysymykset vastauksineen ovat nähtävinä 3.4.2013 lähtien
verkkosivuilla osoitteissa www.minedu.fi ja www.talvisota.fi/talvisotayhdistys.

KILPAILUN TOINEN VAIHE
Kilpailun toiseen vaiheeseen osallistuvat vain ideakilpailussa palkittujen ehdotusten tekijät, jotka
jatkokehittelevät tarvittavien asiantuntijoiden avulla ideakilpailussa palkittua ehdotustaan. Toiseen
vaiheeseen valitut voivat jättää kilpailuun useampia ehdotuksia, mutta niiden kaikkien tulee olla
kilpailun ensimmäisessä vaiheessa palkitun idealuonnoksen pohjalta tehtyjä.
Tarkemmat ohjeet vaadittavista luonnoksista, selvityksistä ja kustannusarviosta sekä luonnosten
jättämiseen liittyvistä seikoista sekä töiden jättämispaikka annetaan kilpailun toiseen vaiheeseen
valituille ideakilpailun ratkettua 20.06.2013.
Kilpailun toinen vaihe päättyy 27.11.2013 kello 16.00. Kilpailun toiseen vaiheen ratkettua
teosehdotusten teknisen toteutuksen ja ylläpidettävyyden arvioi Helsingin kaupunki.
Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen osallistunut ja ehdotuksensa jättänyt taiteilija palkitaan 7 000
eurolla kilpailun toisen vaiheen tultua ratkaistuksi. Kilpailun toisessa vaiheessa ehdotukset
asetetaan paremmuusjärjestykseen. Palkittujen nimet julkistetaan viimeistään 27.12.2013.
Kilpailun toisen vaiheen tultua ratkaistuksi asetetaan kaikki kilpailun 1. ja 2. vaiheeseen lähetetyt
ehdotukset näytteille. Näyttelyn paikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

3.
KILPAILUN MOLEMPIA VAIHEITA KOSKEVAT OHJEET
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseura ry:n kilpailusääntöjä.
Kilpailijoiden ja kilpailun palkintolautakunnan sekä sen asiantuntijajäsenten välinen mielipiteiden
vaihto kilpailuun liittyvistä kysymyksistä on kielletty. Palkintolautakunnan toiminta kilpailun
arvostelun aikana on salainen. Kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia ei saa julkistaa ennen kuin
kilpailun tulos kilpailun 2. vaiheen päätyttyä on julkistettu.
Kilpailun palkintolautakuntana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asettama talvisodan
muistomerkkitoimikunta täydennettynä kahdella Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämällä
taiteilijajäsenellä ja yhdellä muistomerkkitoimikunnan nimeämällä taiteilijajäsenellä.
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