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KUTSU 

Vuoden taiteilija 2017 -kilpailu 
Suomiart kutsuu kaikki ruotsinsuomalaiset kuvataiteilijat osallistumaan Vuoden taiteilija 2017 -
kilpailuun. 

  

Lyhyesti  
▪ Kilpailu on avoin kaikille Ruotsissa asuville ruotsinsuomalaisille kuvataiteilijoille.  
▪ Osallistu 13.9.2017 mennessä.  

▪ Lähetä korkealaatuiset kuvat 3-5 työstäsi, ansioluettelosi ja kuitti osallistumismaksusta joka on 220 
kr. Nuorille taiteilijoille, 1982 tai sen jälkeen syntyneille, osallistuminen on maksutonta.  

▪ Vuoden taiteilijan ja nuoren taiteilijan 2017 valitsee jury:  

Nina Kerola, taidepedagogi ja taiteilija 

Bettina Pehrsson, taidehallin johtaja, Marabouparken konsthall 

Laura Santala, pääsihteeri, Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto 

Anton Wiraeus, taiteilija 

 
Jury valitsee vuoden taiteilijat kuvien perusteella. Taiteilijat ovat anonyymejä jurylle finaalijuhlaan 
saakka. Vuoden taiteilija ja vuoden nuori taiteilija julkaistaan 11. marraskuuta 2017.  

Vuoden taiteilija saa Suomiartin Tellervo Tikkasen 10 000kr:n stipendin. Vuoden nuori taiteilija saa 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton 1 500kr:n stipendin. Ruotsinsuomalainen lehti julkaisee voittajat. 

 

Esittely  
Suomiart, Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistys, järjestää Vuoden taiteilija -kilpailun 12. 
kerran. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin ruotsinsuomalaisia kuvataiteilijoita ja kiinnittää huomiota 
ruotsinsuomalaiseen taiteeseen.  
 

Yhteistyö  
Suomiartin yhteistyökumppaneita ovat Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, Ruotsin Suomalainen -lehti, 
Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut, Suomen Tukholman instituutti, Liekki-lehti, 
Ruotsinsuomalaisten arkisto monimedia- ja informaatiokeskus ja Virtuelli Design Studio.  



 
 

SÄÄNNÖT 
 

Osallistuminen  
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Ruotsissa asuvat ruotsinsuomalaiset kuvataiteilijat kaikilla 
kuvataidelajeilla. Kilpailuun osallistuvat työt eivät saa olla viittä vuotta vanhempia. Taiteilijat osallistuvat 
13.9.2017 mennessä lähettämällä:  
 
1. Korkealaatuiset paperikuvat 3-5 taideteoksestaan:  
▪Taiteilijan nimi ei saa näkyä kuvissa.  

▪Kaikkien kuvien takana tulee ilmetä teoksen nimi, koko ja tekniikka.  

▪Kuvien kokovaatimus on A5-A4.  
 
Taiteilija voi lähettää kolmiulotteisista teoksista kuvat molemmilta puolilta samasta teoksesta. 
Osallistumismateriaalia ei palauteta.  
 
2. Taiteilijan ansioluettelon  
▪Ansioluettelossa tulee olla taiteilijan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot  

▪Ansioluettelon tulee olla A4-kokoinen  
 
3. Osallistumismaksun suorittamisesta kuitin, kopion tai tulosteen.  
▪Osallistumismaksu on 220kr  

▪Se maksetaan Suomiartin tilille: Pg 279034-3 Huolehdi että maksun yhteyteen tulee nimesi. Alle 35-
vuotiaiden taiteilijoiden ei tarvitse maksaa osallistumismaksua (syntymävuosi 1982 tai sen jälkeen).  
 
4. Kirjekuori merkinnällä ”Vuoden taiteilija 2017” lähetään osoitteeseen:  
Suomiart, Box 12190, 102 25 Stockholm.  
 

Jurytys  
Vuoden taiteilijan ja nuoren taiteilijan valitsee jury:  


▪ Nina Kerola, taidepedagogi ja taiteilija 

▪ Bettina Pehrsson, taidehallin johtaja, Marabouparken konsthall 

▪ Laura Santala, pääsihteeri, Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto 

▪ Anton Wiraeus, taiteilija 

 
Juryn päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.  
 

Vuoden taiteilijan 2017 julkistaminen  
Juryn valitsemat Vuoden taitelija ja nuori taiteilija 2017 julkaistaan Suomen Tukholman instituutissa 
Ruotsinsuomalaisilla kirja- ja kulttuurimessuilla 11. marraskuuta 2017. Jury motivoi lyhyesti valintojansa. 
Finaalin jälkeen Vuoden taiteilija ja nuori taiteilija julkaistaan myös Suomiartin kotisivulla ja 
yhteistyökumppanien julkaisuissa. Suomiart lähettää lehdistötiedotteen ruotsinsuomalaisille medioille.  



 

Vuoden taiteilija palkinto  
Vuoden taiteilija saa Suomiartin Tellervo Tikkasen 10 000kr:n stipendin. Vuoden nuori taiteilija saa 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton 1 500kr:n stipendin. Vuoden taiteilija ja nuori taiteilija tulevat esille, 
saavat mainetta ja kunniaa Vuoden taiteilija –tunnustuksen myötä. Vuoden taiteilija saa Suomiartin ja 
juryn allekirjoittaman kunniakirjan. 
 

Muut säännöt  
Voittajaa ei voi valita uudelleen viiteen vuoteen Vuoden taiteilijaksi. Vuoden taiteilijaa ja nuorta 
taiteilijaa haastatellaan kulttuurimessuilla Suomen Tukholman-instituutissa 11.11. 2017.  
 

Yhteystiedot  
Suomiart 
Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistys  
Box 12190 
102 25 Stockholm  
www.suomiart.se 

info@suomiart.se 

 
 

INBJUDAN 

Årets konstnär 2017 tävling 
Suomiart välkomnar alla sverigefinländska bildkonstnärer att delta i tävlingen Årets konstnär 2017.  
 

Kortfattat  
▪ Tävlingen är öppen för alla i Sverige bosatta sverigefinländska konstnärer.  
▪Anmälan senast den 13.9 2017.  

▪Lämna in högklassiga pappersbilder av dina 3-5 tävlingsbidrag i A5-A4 format. Bifoga 
meritförteckning och kvitto på betald deltagaravgift. Unga konstnärer födda 1982 och därefter deltar 
gratis.  

▪Årets konstnär och ung konstnär utses av jury:  

Nina Kerola, konstpedagog och konstnär 
Bettina Pehrsson, konsthallschef, Marabouparken konsthall 
Laura Santala, generalsekreterare, Sverigefinska ungdomsförbundet 
Anton Wiraeus, konstnär 
 

Juryn utser Årets konstnär utifrån bilderna. Konstnären förblir anonym för juryn fram till finalen. Årets 
konstnär och ung konstnär tillkännages den 11 november 2017. Årets konstnär får Suomiarts Tellervo 
Tikkanen stipendium, 10 000kr. Årets unga konstnär får Sverigefinska ungdomsförbundets stipendium,  
1 500kr. Ruotsin Suomalainen -tidning offentliggör vinnare. 
 

http://www.suomiart.se/
mailto:info@suomiart.se


Syfte  
Suomiart, Sverigefinska Bildkonstnärernas Förening, arrangerar tävlingen Årets konstnär för tolfte 
gången. Syftet med tävlingen är att framhäva sverigefinländska bildkonstnärer samt att uppmärksamma 
den sverigefinländska bildkonsten.  
 

Samarbete  
Tävlingen sker i samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet, tidningen Ruotsin Suomalainen -
tidning, Sverigefinska bok- och kulturmässan, Finlandsinstitutet i Stockholm, kulturtidskriften Liekki, 
Sverigefinländarnas arkiv Multimedia- och informationscentrum och Virtuelli Design Studio.  

 

REGLER 
 

Deltagare  
Alla i Sverige bosatta sverigefinländska konstnärer kan delta i tävlingen med alla konstarter. Konstverken 
får inte vara äldre än fem år. Konstnärerna deltar genom att sända senast den 13.9. 2017:  
1. Högklassiga pappersbilder av 3-5 tävlingsbidrag  

▪ Konstnärens namn får inte vara synligt i bilderna.  

▪ Konstverkets namn, format och teknik skall anges på bildernas baksida.  

▪ Bildernas storlek bör vara A5 eller A4. Av tredimensionella konstverk (t ex skulptur) sänds bilder 
tagna från två håll.  
Bilderna returneras ej.  

2. En meritlista i A4-format med konstnärens namn, födelseår, adress och kontaktuppgifter.  
3. Kvitto/internetutskrift på betald deltagaravgift.  

▪ Deltagaravgiften är 220 kr.  
▪ Deltagaravgiften betalas till Suomiarts pg-konto 279034-3.  

▪ Ange avsändarens namn.  
Konstnärer under 35 år (födda 1982 eller efter) deltar gratis i tävlingen.  
4. Kuvertet märks med ”Årets konstnär 2017” och sänds till:  
Suomiart, Box 12190, 102 25 Stockholm.  
 

Jurybedömning  
Årets konstnär  ocn ung konstnär 2017 väljs av en jury:  
 

▪ Nina Kerola, konstpedagog och konstnär 

▪ Bettina Pehrsson, konsthallschef, Marabouparken konsthall 

▪ Laura Santala, generalsekreterare, Sverigefinska ungdomsförbundet 

▪ Anton Wiraeus, konstnär 


Juryns beslut kan inte överklagas.  
 



Tillkännagivande av Årets konstnär  
Tillkännagivande av juryvalda Årets konstnär och ung konstnär 2017 äger rum i Finlandsinstitutet i 
Stockholm den 11 november 2017. Juryn motiverar sitt val av Årets konstnär och ung konstnär. Efter 
finalen publiceras vinnarna på Suomiarts hemsida samt i samarbetspartners publikationer. Ett 
pressmeddelande utfärdas till media.  
 

Årets konstnär pris  
Årets konstnär får Suomiarts Tellervo Tikkanen stipendium, 10 000kr. Diplom undertecknade av 
Suomiart och juryn utfärdas. Årets unga konstnär stipendium, 1 500kr, delar ut av Sverigefinska 
ungdomsförbundet. Tidningen Ruotsin Suomalainen –tidning uppmärksammar publikens favorit. Att 
vara Årets konstnär eller ung konstnär medför publicitet och berömmelse.  
 

Övrigt  
Vinnaren kan inte väljas till Årets konstnär under de kommande fem åren. Årets konstnär och årets unga 
konstnär intervjuas under Sverigefinska bok- och kulturmässan på Finlandsinsitutet i Stockholm den 11 
november 2017.  
 

Kontakt  
SUOMIART 
Sverigefinska Bildkonstnärernas Förening  
Box 12190  
102 25 Stockholm  
www.suomiart.se  
info@suomiart.se 


