
 
 
VUODEN TAITEILIJA 2019 -KILPAILU / KUTSU JA SÄÄNNÖT  
TÄVLINGEN ÅRETS KONSTNÄR 2019 / INBJUDAN OCH REGLER (på svenska nedan) 
 

KUTSU 

Vuoden taiteilija 2019 -kilpailu 

 

Suomiart kutsuu kaikki ruotsinsuomalaiset kuvataiteilijat osallistumaan Vuoden taiteilija 2019 
-kilpailuun. 

  

Lyhyesti  

▪ Kilpailu on avoin kaikille Ruotsissa asuville ruotsinsuomalaisille kuvataiteilijoille.  
▪ Osallistu 25.2.2019 mennessä. Osallistuminen tapahtuu sähköisen kaavakkeen avulla. Kaavake 

löytyy Suomiartin kotisivulta www.suomiart.se. 
▪ Liitä hakemukseesi korkealaatuiset kuvat 3-5 työstäsi, ansioluettelosi ja kuitti osallistumismaksusta 

joka on 220 kr.  
▪ Nuorille taiteilijoille, 1984 tai sen jälkeen syntyneille, osallistuminen on maksutonta.  
▪ Jury valitsee viisi finalistia, Vuoden taiteilijan ja Vuoden nuoren taiteilijan kuvien perusteella, ilman 

taiteilijatietoja. Yleisön suosikki valitaan yleisöäänestyksellä. 
▪ Vuoden taiteilija ja Vuoden nuori taiteilija sekä yleisön suosikki julkistetaan 9.5.2019 Suomen 

suurlähetystössä Tukholmassa.  
▪ Vuoden taiteilija saa Suomiartilta Tellervo Tikkasen rahaston 8 000 kruunun stipendin. Vuoden nuori 

taiteilija saa Ruotsinsuomalaisten nuorten liitolta 1 500 kruunun stipendin. Ruotsin Suomalainen 
-lehti julkaisee finalistit ja voittajat. 

▪ Yleisöäänestyksen aikana finalistien taideteoskuvat ovat esillä Suomiartin kotisivulla, Tukholman 
Suomalaisen kirjakaupan taideseinällä ja Ruotsin Suomalainen -lehdessä 23.3.-27.4.2019 aikana.  
 
 

Esittely  

Suomiart, Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistys, järjestää Vuoden taiteilija -kilpailun 13. 
kerran. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin ruotsinsuomalaisia kuvataiteilijoita ja tehdä 
ruotsinsuomalaista taidetta tunnetuksi.  
 

Yhteistyö  

Suomiartin yhteistyökumppaneita ovat Liekki-lehti, Ruotsin Suomalainen -lehti, Ruotsinsuomalaisten 
arkisto, Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, Suomen Tukholman-suurlähetystö, Tukholman suomalainen 
kirjakauppa, Tukholman suomalainen kirkko 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 
25.2.2019 mennessä seuraavasti: 
 
1. Täyttämällä sähköisen kaavakkeen 
Linkki Google Forms -kaavakkeeseen löytyy Suomiartin kotisivulta www.suomiart.se. 
Kaavakkeessa on myös linkki helppokäyttöiseen pCloud-palveluun, jonka avulla osallistujat lähettävät 
liitetiedostot. Lue kaavake kokonaisuudessaan ennen kuin aloitat täyttämisen. 
 
2. Lataamalla seuraavat liitetiedostot (a-c):  
 
A. Korkealaatuiset kuvat 3-5 taideteoksestaan (.jpg tai .jpeg, korkeintaan 5MB) 

Huomio! Taiteilijan nimi ei saa näkyä kuvissa.  

Nimeä kuvaliitteet seuraavasti: 1 teosnimi, 2 teosnimi, 3 teosnimi, jne. 

Taiteilija voi lähettää kolmiulotteisista teoksista kuvat teoksen molemmilta puolilta. Nimeä silloin kuvat 
1a, 1b, 2a, 2b, jne. 
 

B. Taiteilijan ansioluettelo (.pdf) 

 

C. Kuva osallistumismaksun suorittamisesta (.jpg, .jpeg, .png) 

Osallistumismaksu on 220 kr. Se maksetaan Suomiartin tilille: Pg 279034-3. Huolehdi että maksun 
yhteyteen tulee sinun nimesi. Alle 35-vuotiaiden taiteilijoiden ei tarvitse maksaa osallistumismaksua 
(syntymävuosi 1984 tai sen jälkeen). 
 
Kun lataat yllämainitut tiedostosi pCloud-palveluun, muista täyttää samassa yhteydessä etu- ja 
sukunimesi.  
 
3. Lähetä hakemuskaavake 
Tiedostojen latauksen jälkeen palaa jälleen Google Forms -kaavakkeeseen ja lähetä kaavake painamalla 
SKICKA-nappia.  
 

Jurytys  

Vuoden taiteilijan ja Vuoden nuoren taiteilijan valitsee jury, johon kuuluvat:  
  
▪ Ariane Bucquet Pousette, muotoilija 
▪ Lena Holger, taidehistorioitsija ja entinen Ruotsin kansallismuseon ensimmäinen intendentti 
▪ Sackarias Luhanko, taiteilija  
▪ Susanna Pettersson, Ruotsin kansallismuseon ylijohtaja 

http://www.suomiart.se/


 
Juryn päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.  
 

Vuoden taiteilijan 2019 julkistaminen  

Juryn valitsemat Vuoden taiteilija ja Vuoden nuori taiteilija 2019 sekä yleisön suosikki julkistetaan 
Suomen Tukholman-suurlähetystössä 9.5.2019. Jury motivoi valintansa. Vuoden taiteilijaa ja Vuoden 
nuorta taiteilijaa haastatellaan finaalijuhlassa. Finaalin jälkeen voittajat esitellään myös Suomiartin 
kotisivulla ja yhteistyökumppanien julkaisuissa. Lehdistötiedote välitetään medialle. 
 

Vuoden taiteilija -palkinto ym 

Vuoden taiteilija saa Suomiartilta Tellervo Tikkasen rahaston 8 000 kruunun stipendin. Vuoden nuori 
taiteilija saa Ruotsinsuomalaisten nuorten liitolta 1 500 kruunun stipendin. Vuoden taiteilija ja Vuoden 
nuori taiteilija saavat julkisuutta, mainetta ja kunniaa Vuoden taiteilija -nimityksen myötä. Vuoden 
taiteilija saa Suomiartin ja juryn allekirjoittaman kunniakirjan. Yleisön suosikki saa taiteilija Marja 
Koskiniemen signeeratun lasivadin “Garden”.  Suosikkitaiteilijaa äänestäneiden kesken arvotaan taiteilija 
Jussi Taipaleenmäen kivipainotyö “Saunailta”.  
 

Muut säännöt  

Voittajaa ei voi valita uudelleen viiteen vuoteen Vuoden taiteilijaksi.  
 
Osallistuessaan kilpailuun taiteilija antaa luvan hakemuksessaan olevien tietojen julkaisuun kilpailun 
yhteydessä. 
 

Yhteystiedot  

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

info@suomiart.se 
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TÄVLINGEN ÅRETS KONSTNÄR 2019 / INBJUDAN OCH REGLER  
 

INBJUDAN 
 

Tävlingen Årets konstnär 2019 

 
Suomiart välkomnar alla sverigefinska bildkonstnärer att delta i tävlingen Årets konstnär 2019 
 

Kortfattat 

- Tävlingen är öppen för alla i Sverige bosatta sverigefinska konstnärer. 
- Anmäl dig senast den 25 februari 2019. Anmälan sker digitalt via ett formulär som finns på 

Suomiarts hemsida www.suomiart.se. 
- Ladda upp högklassiga bilder av dina 3-5 tävlingsbidrag, meritförteckning och kvitto på betald 

deltagaravgift på 220 kr. 
- Unga konstnärer födda 1984 och därefter deltar gratis. 
- Juryn utser fem finalister, Årets konstnär och Årets unga konstnär. Juryn utser utifrån bilderna 

då konstnären förblir anonym för juryn fram till finalen. Publikens favorit utses med 
röstningsförfarande. 

- Årets konstnär och Årets unga konstnär samt publikens favorit offentliggörs på Finlands 
ambassad i Stockholm den 9 maj 2019. 

- Årets konstnär får Suomiarts Tellervo Tikkanen -stipendium på 8000 kr. Årets unga konstnär får 
Sverigefinska ungdomsförbundets stipendium på 1500 kr.  

- Under publikröstningen ställs finalisternas bilder ut på Suomiarts hemsida, Finska bokhandelns 
konstvägg och i tidningen Ruotsin Suomalainen under tiden 23.3. - 27.4 2019. 

 

Syfte  

Suomiart, Sverigefinska bildkonstnärernas förening, arrangerar tävlingen Årets konstnär för 13. gången. 
Syftet med tävlingen är att framhäva sverigefinska bildkonstnärer och uppmärksamma sverigefinsk 
bildkonst.  
 

Samarbete  

Tävlingen arrangeras i samarbete med Finlands ambassad i Stockholm, Finska bokhandeln i Stockholm, 
Finska kyrkan i Stockholm, kulturtidskriften Liekki, Sverigefinländarnas arkiv, Sverigefinska 
ungdomsförbundet, tidningen Ruotsin Suomalainen och Virtuelli Design Studio. 
 
 



 

REGLER 
 

Deltagandet  

Alla i Sverige bosatta sverigefinska konstnärer kan delta i tävlingen med alla konstarter. Konstverken får 
inte vara äldre än fem år. Konstnärerna deltar senast den 25 februari 2019 genom att:  
 
1. Fylla i ett elektroniskt formulär 
En länk till Google Forms-ansökningsformuläret finns på Suomarts hemsida www.suomiart.se. 
I formuläret hittar du en länk till uppladdningstjänsten pCloud. Använd pCloud för att enkelt ladda upp 
dina filer. Läs genom formuläret innan du börjar med din ansökan. 
 
2. Ladda upp följande filer (a-c): 
 
A. Högklassiga bilder av 3-5 tävlingsbidrag (.jpg eller .jpeg, max 5MB) 
Observera! Konstnärens namn får inte vara synligt i bilderna.  

Namnge bildfilerna på följande sätt: 1 verkstitel, 2 verkstitel, 3 verkstitel, osv. 

Av tredimensionella konstverk (t ex skulptur) kan deltagaren ladda upp bilder tagna från två håll. Använd 
då filnamn 1a, 1b, 2a, 2b, osv. 

 
B. En meritförteckning (PDF) 
 
C. Bild på betald deltagaravgift (.jpg, .jpeg, png) 
Deltagaravgiften på 220 kr betalas till Suomiarts pg-konto 279034-3. Ange ditt namn vid betalningen. 
Konstnärer under 35 år (födda 1984 eller efter) deltar gratis i tävlingen.  
 
När du laddar upp dina ovannämnda filer i pCloud-tjänsten, ange ditt för- och efternamn på 
laddningssidan.  
 
3. Skicka formuläret 
När du är klar med uppladdningen, kom ihåg att återvända till Google Forms-formuläret och skicka det 
genom att trycka på SKICKA-knappen. 
 
 

Jurybedömning  

Årets konstnär och Årets unga konstnär 2019 väljs av juryn som består av:  
 

▪ Ariane Bucquet Pousette, formgivare 
▪ Lena Holger, konsthistoriker, tidigare chefsintendent vid Nationalmuseum i Stockholm 
▪ Sackarias Luhanko, konstnär 
▪ Susanna Pettersson, överintendent och chef för Nationalmuseum i Stockholm 

 
 

http://www.suomiart.se/


Juryns beslut kan inte överklagas.  
 

Tillkännagivande av Årets konstnär  

Tillkännagivandet av Årets konstnär och Årets unga konstnär samt publikens favorit 2019 äger rum i 
Finlands ambassad i Stockholm den 9 maj 2019. Juryn motiverar sina val av Årets konstnär och Årets 
unga konstnär. Årets konstnär och Årets unga konstnär intervjuas under finalfesten. Efter finalen 
publiceras vinnarna på Suomiarts hemsida samt i samarbetspartners publikationer. Ett pressmeddelande 
skickas ut till media.  
 

Priset Årets konstnär mm 

Årets konstnär får Suomiarts Tellervo Tikkanen-stipendium på 8 000 kr. Diplom, undertecknat av 
Suomiart och juryn, utfärdas. Årets unga konstnär får ett stipendium på 1 500 kr, som delas ut av 
Sverigefinska ungdomsförbundet. Att bli vald till Årets konstnär eller Årets unga konstnär medför 
publicitet och berömmelse. Publikens favorit får signerat glasfat “Garden” av konstnären Marja 
Koskiniemi. Konstnären Jussi Taipaleenmäkis stentryck “Bastukväll” lottas ut bland dem som röstat på 
publikens favorit.  
 

Övrigt  

Vinnaren kan inte väljas till Årets konstnär under de kommande fem åren.  
 
Genom att delta i tävlingen godkänner konstnären att deltagaruppgifterna publiceras i samband med 
tävlingen. 
 

Kontakt  

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