
Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat – Jussit,

kuoron järjestämän valtakunnallinen sävellyskilpailu ja julkistamiskonsert

Sävellyskilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä 

Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat ry järjestää mieskuoromusiikin sävellyskilpailun 

2. Kilpailutuomaristo 

Tuomaristoon kuuluu neljä (4) jäsentä. Tuomariston puheenjohtajana toimii säveltäjä Uljas Pulkkis. 

Muut jäsenet ovat musiikin maisteri, kuorokapellimestari Kari Pappinen, musiikin maisteri Jussi-

kuoron taiteellinen johtaja Tommi Niskala ja musiikin maisteri Lasse Kataja, joka samalla toimii 

tuomariston sihteerinä.

3. Kilpailun säännöt

Kilpailun säännöt luettavissa Jussien kotisivuilta: www.jussit.net

Kilpailun osanottajien tulee noudattaa kilpailun sääntöjä.

4. Osallistumisoikeus

Sävellyskilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt.

5. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on uuden a cappella -ohjelmiston luominen mieskuoroille ja 

harrastajakuoroille sopivan ohjelmiston lisääminen.  

Kilpailun teemana on Eteläpohjalaisuus 100 -vuotiaassa Suomessa. 

6. Palkinnot

I palkinto 2 500 € 

II palkinto 1 200 € 

III palkinto 800 €

Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot halutessaan myös toisin. Lisäksi tuomaristo voi antaa 

kunniamainintoja. 

7. Kilpailusarja

Kilpailussa on yksi sarja. Kilpailuteos tulee säveltää neliääniselle mieskuorolle TTBB  

Teoksessa voi tilapäisesti olla enemmän kuin neljä (4) kuoroääntä ei kuitenkaan kuutta (6) 

enempää. Kilpailuteoksen kokonaiskesto 3-5 minuuttia ja sen esityskielen tulee olla suomi. 

Kilpailuun osallistuvan teoksen tulee olla säestyksetön a cappella -teos. Teoksen tulee olla ennen 
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esittämätön ja julkaisematon. Säveltäjällä tulee olla lupa käyttäessään tekijänoikeuslailla suojattua 

tekstiä. Teoksen tulee ilmentää kilpailun teemaa. Kukin säveltäjä voi osallistua kilpailuun enintään 

kahdella (2) teoksella. Säveltäjä ei saa osallistua samalla/samoilla sävellyksellä mihinkään toiseen 

samanaikaisesti avoinna olevaan sävellyskilpailuun. Tekijänoikeudet omistaa säveltäjä.

8. Kilpailun aikataulu ja tulosten julkistaminen

Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajien järjestämä sävellyskilpailu alkaa 6.6.2016 ja päättyy 31.1.2017

Kilpailun tulosten julkistaminen tapahtuu lokakuussa 2017 järjestettävässä konsertissa, jossa Etelä-

Pohjanmaan Mieslaulajat – Jussit kantaesittää tuomariston valitsemat voittajasävellykset. Kilpailun 

järjestäjä toivoo, että säveltäjät olisivat henkilökohtaisesti läsnä kilpailun tulosten 

julkistamistilaisuudessa ja siihen liittyvässä konsertissa. Säveltäjä vastaa kuitenkin itse 

julkistamistilaisuuteen liittyvistä kuluista (matkat, majoitus). 

9. Kilpailuteosten toimittaminen 

Kilpailusävellykset (partituurit) toimitetaan anonyymisti, nimimerkillä varustettuna viimeistään 

31.1.2017 leimatussa kirjeessä osoitteella: 

Hannu Malkamäki 

Untamontie 1 

60510 Hyllykallio. 

Kuoreen merkintä Mieskuorokilpailu/Jussit. Kirjeeseen tulee laittaa erilliseen kuoreen säveltäjän 

yhteystiedot. Kilpailuun osallistuvan materiaalin tulee olla kokonaisuudessaan selkeästi 

puhtaaksikirjoitettuna nuottipaperille joko käsin tai koneella. Kilpailun järjestäjä varaa itselleen 

palkittavien teosten kantaesitysoikeuden 31.12.2018 ja levytysoikeuden 31.12.2019 saakka. 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus ottaa teoksista kopioita kilpailun tuomaristoa varten, omaan 

käyttöönsä sekä kolmansille osapuolille teosten harjoittamista ja konsertissa esittämistä varten. 

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.

Hannu Malkamäki

puheenjohtaja

www.jussit.net

p. 045 – 6057 300
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