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Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija -kilpailu 

Säännöt 2021 

Osallistuminen 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuonna 1986 syntyneet tai sitä nuoremmat Etelä-

Pohjanmaan maakunnassa asuvat tai sieltä kotoisin olevat kuvataiteilijat tai 

kuvataiteilijan ammattiin opiskelevat. Kilpailuun voi osallistua kaikilla 

kuvataidelajeilla. Kilpailuun osallistuvat työt eivät saa olla kolmea vuotta vanhempia.  

 

Kilpailuaika päättyy 31.8.2021. Siihen mennessä kilpailijat lähettävät sähköisessä 

muodossa kilpailumateriaalin Nelimarkka-museolle osoitteella 

elina.alkio@alajarvi.fi    

 

Kilpailumateriaalin tulee sisältää seuraavat tiedot:  

 

1. Hyvälaatuiset kuvat 3-5 taideteoksesta 

• Kilpailuaineisto lähetetään otsikolla Vuoden nuori taiteilija ja oma nimi  

(Esim. Vuoden nuori taiteilija Maija Meikäläinen) 

• Kuvatiedoston nimenä tulee olla taiteilijan nimi, teoksen nimi ja vuosiluku.  

(Esim. Maija Meikäläinen Nimetön 2018) 

Taiteilija voi lähettää kolmiulotteisista teoksista kuvat eri puolilta teosta.  

Videotaiteilijat voivat lähettää teoksensa mp4-tiedostona.   

 

2. Tiedot taideteoksista 

Taideteoksista tulee olla seuraavat tiedot: teoksen nimi, vuosiluku, koko ja tekniikka.  

(Esim. Nimetön, 2018, 38x50 cm, akvarelli) 

 

3. Taiteilijan ansioluettelo/CV  

• Ansioluettelossa tulee olla taiteilijan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot  

(Esim. Maija Meikäläinen, 1984, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite)  

• Ansioluettelon tiedostonimenä tulee olla ansioluettelo sekä taiteilijan nimi  

(Esim. Ansioluettelo Maija Meikäläinen) 

 

 

 

 

mailto:elina.alkio@alajarvi.fi


 

 

www.epliitto.fi  

Kampusranta 9 C, PL 109, 60101, Seinäjoki 

Jurytys 

Vuoden taiteilijan valitsee jury, johon kuuluvat:  

• Elina Alkio, museotoimenjohtaja Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan taidemuseo 

• Kirsi-Maria Tuomisto, museolehtori Lapuan Taidemuseo 

• Sanna Karimäki-Nuutinen, näyttelykoordinaattori Seinäjoen taidehalli  

• Pohjalaisen taiteilijaliiton edustaja 

• Tuija Ahola, kehittämisasiantuntija Etelä-Pohjanmaan liitto, sihteeri 

Juryn päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.  

 

Finalistit  

Jury valitsee osallistujista kolmesta kuuteen (3-6) finalistia kilpailuun lähetettyjen 

kuvien tai muun materiaalin perusteella syyskuun 2021 loppuun mennessä. Finalistit ja 

heidän työnsä esitellään verkkonäyttelynä 4.10.–29.10.2021.  

 

Yleisöäänestys  

Yleisö äänestää oman suosikkinsa finalistien joukosta verkkonäyttelyn aikana 4.10.–

29.10.2021. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan palkintoja marraskuun alussa 2021. 

Yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut taiteilija on yleisön suosikki. Jokaisella 

äänestäjällä on yksi ääni käytössään.  

 

Äänestysaikaa on siis lokakuun 4. alkaen aina 29. lokakuuta 2021 saakka. Äänestys 

tapahtuu verkkonäyttelyn sivuston kautta. 

 

Vuoden taiteilijan 2021 julkistaminen  

Vuoden nuori eteläpohjalainen taitelija 2021 -finaalitilaisuus I on syyskuun aikana.  

Finaalitilaisuudessa esitellään ja haastatellaan finalistit. Tämän jälkeen finalistien 

esittelyt ja heidän töidensä näyttely siirtyy verkkonäyttelyyn ajaksi 4.10.–29.10.2021. 

 

Finaalitilaisuus II järjestetään 4.11.2021 Etelä-Pohjanmaan maakuntajuhlan 

yhteydessä. Juhlassa julkistetaan juryn valitsema Vuoden nuori eteläpohjalainen 

taiteilija ja äänestyksen perusteella valittu yleisön suosikki.  
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Palkinnot  

Finalistit saavat palkinnoksi: 

• verkkonäyttely 4.10.–29.10.2021 

• juryn allekirjoittamat kunniakirjat 

 

Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija saa palkinnoksi:  

• yhden kuukauden residenssimahdollisuuden Nelimarkka-museon residenssissä 

• näyttelyn Nelimarkka-museossa keväällä 2022 

• näyttelykatalogin  

• verkkonäyttelyn 

• stipendin 

 

Yleisön suosikki saa palkinnoksi: 

• verkkonäyttelyn  

• stipendin 

 

Muut säännöt  

Voittajaa ei voi valita uudelleen kolmeen vuoteen Vuoden nuoreksi eteläpohjalaiseksi 

taiteilijaksi. Muut osallistujat voivat osallistua kilpailuun useana peräkkäisenä vuotena, 

mikäli ikä sallii osallistumisen.  

 

Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestäjä on Etelä-Pohjanmaan galleriaverkosto: Nelimarkka-museo 

Alajärveltä, Lapuan Taidemuseo ja Patruunagalleria Lapualta, Seinäjoen taidehalli, 

Varikkogalleria Seinäjoelta, Taidekeskus Harri Alavudelta, Kauhajoen Hella-galleria, 

Pirkanpohjan taidekeskus Ähtäristä, Pohjanmaan Valokuvakeskus Lapualta, Galleria 

Kaari Kauhavalta ja Etelä-Pohjanmaan liitto. 

 

Yhteystiedot ja lisätietoja 

Nelimarkka-museo, museotoimenjohtaja Elina Alkio  

p. 044 297 0489, elina.alkio(at)alajarvi.fi 

Etelä-Pohjanmaan liitto, kehittämisasiantuntija Tuija Ahola 

p. 050 537 8071, tuija.ahola(at)etela-pohjanmaa.fi 

 

 

  


