
 

 

 
 

Kilpailun säännöt: 

 

1 Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestää Eläkeliitto ry. Eläkeliitto ry on Suomen suurin ja poliittisesti sitoutumaton 

eläkeikäisten hyvinvointia edistävä järjestö, joka toimii STEA:n tuella veikkausvaroin. Eläkeliiton 

musiikkitoiminnan tavoitteena on edistää musiikin hyvinvointivaikutuksia ikääntyvässä väestössä ja 

sen erityisryhmissä. Lisätietoa järjestöstä voi lukea osoitteesta www.elakeliitto.fi. 

 

2 Kilpailun luonne ja aikataulu 

- Kilpailun tavoitteena on juhlistaa Eläkeliiton juhlavuotta, tuoda esiin eläkeikäisten musiikillista 

osaamista ja saada aikaan uutta ohjelmistoa liiton ja sen jäsenyhdistysten musiikilliseen 

toimintaan. 

- Sävellyskilpailu alkaa 3.6.2019 ja päättyy 31.10.2019 

- Kilpailu on avoin kaikille eläketurvaa nauttiville 

- Tuomariston valitsemat voittajasävellykset/voittajasävellys julkistetaan, palkitaan ja esitetään 

26.2.2020 Eläkeliiton 50-vuotisjuhlassa Helsingin Finlandia-talossa. 

- Kilpailusta tiedotetaan Eläkeliiton viestintäkanavissa ja liiton valitsemissa muissa medioissa sekä 

sidosryhmien kautta. 

- Kilpailun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä. 

 

3 Kilpailusävellykset 

- Kilpailussa on kaksi sarjaa  

1) soitin- tai yhtyesäesteinen laulusävellys 

2) säestyksetön kuoro-/lauluryhmäsävellys 

- Tuomaristo voi yhdistää sarjat tarvittaessa. 

- Säveltäjä voi osallistua korkeintaan kahdella sävellyksellä, kuitenkin vain yhdellä per sarja. 

Säveltäjä päättää itse, kumpaan sarjaan teos soveltuu, mutta tuomaristo pidättää oikeuden siirtää 

teoksia sarjojen välillä tarvittaessa. 

- Sävellysten musiikinlaji on vapaa 

- Sävellysten esityskokoonpano on vapaa. Järjestäjä varaa oikeuden tehdä soitinnokseen 

tarvittaessa pieniä muutoksia kantaesitystilanteeseen saatavilla olevista muusikoista/soittimista 

riippuen. 

- Sävellysten kieli on vapaa, muun kuin suomenkielisen kilpailuteoksen kohdalla tulee toimittaa 

sanoituksesta suomennos.  

- Jos säveltäjä käyttää sävellykseen tekijänoikeuslain nojalla suojattua tekstiä, säveltäjä vastaa itse 

luvan hankinnasta tekstin käyttämiseen oikeudenomistajalta. Sanoittaja tulee merkitä teokseen. 

- Yksittäisen sävellyksen enimmäiskesto 3-5 minuuttia, ja se voi koostua yhdestä tai useammasta 

toisiinsa liittyvästä osasta. 

- Sävellykset toimitetaan nuotteina ja äänitteenä.  

- Kilpailusävellysten tulee olla kokonaan sävelletty ja kokoonpano/soitinnus/stemmat määritelty. 

Niiden teosten osalta, jotka valitaan parhaimmistoon ja Eläkeliiton myöhemmin määrittelemään 

käyttöön, kilpailun järjestäjä tarjoaa ammattilaissovittajan apua teosten viimeistelemiseksi tarpeen 

mukaan. 



 

 

- Sävellysten tulee olla kilpailua varten sävellettyjä ja niiden tulee olla aiemmin julkaisemattomia. 

Säveltäjä ei saa osallistua samalla teoksella muihin, samaan aikaan käynnissä oleviin 

sävellyskilpailuihin.  

- Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden esittää valitsemiaan teoksia omissa tapahtumissaan. Kilpailun 

järjestäjällä on oikeus radioida, äänittää, televisioida, videoida, streamata, valokuvata, esittää 

internetsivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa valitsemiaan teoksia. Sävellyksen tekijänoikeudet 

jäävät kuitenkin säveltäjälle.  

- Kilpailun järjestäjällä on oikeus kopioida teosten nuotteja kilpailun tuomaristoa varten sekä 

luovuttaa niitä kolmansille osapuolille sävellysten harjoittamista ja esittämistä varten. 

 

4 Kilpailun tuomaristo 

- Järjestäjä nimittää kilpailun tuomariston kilpailusta vastaavan henkilöstön esityksestä. Tuomaristo 

koostuu järjestäjän palveluksessa työskentelevistä musiikin ammattilaisista sekä erikseen 

kutsuttavasta alan taiteilijasta. 

 

5 Kilpailun palkinnot 

- Palkinnot ilmoitetaan myöhemmin 

 

6 Kilpailusävellysten toimittaminen 

- Kilpailuun osallistuvien teosten nuotit ja/tai tallenne toimitetaan anonyymisti, nimimerkillä ja 

osoitetiedoilla varustettuna sähköpostitse alta löytyviin osoitteisiin tai postitse Eläkeliittoon 

osoitteeseen: 

Eläkeliitto ry/TunneMusiikki 

Kalevankatu 61 

00180 Helsinki 

- Kilpailuteokset tulee toimittaa siten, että ne ovat Eläkeliiton toimistolla torstaina 31.10.2019 klo 16 

mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja sävellyksiä ei huomioida kilpailussa. Mikäli kilpailija 

osallistuu kahdella eri sävellyksellä kilpailuun, ne on toimitettava erillisissä kuorissa.  

- Kilpailuun osallistuneet teokset palautetaan vain pyynnöstä. 

- Kilpailuun osallistuvan sävellyksen tulee olla selkeästi puhtaaksikirjoitettu nuottipaperille, sekä 

käsin että nuotinnosohjelmalla kirjatut nuotit käyvät. 

- Sävellyksen mukana tulee lähettää erillinen liite, josta käyvät ilmi säveltäjän yhteystiedot, 

sävellyksen nimi ja muut mahdolliset tiedot, osallistuttava kilpailusarja sekä säveltäjän nimimerkki. 

Tämä nimimerkki tulee olla kirjattuna nuotinnoksen jokaiseen sivuun sekä tallenteeseen 

(muistitikku, CD-R -levy tmv.). 

7 Kilpailuun liittyvät tiedustelut 

- Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Eläkeliiton TunneMusiikki-toiminnan 

suunnittelijaan osoitteessa heini.siltainsuu@elakeliitto.fi / 040 7257 043 (tavoitettavissa jälleen 

syyskuussa 2019) tai Eläkeliiton kulttuurisuunnittelijaan osoitteessa jussi.hietala@elakeliitto.fi / 040 

7257 346 (lomalla 24.6.-4.8.2019) 
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