
 
 
KOITON LAULUN SÄVELLYSKILPAILU 
 
SÄÄNNÖT 
 
1. Kilpailun järjestäjä 
 
Sävellyskilpailun järjestää Koiton Laulu ry. 
 
2.  Kilpailun luonne 
 
Sävellyskilpailun tavoitteena on löytää kriittisiä sanoituksia ja uutta musiikillista ilmaisua – lauluja jotka 
edistävät ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta ja joissa otetaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.  
 
Sävellyksen musiikkityyli on vapaa. Musiikin ja tekstin tasokkuus ovat yhtä oleellisia kriteerejä sävel-
lyksiä arvioitaessa. 
 
Kilpailuun voivat osallistua sekä säveltäjät että sanoittajat, myös työparei na ja ryhminä. Tekijät voivat 
osallistua kilpailuun myös useammalla sävellyksellä.  
 
Kilpailun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä. 
 
3. Kilpailuteokset 
 
Kilpailuun jätettyjen sävellysten tulee olla ennen julkaisemattomia ja kustantamattomia ja niiden teks-
tien ennen säveltämättömiä. Laulu voi olla yksi- tai moniääninen, säestyksellinen tai säestyksetön. Jos 
säveltäjä käyttää teoksessa tekijänoikeuslain nojalla suojattua tekstiä, tulee hänellä olla oikeuden-
omistajan lupa tekstin käyttämiseen. 
 
Säveltäjä ei saa osallistua kyseisellä teoksella mihinkään toiseen samanaikaisesti avoinna olevaan  
sävellyskilpailuun. Kilpailun järjestäjä varaa teosten kantaesitysoikeuden 31.5.2011 saakka ja ensile-
vytysoikeuden 31.12.2011 saakka. Järjestäjä varaa oikeuden sovittaa kuorolle ne teokset, jotka eivät 
ole varsinaisia moniäänisiä kuorosävellyksiä. Teoksen tekijänoikeudet jäävät säveltäjälle. 
 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tuottaa teoksista kopioita kilpailun tuomaristoa varten sekä omaan  
käyttöönsä teosten harjoittamista ja esittämistä varten.  
 
4. Kilpailun palkinnot 
 
1. palkinto 2000 € 
2. palkinto 1000 € 
3. palkinto 500 € 
 
Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. 
 
Palkinnot ovat veronalaista tuloa. 
  



 
 
 
5. Kilpailun tuomaristo 
 
Markus Fagerudd, säveltäjä 
Ilpo Tiihonen, runoilija 
Reijo Aittakumpu, Koiton Laulun taiteellinen johtaja 
Anna Paju, Koiton Laulun edustaja 
 
6. Kilpailun aikataulu 
 
Sävellyskilpailu alkaa 1.2.2010. ja päättyy 31.5.2010. Kilpa ilun tulokset julkistetaan elokuussa 2010. 
Palkituille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. Kilpailusävellyksiä esitetään Koiton Laulun konsertissa 
toukokuussa 2011. Säveltäjille ja  sanoittajille ilmoitetaan heidän teoksensa esittämisestä konsertissa 
hyvissä ajoin.  
 
7. Kilpailuteosten toimittaminen 
 
Kilpailuun osallistuvat sävellykset toimitetaan anonyymisti, nimimerkillä varustettuna osoitteeseen 
 
Koiton Laulu / Sävellyskilpailu 
c/o Kimmo Salmio 
Kettutie 4 B 14 
00800 Helsinki 
 
Kilpailuun hyväksytään mukaan sävellykset, jotka on jätetty tuomariston käsiteltäväksi 31.5.2010 
mennessä. Viimeisen kilpailupäivän  postileima hyväksytään. Myöhemmin toimitettuja sävellyksiä ei 
huomioida, eikä kilpailuun lähetettyjä aineistoja palauteta. Mikäli säveltäjä/työryhmä osallistuu kilpai-
luun usealla teoksella, jokainen niistä on toimitettava erillisessä kirjekuoressa. 
 
Kilpailusävellykset jätetään nuotinnoksena ja/tai äänitteenä audio-cd-levyllä (ei datamuodossa). Mo-
lemmissa tapauksissa laulun teksti on liitettävä mukaan myös erikseen omalle paperilleen kirjoitettuna. 
Nuotin jokaiselle sivulle  ja/tai cd-levyn kanteen sekä laulutekstin jokaiselle sivulle on kirjoitettava sä-
veltäjän/työryhmän nimimerkki. 
 
Kilpailumateriaaliin tulee liittää osallistujan nimimerkillä merkitty suljettu  kirjekuori, joka sisältää ilmoit-
tautumislomakkeen.  
 
8. Kilpailuun liittyvät tiedustelut 
 
Kilpailuun liittyviin tiedusteluihin vastaa Kimmo Salmio sähköpostit se kimmo.salmio@koitonlaulu.fi ja  
puhelimitse 050 364 8858. 
 
 
 
Mahdolliset ristiriitaisuudet ratkaisee kilpailutoimikuntana toimiva Koiton Laulu ry:n johtokunta. 

http://www.koitonlaulu.fi/savellyskilpailun_ilmoittautumislomake.pdf
http://www.koitonlaulu.fi/savellyskilpailun_ilmoittautumislomake.pdf

