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Suomen Mitalitaiteen Kilta—Gillet för Medaljkonst i Finland ry 
 

ÅRSMEDALJTÄVLINGEN 2023 

Tävlingsprogram 

 

Gillet för Medaljkonst (senare Gillet) ordnar en tävling för att formgiva en årsmedalj för år 2023. Finländska 

skulptörer och konststuderande samt sådana som är permanent bosatta i Finland får delta i tävlingen. 

Regler utgivna av Konstnärsgillet i Finland samt följande bestämmelser följs i tävlingen: 

 

1 Tävlingen verkställs som en allmän tävling. I allmänhet realiseras medaljerna i brons, men andra material 

kan också komma i fråga under förutsättningen att man tekniskt kan reproducera medaljen 

kostnadseffektivt. Medaljen kommer inte att produceras som präglad. 

 

2 För att kunna delta i tävlingen måste deltagaren framställa en modell av medaljen i ett relativt hållbart 

material. Om något annat material är väsentligt för medaljen är det möjligt att använda det även i 

modellen. Medaljens reproducerbarhet måste beaktas och särskilt i alternativa material är det viktigt att 

göra en kort och tydlig redogörelse om framställningstekniken. 

 

Förslaget måste lämnas in i ett (1) dubbelsidigt exemplar (a/b) så att medaljens fram- och frånsida samt 

medaljens rätta ställning är klart angivna. Ensidiga förslag förkastas. Den största dimensionen får inte 

överskrida 120 mm.  

 

3 Prisnämnden består av tre medlemmar utnämnda av Gillets styrelse (Tapio Suominen, 

Suvi-Mari Eteläinen, Raimo Jaatinen) samt två medlemmar utnämnda av Konstnärsgillet i Finland (Tiiu  

Anttinen and Béla Czitrom). Prisnämnden fäster i sin utvärdering speciell vikt vid förslagets konstnärliga och 

tekniska meriter och hur väl medaljen fungerar som helhet. 

 

4 Varje förslag måste förses med en signatur. Det bör också åtföljas av ett slutet kuvert med samma 

signatur, vilket innehåller deltagarens kontaktuppgifter. 

 

5 Följande pris utdelas: I pris 2400 €, II pris 1300 €, III pris 800 €. En enhällig prisnämnd kan också fördela 

prissumman annorlunda, men antalet pris måste bibehållas. Hen, vars medalj realiseras som årsmedalj, får 

dessutom 300 € som ersättning, om hen måste korrigera sitt förslag av tekniska skäl. Gillet har ansökt om 

skattefrihet för prisen. 

 

6 Styrelsen för Gillet för Medaljkonst i Finland gör det slutgiltiga beslutet och har rätt att beställa vilket som 

helst av de prisbelönta förslagen som årsmedalj. 

 

7 Tävlingstiden slutar fre 24.2.2023, vilken också är den sista postningsdagen. Förslagen skickas per post till 

TAMPEREEN TAIDEMUSEO, adress  

 

Marjut Villanueva 

Puutarhakatu 34 

33230 Tammerfors  

 

Man kan också lämna förslagen på samma adress fre 24.2.2023 kl. 14-18.  Förslag som sänds från annat 

land bör vara framme den sista tävlingsdagen fre 24.2.2023. Anteckna mottagarens kontaktuppgifter 

marjut.villanueva(at)tampere.fi, tfn +358 40 800 4976, på försändelserna. 
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8 Förslagen fotograferas. Genom att delta i tävlingen befullmäktigar den deltagande konstnären Gillet att 

publicera bilden i Årsboken för medaljkonst och på Gillets internetsida. Endast pristagarnas 

kontaktuppgifter publiceras. 

 

9 Tävlingens resultat kungörs mån 20.3.2023. Efter att tävlingen har avgjorts ställs förslagen ut på Gillets 

vårmöte, tidpunkt och plats meddelas senare. Förslagen i A- och B-kategorierna visas också i Gillets 

nätgalleri. Förslagen kan avhämtas i samband med Gillets vårmöte eller från Gillets kansli vid en tidpunkt 

som meddelas senare (Koroisvägen 5 A, Helsingfors). Efter det förstörs de kvarblivna förslagen.  

 

10 Tävlingsprogrammet fås på Galleri Sculptor (Södra kajen 12, Helsingfors), på Tammerfors konstmuseum 

och från Gillet. Tävlingsprogrammet publiceras också på Gillets internetsida www.mitalitaide.fi. 

 

11 På frågor angående tävlingen svarar Gillets ordförande − puheenjohtaja.mitalikilta(at)gmail.com − fram 

till den 17 februari 2023. 

 

Gillet för Medaljkonst i Finland 

http://www.mitalitaide.fi/

