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PIRKANMAAN PINNA -SÄVELLYSKILPAILUN SÄÄNNÖT, YLEISTÄ: 

Kilpailun tarkoituksena on tuoda uutta ja innostavaa, pedagogisen näkökulman omaavaa 
ohjelmistoa musiikkiopistojen jousi- ja sinfoniaorkestereiden käyttöön. Kilpailun erityisteemana on 
tradition yhdistäminen nykypäivän musiikkiin ja ilmiöihin. Suomalaisen tai suomenruotsalaisen 
kansanmusiikin tai maamme musiikkielämään varhaisessa vaiheessa vaikuttaneen säveltäjän 
teoksen (teosten) tuotannon tematiikan osittainen lainaaminen inspiraation lähteenä katsotaan 
eduksi. Kilpailu on suomen- ja ruotsinkielinen. 

Kilpailussa on kolme eri sarjaa ja/tai tasokategoriaa kilpailusävellyksille, noudattaen 
musiikkiopistojen uusinta opetussuunnitelmaa: 
  
1. Sinfoniaorkesteri, perustaso *) 
2. Jousiorkesteri, perustaso *) 
3. Jousiorkesteri, syventävät opinnot *)  

*) Määritelmät nykyisen opetussuunnitelman mukaan, syventävät opinnot vastaa aikaisempaa 
musiikkiopistotasoa, perustaso aikaisempaa perustasoa 

Näistä kolmesta, yllämainituista kilpailukategorioista yhteensä valitaan finaaliin kuusi teosta ja 
palkitaan kolme parasta teosta. Tuomaristo voi halutessaan valita finaaliin kaksi teosta kustakin 
kategoriasta, sillä kilpailun tavoitteena on saada uutta pedagogista musiikkia eri opintotasoille. 
Tuomaristo voi kuitenkin painottaa finalistien valinnoissa eri kategorioiden teoksia parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Ihanteellista olisi, että oppilaitos- ja harrastajaorkestereille saataisiin uutta 
pedagogista käyttömusiikkia joka sarjasta. 

Kilpailuun osallistuvien teosten tulee olla aiemmin esittämättömiä ja kustantamattomia. 
Kappaleiden tulee olla sävelletty säännöissä ilmoitetulle kokoonpanolle. Sinfoniaorkesterille 
sävellettävissä teoksissa on toivottavaa säveltää soittimille, joita todennäköisimmin löytyy 
useimmista musiikkioppilaitoksista. Harvinaisempia soittimia (esim. harppu, jotkut lyömäsoittimet) 
saa käyttää, mutta siinä tapauksessa eduksi katsotaan, että kyseinen stemma on korvattavissa 
toisella, säveltäjän itsensä ehdottamalla soittimella. 

Tuomaristo painottaa arviointikriteereissään seuraavia asioita: 

• soveltuvuus oppilasorkesterille, ottaen huomioon eri oppilaitosten vaihtelevat kokoonpanot 

•suomalaisen tai suomenruotsalaisen kansanmusiikin tai maamme musiikkielämään varhaisessa 
vaiheessa vaikuttaneen säveltäjän teoksen/teosten tematiikan lainaaminen inspiraation lähteenä 
katsotaan eduksi 



•toimiva instrumentaatio 

•sävellyksen ilmaisukeinoina voidaan käyttää modernin musiikin keinoja, kuten esimerkiksi 
erilaisia soittimien laajennettuja soittotapoja, vapaapulsatiivisuutta, atonaalisuutta, 
äänimaisemaa, rajatuissa määrin elektronisuutta, kuten esimerkiksi esitettäessä toistettavaa 
taustanauhaa tai audiovisuaalisia elementtejä. Erilaiset soittimien laajennetut soittotavat ovat 
edukseen erityisesti, kun ne palvelevat musiikillista ilmaisua ja on kekseliäästi yhdistetty 
perinteisempään sävelkieleen. 

•selkeä pedagoginen sisältö lasketaan teoksen ansioksi, muttei ole välttämätön, esimerkiksi: 

➢ kekseliäs tapa avata joku musiikillinen ilmiö  
➢ improvisaatiota tai graafista notaatiota voi olla mukana 
➢ laulua, efektejä, (räppiä) 
➢ rytmiikan opettamiseen soveltuvuutta 
➢ yleisöä osallistavaa 

 
Kilpailun säännöt, yksityiskohtia: 
 
1. Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa musiikintekijä, joka asuu Suomessa tai on Suomen 
kansalainen, pois lukien kilpailun järjestäjät ja tuomaristo.  
 
2. Kilpailu sävellyksen kokoonpano on sinfonia- tai jousiorkesteri. 
 
3. Sävellyskilpailuun osallistuvaa kappaletta ei ole esitetty tai kustannettu aiemmin. 
 
4. Kilpailukappaleen tulee olla kestoltaan:  
perustaso 3-5 minuuttia,  
syventävät opinnot 4-8 minuuttia 
 
Kilpailuteos saa olla moniosainen. 
 
5. Kilpailija voi osallistua kaikkiin kolmeen kategoriaan, yhdellä teoksella kuhunkin kategoriaan. 
 
6. Lähetettävät materiaalit: Nuottimateriaalin tulee sisältää partituuri sekä kaikki tarvittavat 
stemmat. Nuottimateriaali tulee toimittaa sähköisesti pdf-tiedostoina säveltäjän nimimerkillä 
varustettuna. Kilpailukappaleen nuoteista ei saa käydä ilmi osallistujan henkilöllisyys tai sukupuoli. 
Nuottimateriaalin viimeistelystä osallistujia suositellaan tutustumaan esim. tähän ohjeeseen: 
http://www.pekkasiponen.fi/materiaalit/nuottimateriaaliohje/ 
 
Kilpailuun lähetettävistä teoksista pitää liittää myös linkki soivaan demoversioon mp3-muodossa. 
Esim. notaatio-ohjelmasta saatava tiedosto kelpaa tähän tarkoitukseen, sillä mp3-tiedoston ei 
tarvitse pyrkiä autenttiseen sointikuvaan. Lähetä liitteenä myös kilpailijan yhteystiedot: nimi, 
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä nimimerkki samassa tiedostossa. Kaikki 
materiaalit lähetetään yhdessä sähköpostissa sähköpostiosoitteeseen: info(a)pirkanmaanpinna.fi. 
 
Kilpailuun lähetettävien materiaalien tulee olla perillä viimeistään 31.1.2023 klo 23.59. Finaaliin 
valittavien teosten valmiit stemmat tulee toimittaa pdf-muodossa viimeistään 28.2.2023. 

http://www.pekkasiponen.fi/materiaalit/nuottimateriaaliohje/


7. Huhtikuussa 2023 järjestettävässä finaalikonsertissa, joka on samalla Pirkanmaan Pinnan 
kapellimestarikurssin päätöskonsertti, esitetään Turun konservatorion sinfoniaorkesterin (Aura 
Sinfonia) soittamana tuomariston finaaliin valitsemat teokset, joista kilpailun tuomaristo päättää 
palkittavat kappaleet. Konsertin kapellimestareina toimivat Pirkanmaan Pinna ry:n 
kapellimestarikurssin osallistujat, joita kurssilla ohjaa Atso Almila. 

8. Palkinnot: ensimmäinen palkinto 2500€, toinen palkinto 1500€ ja kolmas palkinto 1000€. Jury 
voi harkintansa mukaan päättää palkintorahojen jaosta myös muulla tavalla ja/tai lisäksi 
erityismaininnoin.  

9. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat: säveltäjä, kapellimestari Atso Almila (pj), säveltäjä ja pedagogi 
Sanna Ahvenjärvi, säveltäjä Cecilia Damström, säveltäjä Antti Nissilä sekä MuT, kapellimestari Olli 
Vartiainen. Tuomariston sihteerinä toimii Janne Vanonen.  

10. Finaalikonserttiin valituille kilpailijoille ilmoitetaan finaalipaikasta arviolta helmikuussa 2023. 
Lisätietoja: Kilpailun sihteeri Janne Vanonen info(a)pirkanmaanpinna.fi 

 

Pirkanmaan Pinna-sävellyskilpailua 2023 tukee: 

Suomen Säveltäjät ry, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, TOP-säätiö 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 


