Vuoden valokuvataidekirja -palkinnon tavoitteena on
Ø kannustaa valokuvataiteilijoita toteuttamaan korkeatasoisia valokuvataidekirjoja
Ø herättää yleistä kiinnostusta valokuvataidekirjoja kohtaan sekä nostaa esiin kirjaa valokuvataiteen mediana
Ø aktivoida tiedotusvälineitä esittelemään ja arvioimaan valokuvataidekirjoja itsenäisinä taideteoksina

VUODEN VALOKUVATAIDEKIRJA -PALKINNON SÄÄNNÖT
1§
Vuoden valokuvataidekirja -palkinto voidaan myöntää ansiokkaan suomalaisen
valokuvataidekirjan valokuvataiteilijalle/valokuvataiteilijoille.
Ehdolle tarjotun kirjan valokuvataiteilijan on oltava Suomen kansalainen tai oltava
kirjoilla Suomessa. Jos ehdolle tarjottu kirja on useamman kuin yhden taiteilijan
teos, on vähintään puolet valokuvataiteilijoista oltava Suomen kansalaisia tai
kirjoilla Suomessa.
Kirjan kustantaja ja/tai kirjapaino voi olla ulkomaalainen eikä kirjan tarvitse olla
suomenkielinen. Kirjalla on oltava ISBN-numero ja painosmäärän on oltava
vähintään 200 kpl.
2§
Suomen valokuvataiteen museo ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry päättävät jaettavan
palkinnon suuruudesta ja jakoajankohdasta vuosittain sekä myöntävät
tarkoitukseen tarvittavat varat. Palkintovarat tulevat lahjoituksena.
Seuraavan vuoden palkinnon jakamisesta päätetään kuluvan vuoden elokuun
loppuun mennessä, kun palkinnon verovapaus on haettava Taiteen
edistämiskeskuksesta.
3§
Järjestävät yhteisöt nimeävät kunakin vuonna kolmijäsenisen valintalautakunnan,
joka nimeää lähetetyistä kirjoista vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta
palkinnonsaajaksi. Järjestävät yhteisöt nimeävät myös henkilön, joka valitsee
nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnonsaajan.

Edellä mainitut henkilöt on nimettävä ja julkistettava vähintään kolme kuukautta
ennen palkinnon jakotilaisuutta. Järjestävät yhteisöt valitsevat lautakunnalle
sihteerin, jolla ei ole lautakunnan kokouksissa äänivaltaa.
4§
Valokuvataiteilija, kustantaja tai muu kirjan toteuttamiseen osallistunut, joka haluaa
asettaa kirjan ehdolle Vuoden valokuvataidekirjaksi, on toimitettava teoksesta yksi
kappale osallistumiskutsussa ilmoitettuun osoitteeseen kutsussa mainittuun
määräpäivään mennessä.
5§
Palkintoehdokkaita nimittäessään lautakunta huomioi vain ne lähetetyt
valokuvataidekirjat, jotka ovat ilmestyneet kutsussa mainittuna aikana.
6§
Valintalautakunnan tulee pyrkiä päätöksessään yksimielisyyteen. Mikäli
yksimielisyyttä ei saavuteta, on suoritettava äänestys, jos yksikin lautakunnan jäsen
sitä vaatii. Lautakunnan on perusteltava päätöksensä. Myös Vuoden
valokuvataidekirja -palkinnon saajan valitsija perustelee päätöksensä. Päätöksistä ei
voi valittaa.
Lautakunnan kokouksissa käydyt keskustelut ja mielipiteet ovat luottamuksellisia
eikä niitä julkisteta.
Palkintoehdokkaat, palkinnon saaja sekä päätösten perustelut julkistetaan
järjestävien yhteisöjen sopimalla tavalla, joka on kerrottu osallistumiskutsussa.
7§
Palkitun kirjan toteutukseen osallistuneille, kuten kustantajalle, kirjoittajalle,
graafiselle suunnittelijalle, kuvankäsittelijälle ja kirjapainolle lähetetään palkinnon
julkistamisen jälkeen kunniakirjat tunnustuksena osallistumisestaan Vuoden
valokuvataidekirjan toteuttamiseen.

