
 

 
  Wallen Hovi Oy 

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi 
+35810 3407725 

toimisto@iskelmaviikko.fi  

Kiuruveden 23. Iskelmäviikko 
          12.-16.7.2023 

                 www.iskelmaviikko.fi 
 

 

 
IskelmäMestarit 2023-laulukilpailun säännöt  
 
1. Laulukilpailu on avoin kaikille 18 vuotta (12.7.2023 mennessä) täyttäneille.  
2. Kilpailussa on sekä naisten että miesten sarja.  
3. Kilpailussa lauletaan suomenkielisiä iskelmäkappaleita.  
4. Kilpailuun voi osallistua 25.11.2022 klo 15.00- 24.3.2023 klo 15.00 ilmoittautumalla osoitteessa 

https://www.eveo.fi/iskelmaviikkolaulukilpailu/ilmoittautuminen. Kukin kilpailija lähettää videon 
kilpailuun. Video tulee julkiseen yleisöäänestykseen. Taustanauhan ja tilanteen saa valita itse, ääntä ei 
saa jälkikäsitellä. Kukin kilpailija voi osallistua vain yhdellä videolla, ja kappale valitaan kappalelistoilta 
www.iskelmaviikko.fi/laulukilpailu.  
5. Lisäksi järjestetään karsintakilpailu FIS WORLD CUP RUKA NORDIC:in yhteydessä 25.-27.11.2022. 
Tähän alkukarsintaan voi osallistua paikan päällä orkesterin säestyksellä. Kunkin kilpailijan suoritus 
kuvataan, ja liitetään muiden karsintavideoiden joukkoon. Muutoin kilpailu etenee kuten videon 
lähettäneillä. 
6. Tuomaristo valitsee videoista 80 kilpailijaa (40 + 40) yleisöäänestykseen. Yleisöäänestys avataan 
31.3.2023 klo 15.00 ja se sulkeutuu 28.4.2023 klo 15.00. Semifinaaliin valitaan 8 naista, ja 8 miestä. 
Puolet valinnoista tulee suoraan yleisöäänien perusteella ja puolet tuomariston valinnoilla. 
7.Semifinaaliin päässeet kilpailijat julkistetaan erillisessä tapahtumassa toukokuussa 2023. 
Tapahtumassa jatkoon menneet saavat mahdollisuuden esittäytyä isolle yleisölle. Suosittelemme 
vahvasti osallistumista toukokuun tapahtumaan osana kilpailua. 
8. Laulukilpailun semifinaali on Iskelmäviikolla torstaina 13.7. Semifinaalissa lauletaan yksi kappale 
orkesterin säestyksellä. Semifinaalin, finaalin karsinnan ja finaalin kappalelista julkaistaan kevään 2023 
aikana nettisivuillamme www.iskelmaviikko.fi/laulukilpailu. 
9. Finaalin karsinta (4 nais- ja 4 mieskilpailijaa) lauletaan perjantaina 14.7. Finaalin  
karsinnassa lauletaan orkesterin säestyksellä kaksi kappaletta. 
10. Laulukilpailun finaali (2 nais- ja 2 mieslaulajaa) kisataan lauantaina 15.7. Finaalissa kukin kilpailija 
laulaa kolme kappaletta orkesterin säestyksellä.  
11. Finaalin karsinnassa ja finaalissa kilpailijat valitsevat kappaleensa ennalta määrätyiltä  
kappalelistoilta. Kilpailijat harjoittelevat kappaleensa orkesterin kanssa ennen finaalin karsintaa ja 
finaalia.  
Huom. Mikään finaalin kilpailukappaleista ei saa olla sama, jonka lauloit perjantaina  
finaalin karsinnassa! Kilpailijan täytyy siis valmistautua finaalivaiheessa (karsinta mukaan  
lukien) viiteen eri kilpailukappaleeseen.  
12. Finaalin karsinta ja finaali televisioidaan. 
13. Kilpailun voittajat palkitaan. 
14. Kilpailijoille ei makseta matka- tai majoituskorvauksia.  
15. Semifinaaliin valitut sitoutuvat osallistumaan kilpailuun. Semifinaalikappale ja sävellaji ilmoitetaan 
23.6.2023 mennessä sähköpostitse: laulukilpailut@iskelmaviikko.fi. 
 
 
Huom. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 
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