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·· ·\ .. ]kahdeksannen kerran. Kilpailun
tulokset julkistettiin tammikuussa 1997.
Sarjoja oli entiseen tapaan kolme: 0-7vuotiaat, 8-16-vuotiaat ja yli 16-vuotiaat.
Mukaan kelpuutettiin ensi keITan mustavalkoisten piirrosten lisäksi myös mustavalkoisia maalauksia, joita saatiinkin
useita kymmeniä.
Osanotto oli vanhaan tuttuun tapaan
vilkkainta koululaissaijassa, johon lähetettiin peräti 1360 kilpailutyötä, useimmat
kouluista. Lasten sarjassa kilvoitteli noin
200 ja aikuisten sarjassa 90 piirustusta.
Tässä kirjoituksessa esitellään voittajatyöt
kustakin sarjasta.
Kilpailun yleistaso jäi tuomariston
(Juhani Kairamo, Jari Kostetja Esa Lammi) mielestä hieman edellisvuosia matalammaksi, mikä näkyi siinä, että sarjoissa
ei heti näkynyt selkeitä voittajia toisin
kuin joskus aikaisemmin.
Työn helpottamiseksi tuomaristo jakoi
lasten- ja koululaissarjan piirrokset eriikäisten piirtäjien nippuihin. Tällä varmistettiin se, että eri-ikäiset piirtäjät kilpailisivat keskenään tasavertaisesti - muutoinhan esimerkiksi lasten sarjassa saattaisi
tulla palkituksi vain taidoiltaan parhaita
kuusi- ja seitsenvuotiaita ja koululaissarjassa vain 15-16-vuotiaita.

ta uusia suosikkejakin oli: pitkäjalka tuntui korvanneen aikaisempien vuosien eksoottisen suosikin avosetin. Liekö tähän
vaikuttanut se, että pitkäjalka tavattiin
Suomessa ensi kerran juuri vuonna 1996.
Myös punatulkku, kuningaskalastaja ja
tilhi olivat uusia suosikkeja. Kaukomaiden eksotiikkaa piirustuksissa oli aiempia
vuosia vähemmän: esimerkkeinä muutama pingviini, flamingo ja valkopäämerikotka.
Monet kilpailutöistä olivat entiseen tapaan lajiin keskittyneitä pikkutarkkoja
piirroksia. Tunnetuista valokuvista ja kirjankuvista jäljennettyjä piiIToksia oli ilahduttavan vähän ja lähinnä koululaissmjassa, jossa hyvän alkuperäiskuvan jäljentäminen oli edelleen voimissaan. Muotokuvapiirroksia, joissa lintu on kuvattu tarkoin, mutta tausta vain viitteellisesti, oli
edellisvuosia vähemmän.

Voittajat

Jokaisesta sarjasta palkittiin kolme tuomariston parhaana pitämää piirustusta. Instrumentarium Oy ja Kowa Company palkitsivat smjojen kolme parasta arvokkailla
kiikareillaja kaukoputkilla. Lisäksi koululaissmjassa ja aikuisten sarjassa annettiin
16 lähes palkinnoille yltäneelle piirtäjälle
kunniamaininta.

Suosikkiaiheet

Palkitut sarjoittain

Piirustuskilpailun suosikkiaiheet vaihtuvat vuosi vuodelta. Kestosuosikit maa- ja
merikotka, pöllöt, joutsenet, kurki, varis,
harakka ja tali tiainen tulivat tuon tuostakin vastaan piirustuksia katsellessa, mut-

Sarja A (0-7 v)
1. Sini-Jatta Suonio (Lemi}
2. Kati Harinen (Rääkkylä)
3. Tanja Lovikka (Kaavi)
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Sarja B (8-16 v)
1. Veli-Petteri Nieminen (Ulvila)
2. Kalle Mattila (Pori)
3. Otso Tikka (Turku)
Sarja C (yli 16 v)
1. Sakari Tanttari (Espoo)
2. Terhi Aro (Kemi)
3. Kari Eisher (Ruutana)

Kunniamaininnan saivat 8-16-vuotiaiden
sarjassa
Linnea Hurttia: Työn nimi Jalohaukka
Annastiina Husso: Laulurastas
Jeremias Nieminen: Pulu-ukko Tukholmassa
Konsta Jukka: Uljas nuori
Sauli Mäkitalo: Teeri
Harri Heinonen: Leppälintu laulaa
Juha Antero Mäkitalo: Yösyöjät sydänyössä
Mikael Mäkitalo: Punatulkut
Tiina Mäkelä: Rauha
Kenneth Rosenlund: Kolme työtä: Vaarallinen iltapala - Pähkinähakit - Aamun
metsästäjä.
Yli 16-vuotiaiden sa1jassa yltivät kunniamaininnalle:
Kimmo Salmi: Taistelu pesäkolosta
Kari Kauppinen: Karan katse
Esa Ma,jamäki: Kaksi työtä: Mehiläishaukan saalis - Kalastaja saapuu
Tuulikki Korhonen: Kolmen työn kokonaisuus: Punatulkku - Kotipihan viherpeippo - Hömppä.
Helge Eskelin: Pikkusieppo keväisessä
metsässä
Kuutti Halinen: Väsynyt.
Parhaimmat onnittelut kaikille palkituille
ja kunniamaininnan saajille!
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Vuoden 1996 Iintupiirtäjät

Vuoden 1997 piirtäjät esiin!
BirdLife Suomi on järjestämässä
parhaillaan Instrumentarium Oy:n
kanssa Vuoden Lintupiirtäjä 1997 kilpailua. Kilpailu käydään vanhoin
säännöin eli mukaan kelpuutetaan
kaikki mustavalkoiset piirustukset ja
maalaukset. Sarjojen ikärajat sitä
vastoin ovat muuttuneet, sillä sarjoja
on nyt neljä:
A) alle 7 vuotiaat
B) 7-12-vuotiaat
C) 13-18-vuotiaat sekä
D) yIi 18 vuotiaat
Kilpailutyöt voi lähettää BirdLifen
toimistoon 31.10.1977 mennessä,
os. "Vuoden Iintupiirtäjä", BirdLife
Suomiry.,PL 1285,00101 Helsinki.
Kilpailuun toivotaan runsasta osanottoa!

Kiitokset

Al. Sini-Jatta Suonio, 7 v. Nimetön työ.
Seitsenvuotiaan piirtäjän upea liitupiirros vastavalossa tai hämärässä uivasta linnusta, jonka
paras ansio on poikkeuksellisen hyvin kuvattua rauhallinen tunnelma.joka on saatll aikaan
yksinkertaisella tekniikalla. Myös lintu on linnun näköinen: mittasuhteet omt luonnolliset, uimn
linnun asento oikea - naurulokki uimasilla.

Kiitämme BirdLifen puolesta Instrumentarium Oy:tä ja Kowa Companya kilpailun arvokkaista palkinnoistaja avusta kilpailunäyttelynjärjestämisessä. Helsingin yliopiston
eläinmuseo ansaitsee kiitokset piirustuskilpailun palkintojenjakoon ja
näyttelyyn luovuttamastaan tilasta.

Summary: Eighth annual
competition for bird artists in
1996
Birc/Life Finland in co-operation with Instrumentarium Company, organized the eighth
annual competition for bird artists in 1996 in
Finland. Only black and white drawings and
paintings were included in the competition.
The number of entrants was as high as 1650.
These pages show the winners in the three
classes (A=from O to 7 years old artists,
B=8-16 years old, and C=over 16 years old;
A 1=winner in class A, A2=second in the class
Aetc.).

Kirjoittajien osoitteet/Authors' addresses
JKo & JKa: BirdLife Suomi ry.
PL 1285
FIN-00101 Helsinki

A2. Kati Harinen, 7 v. Kahden linnun metsä.
Hiilityö.jossa 011 piirtäjän ikään nähden poikkeuksellisen vahm kädenjälki. Kynää on käytetty
taitavasti ja työ 011 viimeistelty kärsivällisen siististi, 111111. valkoiset kohdat m·at todella
tahrat/oman mlkoisia, mikä on melko harvinaista lasten piirroksissa. Sopivasti tyylitelty.joten
lintujen valtaisa koko ympäristöön verrattuna ei häiritse.

EL: Eläinmuseo
PL 17
FIN-00014 Helsingin yliopisto
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A3. Tanja Lovikka, 4 v. Kissa ja lintu.
Hel/yttä1'ä lyijykynätyö,josta piirtäjän oma
kokemus s11orastaa11 "paistaa läpi": nuori
piirti:ijä 011 varmaa11ki11 näh11yt, miten taita1'asti
kissa 011 siepannut linnun. Tapahtuma 011 kuvattu
1•auhdikkaasti. Saalistuksessaan 01111ist11nee11
kissan ilme on todella tyytyväinen!

/

B1. Veli-Petteri Niemi11e11, 16 v. Näkökulmia 1 ja
Näkökulmia 2.
16-vuotiaan taiteilijan kaksi suurikokoista,
omaperäistä g11lassimaalausta, jotka tuomaristo
halusi pitää yhdessä. Molemmissa töissä 011
yllättävä kuvauskulma: teeret suoraan päältä,
katulampul/a tähystävät varikset ja harakka
vatsapuolelta. Molemmissa 011 myös tyylikäs,
re1111011 maa/aukselline11 tek11iikka, jossa liikkeen
tuntu on tavoitettu taustan voimakkailla,
samansuuntaisilla viivoilla. Työt kestävät
katsomisen sekä läheltä että kaukaa.
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B2. Kalle Mattila, 13 v. Muuttokiurut.
Lyijykynällä ja vesivärilaveerauksel/a toteutettu 13-vuotiaan näkemys
kiuruparvesta. Aihe on itsekoetun tuntuinen: kiurut ovat kiurun näköisiä
ja liikkuvat kiun~jen tapaan harvassa hajaparvessa. Työn vaaleat sävyt
tuovat mieleen kevätha11get,jo/loin kiurut ovat muuttomatka/la.
Piirustuksen sommittelu on onnistunut ja lintujen näkökulmasta toteutettu
perspektiivi miellyttävä. Lisäksi kiurun tuntomerkit on kuvattu hyvin,
vaikka kaikki "ta17Jeeto11" on jätetty pois: vain lintujen muoto ja pään ja
rinnan kuviointi ovat jäljellä.

B3. Otso Tikka, 8 v. Töyhtöhyyppä.

Hieno vesiväreillä maalattu hautovaa töylztöhyyppää esittävä
tw111elmatyö, jossa sommittelu 011 kypsää ja maalausjälki erityisen
onnistunut: valkoista pintaa on jätetty etenkin linnun ympärille,jolloin
lintu korostuu upeasti. Maalaili/ pinnat ovat myös puhtaita ja
tasasävyisiä. Yleensä tämänikäiset maalaavat" liiankin innokkaasti":
valkoisia kohtia ei jätetä ja jäljestä tulee helposti tukkoinen. Tuomaristo
heltyi myös linnun ulkonäköön: jotain töyhtöhyypän ja /elulinmtn väliltä.

LINNUT-VUOSIKIRJA 1996

101

Vuoden I 996 lintupiirtäjät

Terhi Aron piimstus "Lähdössä" oli
piirtäjän omassa näyttelyssä eikä siis
valitettavasti ollut käytettävissä
vuosikirjan mennessä painoon.
Toimitus

Cl. Sakari Tanttari. Kova ralli. t
Suurikokoinen pinnarallin tuoksinaa oivallisesti kuvaava
lyijykynäpiirros. Piirros on itsekoetun tuntuinen: rallissa bongataan
nopeasti harvinainen tai hankalasti havaittava lintu tarkoin ennalta
tiedetystä paikasta - tässä taivaanvuohi. Vaikea perspektiivi 011
hallittu ihmeteltävän hyvin. Työn ansioita lisää vauhdikas, hyvä
piirrostekniikkaja varma kynänjälki. Sopivasti kantaa ottava:
pinnaralli on hauskaa, mutta voi jälkikäteen joskus maistua
häirinnältä!

C2. Terhi Aro. Lähdössä. ~
Eräs kilpailun suurikokoisimmista töistä, mutta silti kärsivällisesti ja
tarkoin tehty hitaalla piirustusvälineellä, ohutkärkisellä
tussipiirtimellii. Tussi tekniikka 011 tarnttoman hyvää ja työ
pikkutarkka: mm. lapinpöllön ja puolukanvmpujen yksityiskohdat
kurnttu tarkoin. Lievä tasaisenharmaa sävy häiritsi, mutta se on
puuttee11a mitätön työn ansioihin nähden.

C3. Kari Eischer. Kauan odotettu vieras . .,.
Vuo1111a 1996 Suomessa e11si kerran tavattua pitkäjalkaa esittävä
vesivärilm·eeraus,joka loistaa tunne/mailaan ja poikkeaa edukseen
kilpailun monista muista vesil'ärimaa/auksista. Taitavasti toteutettu:
tausta on teht_v pelkästään vaaka.morin siveltimenjäljin, lintu ja
kasvi tuppaat muulla tavoin. Lintu on sopivasti pelkistetty - oleelliset
tuntomerkit näkyvät, mutta mitää11 muuta ei ole pyritty
esittämäänkään. Toisenlainen linnun asento tai hieman erilainen
rajaus olisi saatta11ut parantaa työtä entisestään, mllfta puute on
tässäki11 tapauksessa pieni työn ansioihin nähden.
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