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Mika Asikainen, Jari Kostet, Esa Lammi, Risto Lammin-Soila ja Tiina Suonperä-Kauppinen

B

irdLife Suomen ja Instrumentarium Oy järjestivät vuoden
lintupiirtäjäkilpailun ensimmäisen kerran vuonna 1989.
Kilpailu on sen jälkeen järjestetty vuosittain ja noudattanut samoja sääntöjä: mukaan on kelpuutettu kaikki mustavalkoiset
piirrokset ja saijoja on ollut kolme. Kun
kilpailu vuonna 1997 järjestettiin yhdeksännen kerran, sarjajakoa ja kilpailun
sääntöjä uudistettiin. Saijoja oli nyt neljä,
sillä "koululaissarja", johon on osallistunut runsaasti hyvin eri-ikäisiä piirtäjiä
(8-16 v), jaettiin kahteen osaan. Näin piirtäjien ikähaitari lyheni sopivasti. Toinen
sääntöuudistus oli se, että kilpailuun sai
nyt ensi kertaa osallistua myös mustavalkoisella maalauksella. Kilpailuun on aikaisemminkin lähetetty maalauksia tai siveltimellä täydennettyjä piirustuksia.
Tuomaristo ei ole niitä hylännyt sääntöjen
vastaisina, koska piirustuksen ja maalauksen ero on monissa tapauksissa häilyvä.
Sääntöuudistus selkiytti tilannetta, mutta
ei juuri muuttanut tuomariston työskentelyä.
Kilpailun sarjat olivat alle 7 v, 7-12 v,
13-18 v ja yli 18-vuotiaat. Mukana olivat
sääntöjen mukaisesti kaikki A4- ja A3-kokoiselle paperille tehdyt mustavalkoiset
piirrokset ja maalaukset. Muutama värillinen työ ja muutama suurikokoinen työ jouduttiin hylkäämään sääntöjen vastaisina.
Kilpailun tuomariston muodostivat
järjestösihteeri Mika Asikainen (BirdLife Suomi), graafikko Jari Kostet, biologi
Esa Lammi, taiteilija Risto Lammin-Soila
ja Tiina Suonperä-Kauppinen (Instrumentarium).

Kilpailutöiden määrä ja aiheet
Kilpailutöitä oli edellisvuotista vähemmän. Tämä vähensi tuomariston työmäärää; kuitenkin kaikkiaan noin 800 työtä oli
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käytävä läpi ennen kuin voittajat selvisivät. Määrä on hieman pienempi kuin kilpailun yhdeksänvuotinen keskiarvo. Töiden määrää vähensi se, että kilpailusta ei
tiedotettu järjestelmällisesti kouluille toisin kuin useina aikaisempina vuosina.
Osanotto oli entiseen tapaan vilkkainta
nuorempien koululaisten sarjassa (712 v), johon osallistui 400 työtä, useimmat
kouluista lähetettyjä. Lasten sarjassa (alle
7 v) kilvoitteli noin 100, vanhempien koululaisten (13-18 v) sarjassa 150 ja aikuisten sarjassa 150 työtä.
Kilpailun yleistaso ei ollut yhtä hyvä
kuin edellisenä vuonna, mikä johtui ehkä
siitä, että kilpailutöiden määrä oli vähentynyt. Tasokkaita piirroksia löytyi kuitenkin
niin paljon, että läheskään kaikki niistä eivät
mahtuneet mukaan edes kilpailua esittelevään näyttelyyn. Palkitut työt olivat myös
niin hyviä, että ne olisivat voineet tulla palkituiksi jo aikaisempinakin vuosina.
Mukana oli entiseen tapaan paljon lajiin keskittyneitä pikkutarkkoja piirroksia,
joiden aihekin oli monesti tunnistettavissa
julkaistusta piirroksesta. Edelleenkin Jokamiehen lintukirja tuntuu olevan lähes jokaisessa suomalaisessa kodissa ja koulussa päätellen paristakymmenestä taitavasti
jäljennetystä maakotkasta ja kurjesta. Jäljentämisessä sinänsä ei ole mitään pahaa piirtämäänhän oppii nimenomaan jäljentämällä, mutta kovatasoisessa kilpailussa ei
jäljentämisellä menesty, oli kynänjälki miten hyvää tahansa. Tuomaristo suositteleekin elävien mallien käyttämistä, siis luonnossa piirtämistä.
Perinteisesti pihapiirin linnut ja muut
tutut linnut olivat hyvin esillä, esimerkiksi
varis, harakka ja talitiainen. Lisäksi kestosuosikit kotkat, pöllöt, joutsenet ja kurki
tulivat tuon tuostakin vastaan piirustuksia
katsellessa.
Monina vuosina syksyn lintumaailma
on näkynyt piirustuksissa hyvin. Esimerkiksi hyvinä marjasyksyinä marjansyöjät

tilhi ja punatulkku ovat nousseet suosikkiaiheiksi. Nyt tällaisia, vuodelle 1997 tyypillisiä aiheita ei ollut. Tähän lienee syynä
se, että syksy tarjosi tavallista vähemmän
eksotiikkaa: marjalinnut olivat vähissä,
idästä ei saapunut maahamme vaeltajia,
vesilintujen ja hanhien muuttoryntäyskin
meni pääosin Suomen itäpuolelta.
Lintujen elinympäristöön tai elintapoihin liittyvien piirrosten osuus näyttää olevan nousussa. Nuorimpien sarjassa niitä on
aina ollut runsaasti, mutta nyt myös aikuisten sarjassa oli elinympäristöön tai elintapoihin liittyviä piirroksia paljon. Ilahduttavan usein aiheen käsittely paljasti, että työ
oli luonnosteltu maastossa.
Koululaissaijoissa oli myös tukku huumori töitä - niin kuin aina. Useimmiten
niissä oli humoristisesta esitystavasta huolimatta mukana syvällistä kritiikkiä - ihminen vastaan alkuperäinen luonto, metsästäjä vastaan linnut.
Piirustusvälineistä lyijykynä oli ylivoimaisesti suosituin. Muilla välineillä kuin
lyijykynällä tehtyjä töitä -esimerkiksi tussipiirroksia tai vesiväritöitä - oli tuskin
20 % kaikista töistä!

Muita huomioita ja suosituksia
Kilpailutöissä oli mukana melko vähän
maastossa luonnosteltuja piirroksia. Tosin
aikuisten sarjassa näitä tuntuu olevan vuosi vuodelta enemmän. Tuomaristo ei niinkään kaipaa taitavasti tehtyjä tutkielmia
(koska niitä on aina taijolla runsaasti!),
vaan oivallisesti kuvattua tunnelmaa ja
harjaantunutta, rentoa kädenjälkeä. Ehkäpä juuri aidon, aistittavan tunnelman takia
lintuharrastajat ovat perinteisesti menestyneet kilpailussa erittäin hyvin, vaikka
kilpailua ei ole millään tavoin rajattu lintuharrastajien sisäiseksi kisailuksi. Tämäkään vuosi ei tehnyt poikkeusta: ainakin
varttuneiden koululaisten voittaja ja toi-

71

Lintupiirtäjät 1997

seksi sijoittunut sekä aikuisten sarjan voittaja ja saijassa toiseksi sijoittunut ovat pesunkestäviä lintuharrastajia.
Kannattaa myös muistaa, että vaikka
työn taustan tuli sääntöjen mukaan olla
A4- tai A3-kokoinen, ei itse piirroksen tai
maalauksen tarvinnut olla tämän kokoinen
ja muotoinen. Tuomaristo jäi kaipaamaan
rohkeita rajauksia: monet töistä olisivat
muuttuneet pelkästään rajausta muuttamalla mielenkiintoisemmiksi. Toinen tuomariston suosittelema "kikka" on linnun
tai lintujen sijoittaminen sivuun paperin
keskustasta.

Palkitut sarjoittain
Jokaisesta sarjasta palkittiin kolme tuomariston parhaana pitämää työtä. Palkitut saivat Kowa Companyn ja Instrumentarium
Oy:n lahjoittamia kiikareita ja kaukoputkia. Lisäksi aikuisten sarjan voittaja palkittiin stipendillä. Palkitut työt esitellään
sivuilla 74-77. Lisäksi palkittiin kunniamaininnalla muutamia lähes palkinnoille
yltäneitä töitä.

Sarja A: alle 7 vuotiaat
1. Taru Salminen (Turku): Lintu ui
2. Jasmin Päärni (Helsinki): Vaakku
3. Henna Ustinov (Mikkeli): Linnunpoika
ruohikolla

Kilpailun tulokset julkistettiin Luonnontieteellisen museon näyttelytiloissa tammikuussa
1998. Kuvassa aikuisten sarjan voittaja Hannu Sarvanne. © Kari Degerstedt.

Smja B: Tytti Becker (Hirvijärvi), Sanna Lehtonen (Hamina), Saara Kuvaja (Tuiskula), Juho
Könönen (Kangasala), Ilmo Nurminen (Lievestuore)

Sarja B: 7-12-vuotiaat

Smja C: Marianne Erkkilä (Lohtaja), Eeva Nypelö (Vantaa), Janne Reijonen (Kirkkonummi)

1. Maiju Siltaniemi (Lahti): Parus major
2. Jeremias Nieminen (Ulvila): Kesävieraita
Kaijalohjan Häijänvatsassa
3. Josiina Lampimäki (Seinäjoki): Linnunlaulupuu

Sa,ja D: Helge Eskelinen (Oulu), Pirjo Hytönen (Asikkala), Tuulikki Korhonen (Oulu),
Pekka Suhonen (Tampere), Sakari Tanttari
(Alavus).

Sarja C: 13-18-vuotiaat
1. Kenneth Rosenlund (Närpiö): Kävynvaihto
2. Veli-Petteri Nieminen (Ulvila): Vaihtelu
virkistää
3. Marianne Erkkilä (Lohtaja): Kaislikossa

Sarja D: yli 18-vuotiaat
1. Hannu Sarvanne (Helsinki): Kolme tylliäja
meriharakka
2. Heidi Hannula (Vantaa): Kulmakunnan
kingi
3. Esko Railo (Pori): Tuuli

Kunniamaininnat
SmjaA: Henna Hamarus (Jyväskylä), Matleena
Myntti (Kullaa), Juuso Palola (Veteli)
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Parhaimmat onnittelut kaikille palkituille
ja kunniamaininnan saajille!

Uusi kilpailu tulossa!
BirdLife Suomi ja Instrumentarium Oy
järjestävät 10. Vuoden lintupiirtäjä
-kilpailun syksyllä 1998. Kilpailuun kelpuutetaan mukaan kaikki mustavalkoiset,
A4- ja A3-kokoiset piirustukset ja maalaukset. Saijojen ikärajat ovat samat kuin
V. 1997.
Tarkempia ohjeita löydät alkusyksyllä
Linnut-lehdestä ja Tiira-lehdestä. Kilpailuun toivotaan runsasta osanottoa!

Kiitokset
Kiitämme BirdLifen puolesta Instrumentarium Oy:täja Kowa Companyakilpailun
arvokkaista palkinnoista ja avusta kilpailunäyttelyn järjestämisessä. Helsingin yliopiston Luonnontieteelliselle keskusmuseolle parhaimmat kiitokset piirustuskilpailun palkintojenjakoon ja näyttelyyn
luovuttamastaan tilasta.

Summary: Ninth annual competition
for bird artists in 1997
BirdL/fe Finland in co-operation with Instrumentarium Company, organized the ninth annual competition for bird artists in 1997 in Finland. Only black and
white drawings and paintings were included in the
competition. The number of entrants was 800. Pages
74-77 show the winners in the four classes (A=from
under 7 years old artists, B=7-12 years old, and
C=l3-18 and D=over 18 years old; Al=winner in
class A, A2=second in the class A etc.).

Kirjoittajien osoite/ Authors' address
BirdLife Suomi ry.
PL 1285
FIN-00101 Helsinki
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A1. Taru Salminen: Lintu ui
Kuusivuotiaan piirtäjän upea, uivaa joutsenta esittävä työ, joka on
tehty hiilellä ja laveeraamalla. Työn parhaana ansiona tuomaristo piti
työn "alkuvoimaista", rauhallista tunnelmaa: kaarella oleva lintu on
kuin muinaisten kalliomaalausten lintu. Työ on kaikin puolin
tasapainoinen, taustakin huolellisesti tehty. Vaikka opettajan vaikutus
onkin selvä, erottui tämä piirros todella edukseen muista samalta
luokalta tulleista töistä.

A2. Jasmin Päärni: Vaakku
Nelivuotiaan tyylikäs, varista esittävä (vijykynäpiirros, jossa on
piirtäjän ikä huomioon ottaen harvinaisen kypsää tilasommittelua
oksa ja varis sopusoinnussa. Yksityiskohdat on esitetty oivallisesti:
variksella on mustat siivet, nokka ja koivet niin kuin pitääkin. Myös
puussa on hyviä yksityiskohtia, mm. pihlajan lehdet.

A3. Henna Ustinov: Linnunpoika
ruohikolla
Kilpailun nuorimman, vain kolmevuotiaan osanottajan lyijylcynäpiirros,
joka esittää linnunpoikasta. Linnun
asento on onnistut, ja pörröinen, pyöreä
olemus tuo todella mieleen
linnunpoikasen. Tj,ö on piirretty
hauskasti linnunpoikasen perspektiivistä.
Piirtäjän ikään nähden huolellinen työ,
joka on tehty kärsivällisesti.
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81. Maiju Siltaniemi: Parus major
Kymmenvuotiaan piirtämä
tasapainoinen, talitiaista esittävä
lyijykynätyö,jossa on tekijän ikä
huomioon ottaen erinomainen valon
käsittely: etuala terävä, tausta
utuisempi - osoittaa miten valo
siivilöityy metsässä. Sommittelu
onnistunut nappiin, kokonaisuus
tasapainoinen, lintukin onnistunut
va,paiden asentoa myöten. Paljon
hyvin hallittuja yksityiskohtia, mm.
puiden oksat, kaarna, kaksi puulajia.

82. Jeremias Nieminen: Kesävieraita Karjalohjan
Härjänvatsassa
Huolellinen, tasapainoinen, kanadanhanhia esittävä lyijykynätyö
ÅJJflUnenvuotiaalta taiteilijalta,joka onjo aikaisempina vuosina
menestynyt Vuoden lintupiirtäjä -kilpailussa. Työ perustuu omaan
havaintoon. Tämän paljastaa mm. se, että yksi hanhista on piirretty
kaula suorana vartioimaan tilannetta - aivan niin kuin hanhet
luonnossa tekevät. Suurikokoinen työ,joka kuitenkin kestää läheltä
katsomisen hyvin, sillä läheltä näkyviä yksityiskohtia on sopivasti.
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83. Josiina Lampimäki: Linnunlaulupuu
Dramaattinen, 7-vuotiaan tekemä tussipiirros linnustaja puista.
Hirmuisen mielenkiintoinen ja särmikäs työ,jossa voimakas
sävynkäyttö on edukseen. Yksityiskohtia on sopivan runsaasti. Puun
oksalla seisova lintu on kuvattu taitavasti.
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C1. Kenneth Rosenlund: Kävynvaihto
16-vuotiaan, Vuoden lintupiirtäjä-kilpailussajo aiemmin erittäin hyvin
menestyneen taiteilijan ruokailevaa käpytikkaa esittävä lyijykynäpiirros. Työssä
on huima tilanteen kehittely ja perspektiivi, johon vain piirtäjä pääsee. Lisäksi
työssä on kaikki kohdallaan: valo, perspektiivi, sommittelu, taiteellinen ote,
piirrostekniikka on rento, mutta jälki loistavan varmaa. Työ olisi kisaillut
tasapäisesti aikuistenkin sa1jan voitosta!

C2. Veli-Petteri Nieminen: Vaihtelu virkistää
Erittäin persoonallinen, 17-vuotiaan taiteilijan
lennokkasti toteuttama gulassimaalaus, joka esittää
ihmistä häkissä varisten ympäröimänä. Työssä miellytti
taitavasti toteutettu tausta, joka 'johdattaa" katseen
häkkiin. Tiwmaristo mieltyi lisäksi työn monitulkintaiseen,
symbolistiseen sisältöön ja rentoon, varmaan
maalaustekniikkaan. Myös tämä piirtäjä on menestynyt
Vuoden lintupiirtäjä -kilpailussa aikaisemmin.

C3. Marianne Erkkilä: Kaislikossa
14-vuotiaan piirtäjän huolellisesti tekemä tussipiirros,
joka esittää pesässään hautovaa koskeloa. Kädenjälki on
kypsää ja piirrostekniikka varmaa. Linnun päätä on
korostettu taitavasti mustalla taustalla. Asetelma on
onnistunut. Lintu on lisäksi luonnollisen, valppaan
näköinen.
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D1. Hannu Sarvanne: Kolmr tylliä ja meriharakka
Rantalietteellä toZ1huavia kahlaajia esittävä akvarellimaalaus, joka
on selvästikin lllonnosteltu maastossa. Työssä on erinomainen valon
tuntu, onnistunut sommittelu ja vahva perspektiivi. Lintujen muoto ja
asennot ovat erittäin luonnollisia, lisäksi siipiään levittelevä tylli tuo
työhön sopivasti liikkeen tuntua. Tzwmaristo mieltyi myös rentoon,
harjaantuneeseen maalaustekniikkaan, jossa ei korosteta
tmpeettomia yksityiskohtia.

D2. Heidi Hannula: Kulmakunnan kingi
Kaupunkilaisnaakkaa esittävä lyijy/,.,ynäpiirros, joka viehätti
tuomaristoa jo pelkästään erilaisen aiheensa takia- kaupunkilllonto
oli kilpailussa melko heikosti esillä. Naakka on kuvattu todella tarkoin
ja myös naakan ilme on onnistunut: valpas, ovela, tarkkaavainen,
ihmisen puuhista kiinnostunut. Vaikean perspektiivin tarjoamat
mahdollisuudet on käytetty taitavasti ja kokonaisuus hallittu hyvin.
Mm. terävä etuala, mutta epäterävämpi, vähemmillä yksityiskohdilla
toteutettu tausta korostaa hyvää syvyysvaikutelmaa.

D3. Esko Railo: Tuuli
Yksinkertaisilla keinoilla samansuuntaisilla kaarevilla viivoilla ja
epätavallisella rajauksella - toteutettu
tllnne lmallinen lyijykynäpiirros, joka
erottui muista omaperäisen tekniikkansa
ja taiteellisuutensa ansiosta. Kalteva
rajaus korostaa tuulen voimaa ja lisää
työhön aitoa luonnon tuntua.
Ruokailevien suosirrien asento ja muoto
ovat onnistuneita. Työssä on yli lintujen
menevää symboliikkaa: voit kuvitella
itsesi lintzy·en asemaan, tai kuten yksi
tuomariston jäsenistä- vä1jöttelemään
ankeana syysaamuna linja-autopysäkillä.
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