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Kurkea pidetään arkana soiden lintuna, 
mutta tämä mielipide ei kata koko totuutta. 
Kurki on puolen vuoden ajan, huhtikuulta 
lokakuulle myös rohkea ja monitaitoinen 

meren lintu
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Muu videotuotantomme:
• Merenkurkun kalapuroilla –  At the fish brooks of Kvarken,  35 min, 2010
• Metelisaari – The isle of chatter, 20 min, 2008
• Eräänä keväänä ryhtyi varis kosiskelemaan nuorta merikotkaa  –                                                                                      

During One Spring One Vigorous Male started to court with a Bosomy Virgin just Bathed, 3 min, 2002
• Punarinta laulaa yön – The Robin sings the Night, 13 min, 2002
• Merenkurkku, muuttuva murtovesialue  25 min, 2000

Eero Murtomäki  (s.1943 Mustasaari) on vapaa valokuvataiteilija/
kirjailija, joka aloitti uransa 1960-luvun alussa kuvaamalla ja kirjoittamalla 
artikkeleita aikakauslehtiin. Sen jälkeen hän on esittänyt lukuisia 
valokuvanäyttelyjä, koostanut 16-millin filmille kuvaamiaan 
tv-dokumentteja, kuvannut ja ohjannut videoita ja tehnyt 20 kirjaa. 
Hän on saanut muun muassa Valtion 15-vuotisen taiteilija-apurahan 
ja Suomen Kulttuurirahaston kolmevuotisen työskentelyapurahan. 
Hänelle on myönnetty Valtion taidepalkinto ja Vaasan kaupungin 
kulttuuripalkinto. Hän on taiteilijaeläkkeellä, mutta työ jatkuu edelleen.

Juhani Koivusaari  (s.1945 Vaasa) on koulutukseltaan biologi. Hän 
on toiminut WWF:n merikotkatyöryhmän aluevastaavana vuodesta 
1973 ja julkaissut säännöllisesti merikotkien ahdinkoon ja suojeluun 
keskittyviä raportteja ja lehtiartikkeleita. Ennen videotuotantoamme 
hän on ollut tekijänä kahdessa merikotka-aiheisessa kirjassa ja yhdessä 
tv-dokumentissa. Hänellä on Suomen tietokirjailijoiden apuraha 
tutkimusaineiston saattamiseksi julkaisumuotoon. Birdlife Suomi on 
myöntänyt hänelle kultaisen ansiomerkin. Hän on eläkkeellä oleva 
erikoistutkija.

Ari Valkola  (s.1956 Mustasaari) on luontokuvaaja/kotitarvekalastaja. 
Ennen triomme yhteistöitä hän on kirjoittanut kertomuksia metsästäjien 
vuosijulkaisuihin, kuvannut 16-millin filmille kolme tv-dokumenttia 
Merenkurkun luonnosta, ollut kuvaajana merikotka- ja nuolihaukka-
aiheisessa kirjassa, sekä toisena tekijänä Mustasaari kotiseututeoksessa. 
Hän on koostanut valokuvistaan useita näyttelyjä ja kirjoittanut ja 
kuvittanut myös kirjan kotiseutunsa luonnosta. Hänen työtään on tuettu 
kohdeapurahoin. 

Eero Murtomäki on tehnyt 
kurkikokemuksistaan 
myös kirjan vuonna 2010. 


