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opettaja: Sirkku Ala-Harja 
Tiistai klo 10.00–13.00 

   
 
 

Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 7.9.2021 ja päättyy 30.11.2021.  
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 19 lokakuuta 2021. 

 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla 
Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros. 
Opetus on PARIISI ateljeeluokassa, kulku Kaapelitehtaalle tapahtuu Tallberginkadun 
porttikäytävän kautta. Sisäänkäynti koululle tapahtuu AB-rapusta (hissi tai portaat) 
käytävän kautta luokkaan. 
 
Ohje koronaviiruspandemian aikana 
Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin 
ja huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana.  
Kouluun ei saa tulla sairaana. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. 
Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat henkilöt kotiin harrastuksesta 
muun ryhmän suojaamiseksi. Harrastajille on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai 
käsienpesumahdollisuus. Harrastuksessa käytetyt välineet desinfioidaan 
harrastustilanteen päätteeksi. 12 vuotta täyttäneet osallistujat ja opettaja käyttävät 
kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin 
käyttämiselle. Kaapelitehtaalla on maskipakko. 
 
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne 
ovat valmiit ja kuivuneet. Muistathan myös merkitä töihisi nimesi ja kurssiajan 
eli syksyn 2021. Kaikki työt ja tarvikkeet on vietävä kotiin viimeistään kurssin 
päättyessä. Jos et pääsekään osallistumaan syksyllä 2021, tulee ilmoittautuminen 
peruuttaa viimeistään 5 päivää ennen ensimmäistä opetuskertaa. Peruuttamatta 
jääneestä, käyttämättömästä kurssipaikasta peritään koko lukukausimaksu. 
 
 
 
Käytämme kurssilla vapaavalintaisia vesiliukoisia tekniikoita.  
Tutkimme  havainnointia ja omaa tulkintaa sekä visuaalista kokemusta eri aiheista.  Teemme 
materiaalikokeiluja ja yhdistelemme tekniikoita.  
Kurssilla käydään läpi tekniikkaa sekä materiaalista maalausjälkeä sisältöpainotteisten 
teemojen kautta. Yhteisten aiheiden pohjalta kukin kurssilainen voi etsiä omaa ilmaisuaan ja 
kokeilemalla akvarelli-ja akryylitekniikkaa valita itselleen sopivan.   
 
Kevään aikana kurssilaiset voivat käyttää vapaavalintaisesti vesiliukoisia tekniikoita. Kukin 
tehtävä demonstoridaan jollain vesiliukoisella tekniikalla, pääasiassa akryylillä, jonka pohjalta 
opettaja demonstroi aiheen. Teemme myös sommittelu, värioppi- ja abstrahointiharjoituksia. 
Kurssilaiset valitsevat itselleen sopivan tekniikan. 



 
 
 
Kurssilla tarvitset vapaavalintaisesti seuraavia välineitä: 
Luonnosteluvälineet (kynä/hiili ja luonnoslehtiö) ja jotkin värit esim. akvarellit tai akryylit. 
 
Eri välineistä :  
Akvarelli: Akvarellipaperia väh. A3, mutta mieluummin isompia arkkeja 190 - 300 gr. hyvä 
akvarellipaperi. ( Saunders, Arches, Fabbriano ym.) Farbe Kaapelilla myy (auki klo 11-17). 
 

   Värit: 
Pääväreistä (eli punainen, sininen, keltainen) kylmä ja lämmin sävy, 
lisäksi maapigmentit eli okra, poltettu sienna, umbra ja musta  
(perusakvarellisetti yleensä riittää) 
akvarellisiveltimiä 1-2 kpl keskikokoa, iso sivellin sekä lattasivellin laveeraukseen  
(luonnokarvaiset parhaita, en suosittele keinokuitusiveltimiä) 
vesikuppeja (voi lainata kurssilta)  
työvaatteet tai essu (voi lainata kurssikeskuksesta) 
 
Akryyli: 
akryylivärit joista päävärit (kylmä ja lämmin kts.värilista ed.) 
ja maapigmentit sekä valkoinen ja musta 
akryylisiveltimiä; keinokuitu tai siankarva ( ei luonnonkarva) 
 
Maalauspohjaksi valmiita pinkopohjia  
kurssilla näytetään myös kiilakehyksen pingotus. Jos haluat itse tehdä kiilakehyksen, 
tarvitset kiilakehykset ja pellavakangasta, miel. 40 x 50 tai 50 x 60. Gesso alusväriä ja 
Erikeepperiä tai puuliimaa. Käymme materiaalit kurssilla läpi. 
 
Niittipistooli (voi lainata myös kurssikeskuksesta) Gessoa varten leveä maalarinsivellin. 
Akryylipohjina voi käyttää myös gessottua pahvia tai paksua paperia. 
  
Tussilaveeraus: 
Nestemäistä tussia (kiinalainen muste)  
terä tai ruokokynä/bambukynä/ sivellin (kurssilta voi lainata) 
Maalauspohja paperi. 
 
Sirkku Ala-Harja 0400 013145 
(satriina@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvataidekoulun toimisto Kaapelitehtaalla avoinna ma–pe klo 12–16. 
Postiosoite: Tallberginkatu 1 A/7, 00180 Helsinki, puh.: +358(0)50 470 52 83, 
Sähköposti: kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi 
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi 
Kurssisihteeri Tom Sjöberg: tom.sjoberg@helsingintaiteilijaseura.fi 
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi 
 
Julkiset: Ruoholahden Metro, raitiovaunu 8, bussit 21 Kampista ja 22 Punavuoresta. 
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