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301H12 Maalaamisen jälki,  
opettaja: Mika Hytti 
Torstai klo 18.00–21.00 

 
 
 
 
 
 

Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 9.9.2021 ja päättyy 2.12.2021.  
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 21 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. 
 



 
 
Kurssilla tutkimme uusia tapoja ja keinoja maalauksen toteuttamiseen.  
Etsimme värien käyttöön sekä materiaalien hallintaan uutta ja kokeilevaa näkökulmaa. 
Maisemaan liittyvien aiheiden tai teemojen pohjalta yksilöllistä ohjausta uudenlaiseen kuvan 
löytämiseen.  
 
Koululla on uudet käytännöt kemikaalien (tärpätti, dammar, pellavaöljy yms.) suhteen. 
Tärpätti (hajuton!!) ja maalausneste/pellavaöljy tulevat koululta, joten oppilaiden ei tarvitse 
hankkia niitä. 
 
TARVIKKEET:   
 
-Akryylit sekä öljyvärit, kannattaa tuoda molemmat, jos on. 
liima tai mediumit ja väripigmentit myös mahdollista käyttää. 
Värimateriaalia kannattaa tuoda mieluummin runsaasti kuin liian vähän. 
 
-maalauspohjiksi erilaisia levyjä, jäykkiä pahveja, tms. Mitä ikinä keksii. Tietysti myös perinteisiä 
kiilapohjia. 
 
-noin 50cm x 60cm puu-, vaneri- tai kovalevy sekä Erikeeperiä tai muuta yleisliimaa 
 
-rättejä 
 

 
ANTOISAA KURSSIA! 
 
Ystävällisin terveisin:  
Mika Hytti 
kurssin opettaja, kuvataiteilija  
050 357 4597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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