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301H17 Öljyvärimaalauksen mestarikurssi,  
opettaja: Mikko Kirjavainen 
Lauantai klo 14.15–18.00 
 
 
 
Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 4.9.2021 ja päättyy 27.11.2021.  
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 23 lokakuuta 2021. 
 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee 
Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas 
kerros. 
Opetus on FIRENZE 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 ilmoittau-
tuminen peruuttaa viimeistään 5 päivää ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Peruuttamatta jääneestä, käyttämättömästä kurssipaikasta peritään koko 
lukukausimaksu. 
 
 
 



 
 
Kurssilla työskennellään annettujen teemojen puitteissa keskittyen oman maalaus-
ilmaisun kehittämiseen. 

 
Tarvikkeet: 
- Öljymaalausvälineet / Akryylivärit, öljypastellit 
- erilaisia pensseleitä; lattapäisiä, pyöreitä, pieniä, isoja 
- maalauspohjia 
- 2 kpl (tai useampia) kannellisia lasipurkkeja maalausnesteille 
- rättejä, riepuja 
- luonnosteluvälineet 
- Jos käytät työskennellessäsi kurssikeskuksen pöytää tai muuta tasoa, tulee se suojata 
suojamuovilla tai voimapaperilla 
- Kurssikeskuksen alustoja ei saa käyttää öljymaalaukseen, joten jos kiinnität kankaan 
alustalle, ota mukaan oma NIMELLÄSI VARUSTETTU alusta, esim. kapa- /kovalevy /mdf 
- Huom! Jos haluat kiinnittää piirustukset, sinulla tulee olla oma fiksatiivi 
 
Koululla on uudet käytännöt kemikaalien (tärpätti, dammar, pellavaöljy yms.) suhteen. 
Tästä lähin tärpätti (hajuton!!) ja maalausneste tulevat koululta, joten oppilaiden ei tarvitse 
hankkia niitä. 
 
Voit työskennellä myös akryyliväreillä tai akryylivärejä ja öljyvärejä yhdistellen. Akryylivärejä 
varten tarvitset mattamediumia, toisen paletin sekä öljystä vapaita siveltimiä. Myös öljyiset 
öljypastellit voivat antaa mukavan säväyksen maalaukseesi. 
Jos olet epävarma siitä, mitä tarvikkeita tai materiaaleja sinun tulisi hankkia, älä hanki 
mitään “varmuuden vuoksi”. Ensimmäisellä kerralla pääsee alkuun vähemmälläkin, ja 
silloin voimme yhdessä ja erikseen neuvotella materiaalihankinnoista, puhua 
taidetarvikeliikkeiden- ja –valmistajien tuotteista, hinnoista, ostopaikoista jne. 
Syyskauden teemoista ja aiheista keskustelemme yksityiskohtaisemmin 
ensimmäisillä maalauskerroilla. Opiskelijat voivat toivoa ja vaikuttaa yhteisiin aiheisiin 
ja taiteen sisältöjä sivuaviin keskusteluihin. Pyrimme mahdollisuuksien rajoissa 
tekemään jonkun näyttely- tai ateljeevierailun, ja jokaisella kurssikerralla 
keskustelemme tietysti taiteen ajankohtaisista ilmiöistä. 
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, Tuubin liike 
Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla ja Farbe 
Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 

 
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KURSSILLE! 
Ystävällisin terveisin, 
Mikko Kirjavainen 

 
 
 

 
 
 
 
 

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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