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301H18 Muotokuva- piirustus ja maalauskurssi,  
opettaja: Mika Hytti 
Sunnuntai klo 14.00–17.00 
 
 
 
 
Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 5.9.2021 ja päättyy 28.11.2021.  
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 24 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 ilmoittau-
tuminen peruuttaa viimeistään 5 päivää ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Peruuttamatta jääneestä, käyttämättömästä kurssipaikasta peritään koko 
lukukausimaksu. 
 
 



 
Kurssin sisältö: 
 
Kurssilla tutkimme ihmistä kuvattavana aiheena piirtäen ja maalaten, lähtökohtana on 
havainto . Teknisen taidon oppiminen tarkentuvan havainnon avulla elävää mallia käyttäen. 
Kurssin edetessä pyrimme siirtymään havainnosta ajatuksen ja idean kuvaamiseen. Syksyn 
aikana tulemme tekemään muotokuva tutkielmia sekä mies- että naismallista. 
Ohjelmasta keskustellaan tarkemmin ensimmäisellä kurssikerralla. 
 
 
 
Tekniikat: 
 
-   mustavalkoinen = hiili-, lyijykynä-, liitu- tai tussipiirustus 
-   värillinen = öljyväri-, akryyli-, akvarelli-, guassi- tai pastelliliidut tai öljypastellit (huom. jos 
maalaat öljyväreillä, kurssikeskuksessa on siirrytty kokonaan hajuttoman tärpätin käyttöön) 
 
Valitse värillisistä tekniikoista yksi tai kaksi itsellesi mieluisinta makusi mukaan. 
Mustavalkoisista sinulla olisi hyvä olla mukana ainakin hiilipiirustusvälineet ja lyijykyniä.   
 
Ota mukaan 1. kerralle:  2 kuulakärkikynää,  pehmeitä lyijykyniä, hiilipiirustusvälineet = hiilet, 
säämiskä, fiksatiivia, hiilikumi, paperia esim. Litoposter-paperia saa arkeittain (esim. 5 arkkia). 
Litoposteria saa myös ostaa kurssipaikalta à 1€/arkki. Lisäksi pieni luonnoslehtiö.  

 

Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, Tuubi 
Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys, Erottajankatu 9 B sisäpihalla ja Farbe 
Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 

 
 
TERVETULOA KURSSILLE!!! 
 
 
Mika Hytti 
kuvataiteilija 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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