
   
 

   
 

 
Tervetuloa kesäkurssille Suomenlinnaan! 

 
Öljyvärimaalaus, ajankohta: 14.–18.6.2021 klo 17:30-20:30 (301S01) 
opettaja: Dmitri Zudov, puh. 040-557 69 48. 
 
Tässä kirjeessä tietoa kurssipaikasta ja liikenneyhteyksistä, terveys-turvallisuustietoa ja tietoa kurssin 
sisällöstä, kurssilla käytettävistä tarvikkeista sekä liitteenä Suomenlinnan kartta ja lautta-aikataulu. 
 
Kurssipaikka ja liikenneyhteydet 
Kesäkurssin sisätilat sijaitsevat Suomenlinnan Susisaaressa, Taidekoulu Maan tiloissa (Suomenlinna B 
20 F). Liitteenä on Suomenlinnan kartta, johon on merkitty reitti lauttalaiturilta Taidekoulu Maahan 
(noin 1km.) Samassa rakennuksessa on Tullimuseo, jonka viittoja seuraamalla löytää perille. 
Sopivin HSL:n lautta Kauppatorilta lähtee klo 17.00, matkan voi maksaa HSL:n matkakortilla, 
sovelluksella tai käteisellä: Suomenlinna sijaitsee A-vyöhykkeellä, joten sinne voi matkustaa kaikilla 
HSL:n lipuilla, joissa on mukana A-kirjain eli AB-, ABC- ja ABCD-lipuilla. Lautalla kelpaavat kerta-, 
vuorokausi- ja kausiliput. 
 
Terveys-turvallisuus 
Pukeutumisessa kannattaa ottaa huomioon, että saarella on tuulen vuoksi viileämpää kuin 
mantereella, auringolta suojaava päähine on hyvä ottaa mukaan. Vaatteiden mahdollinen 
sotkeutuminen taidetta tehdessä kannattaa ottaa huomioon vaatteita valitessa. 
Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin ja huolehdimme 
turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana.  
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, opettajat ja avustajat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole 
terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. 
Ohjeet on tulostettu näkyville ja lähetetty sähköpostitse opettajille, oppilaille ja oppilaiden huoltajille. 
 
Kurssin sisältö 
Kurssilla maalataan öljyvärein maisemaa, tilanäkymiä ja yksityiskohtia havaintoon pohjautuen. Kurssilla 
keskitytään oppilaslähtöisesti öljyvärimaalauksen perusteisiin, värihavaintoon ja värien sekoittamiseen 
sekä öljyvärimaalauksen mahdollisuuksiin kuvallisen ilmaisun välineenä.  
Kurssilla voi toteuttaa päiväkohtaisten teemojen mukaan yksittäisiä maalauksia eri kohteista tai 
maalaussarjan yhdestä kohteesta. Halutessaan voi myös keskittyä yhden maalauksen toteuttamiseen. 

Tarvikkeet (osallistujat hankkivat itse):  
Perusvärit:  
- titaanivalkoinen (huom. valkoista kuluu suhteessa enemmän, siis isompi tuubi)  
- norsunluumusta 
- okra (vaalea tai keltainen) 
- poltettu sienna 
- sitruunankeltainen 
- kadmium keltainen  (vaalea ja tumma) 



   
 

   
 

- kadmium punainen (vaalea ja tumma) 
- phthalonsininen 
- ultramariininsininen 
Lisänä esim. 
- koboltin- ja preussinsininen  
- alizarin-punainen tai krappilakka  
- viridianvihreä tai phthalonvihreä 
- van dyck ruskea 
- luonnon ja poltettu umbra  
  
Öljyvärien ohentamiseen:  
HAJUTONTA tärpättiä ja pellavaöljyä saa kurssipaikalta. 
HUOM! EI valmiita maalausnesteitä (oil painting medium)  
Lasi-/metallipurkkeja kansineen (väh. 2 kpl) maalausnestettä varten  
  
Lisäksi:  
Pensseleitä muutamia eri kokoja (5-10 kpl), myös leveitä (koko 12-24).  
Jäykkä sianharjas on hyvä liu’utuksissa, keinokuitu helppo puhdistaa, pienellä pyöreällä onnistuu ohut viiva 
ja lattapäällä isommat pinnat. Kokeilemalla eri vaihtoehtoja löytää itselle mieluisimmat pensselit.  
Mäntysuopasaippuapala pensselien pesuun  
Maalausrättejä (esim. vanha lakana tai t-paita)  
Palettiveitsi  
Paletti värien sekoitusta varten (kovalevyn pala, avatut maitopurkit, muovilevyn pala tms) 
-Maalauspohjat: Valmiita pohjia, joko pinkopohjia (canvas) tai levypohjia. Pohjien määrä ja koot oman 
työskentelytahdin mukaisesti.  
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla, Tuubi Lönnrotinkadulla, 
Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla, Farbe Kaapelitehtaalla. 
 
ANTOISAA KURSSIKESÄÄ! 
 
Ystävällisin terveisin:  
Dmitri Zudov 
kurssin opettaja 
puhelin: 040-557 69 48. 
 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun toimisto avoinna ma–pe klo 12–16 

(heinäkuussa ma-to 12-16) 

Postiosoite: Tallberginkatu 1 A / 7, 00180 Helsinki 
puhelin: +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 
Avustaja Jon Pettersson: jon.pettersson@helsingintaiteilijaseura.fi    
 
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa. 
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