
   
 

   
 

 
Tervetuloa kesäkurssille Suomenlinnaan! 

 
Akvarelli – Hento meri, ajankohta: 5.–9.7.2021 klo 10:00-16:45 (301S04) 
opettaja: Nagashila, puh. 050-339 59 82. 
 
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 9.20, 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 
 
Tyyni veden pinta—hento meri—paperilla, jolle pigmentti leviää sattumanvaraisesti. Sattuma on 
akvarellimaalarin ystävä. 
 
Tällä kurssilla perehdymme akvarellin monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin käyttäen hyväksi Suomenlinnan 
kiehtovaa ympäristöä. Akvarellia maalataan joko märälle tai kuivalle paperille. Sillä saa aikaan läpikuultavia 
kerroksia; se on keveä, mutta taipuu myös tummaan ja intensiiviseen väriin. Maalausjälki voi olla hiuksen 
hienojen viivojen verkosto tai tyyni, väkevä värin pinta—kaikki ääripäät ovat mahdollisia. Tutustumme 
akvarelli-ilmaisun saloihin yhteisten maalausharjoitusten kautta ja maalaamme vapaasti Suomenlinnan 
maastossa.  
 



   
 

   
 

Vielä kolme asiaa. On tärkeää, että sinulla on hyvä paperi, olit sitten vasta-alkaja tai mestari. Siis osta hyvä 
paperi (n. 300g lumppupaperi). Se maksaa vähän enemmän, mutta kannattaa. Toiseksi, koululla on myytävänä 
(vain käteisellä) Waterfordsin Saunders 300g hyvä lumppupaperi n. 6 euroa arkki (n. 50 x 65  cm).  Ja 
viimeiseksi muistutan, että yhdellä hyvällä isolla siveltimelläkin pärjää, sillä akvarelli on iloinen ja 
yksinkertainen asia. 
                                            
 
Tarvikkeet  (Huom! Ehdotus aloittelijan paketiksi) 
  

• venäläiset akvarellivärit (24 kpl pakkaus) 
• akvarellipaperia: 300 g lumppupaperia (arkkeja) 
• siveltimiä (periaatteessa yhdellä peukalon paksuisella isolla siveltimellä pärjää – tämä on   
tärkein siveltimesi. Mutta hyvä on ottaa mukaan kaikenlaisia karvapäitä.) 
• 1,5 litran limupullo vedenkuljetusastiaksi 
• vesikuppeja (2-3 kpl) 
• maalarinteippi 
• kukkasumutin suihkepullo 

 
 
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla, Tuubi Lönnrotinkadulla, 
Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla, Farbe Kaapelitehtaalla. 
 
Terveisin   
Nagashila 

 
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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