
  
 

  
 

 
 
 
Tervetuloa kesäkurssille Kaapelitehtaalle! 
 
Savesta keramiikaksi, ajankohta: 5.–9.7.2021 klo 10.00–15.00 (301S13) 
opettaja: Heidi Göransson, puh. 040-776 98 29 
 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa; 
osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.  
Opetus on kuvanveistoluokassa ”Tokio”, kulku kurssikeskukseen tapahtuu Tallberginkadun porttikäytävän 
kautta AB-portaasta (hissi tai rappu) suoraan käytävän kautta luokkaan. A-portaan ulko-ovi on suljettu. A-
portaaseen pääsee myös Kaapelitehtaan uuden INFO/Konttori/Kahvilatilan kautta suoraan porttikäytävästä. 
 
Terveys-turvallisuus 
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. 
 
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat valmiit ja kuivuneet. Myös 
tarvikkeita ja työvaatteita voi säilyttää ”tarvikenarikassa”. 
 
Julkiset kulkuyhteydet: Ruoholahden Metroasema, raitiovaunu 8, bussit 21 Kampista ja 22 Punavuoresta. 
 
Kurssin tiedot 
Keramiikka, kuvanveistokurssilla kokeilemme erilaisia saven muokkausmenetelmiä: makkara-levy-veisto –
tekniikat. Käymme läpi muutaman eri pintakäsittelymenetelmän.  
Materiaalimaksun 20€ sisältyy 10 kg savea /hlö. sekä esineen raaka ja lasituspoltto. Materiaalimaksu kerätään 
käteisenä ensimmäisenä kurssipäivänä. 
 
Työt eivät lopullisesti valmistu kurssin aikana koska saven kuivumiseen menee 2-4 viikkoa esineestä riippuen. 
Lasituspoltto tapahtuu vasta raakapolton jälkeen, riippuen siitä miten Septarian uunit ovat käytettävissä. 
Töiden lasittaminen tapahtuu elokuun lopulla yhdessä sovittuna aikana. 
Jos haluatte useamman lasitetun työn voi Septariasta kysyä polttoa omakustanteena.  
 

Tarvikkeet: 
Muotoilutikut voi hankkia Septariasta (Kaapelitehtaalta) tai taidetarvikeliikkeestä, ks. alla. Koululla on 
lainattavia muotoilutikkua muutama. Lisäsavea voi ostaa kurssin aikana. 
Sotkuvaatteet mukaan. 



  
 

  
 

 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla, Tuubi Lönnrotinkadulla, 
Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla, Farbe Kaapelitehtaalla. 
 
ANTOISAA KURSSIKESÄÄ! 
 
Ystävällisin terveisin:  
Heidi Göransson, 
kurssin opettaja, kuvataiteilija  
puh. 040 776 98 29 
 
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.    


