
   
 

   
 

 
 

Tervetuloa kesäkurssille Kaapelitehtaalle! 
 
Valon ja varjon värit, ajankohta: 2.–6.8.2021 klo 10.00–16.45 (301S15) 
opettaja: Kaija Mäenpää 
 

Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa; 
osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.  
Opetus on ikkunaluokassa ”FIRENZE”, 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 sisältöä 
Kurssilla perehdytään öljyvärimaalauksen keinoin valon ja varjon värilliseen luonteeseen. 

Maalaamalla erilaisia valaistustilanteita ja -tunnelmia herkistymme havaitsemaan myös varjojen 
vahvaa värimaailmaa. Maalausprosessissa kiinnitämme huomion niin ikään värien sekoittamiseen ja 
värikerrosten merkitykseen maalauksellisessa ilmaisussa. 

Tarvikkeet: 

ÖLJYVÄRIT: Kurssilla käytetään sisätiloissa hajutonta tärpättiä ja kylmäpuristettua pellavaöljyä. 
Maalausnesteet (hajuton tärpätti, pellavaöljy ja dammarliuos) tulevat koululta, niitä ei tarvitse 
hankkia. 

Värit: 

• Keltaiset: sitruunankeltainen ja kadmiumkeltainen 

• Siniset: ainakin ultramariini ja koboltinsininen 

• Punaiset: kadmiumpunainen ja alizarinpunainen 



   
 

   
 

(Kadmiumpunaista saattaa kaupoissa olla deep ja light. Kannattaa valita light, joka on 
lämpimämpi. Halutessasi voit käyttää molempia.) 

• Valkoinen (titaaninvalkoinen) 
Maalauspohjia: 

• 2 kpl noin 20x25 cm 

• 2 kpl noin 30x35 cm 

• 1-2 kpl suurempia, esim. 40x45 cm 

• Jos sinulle on luontevaa maalata suuria maalauksia, voit halutessasi ottaa hieman suurempia 
maalauspohjia. Voit myös hankkia loppuviikon pohjia kurssin aikana. 

Muita tarvikkeita: 

• Erikokoisia pensseleitä, ohuempia ja leveämpiä (esim. 1–3cm) 

• Palettiveitsi 

• Paletti tai leivinpaperia, jota voi kiinnittää levylle paletiksi. 

• Kannellinen purkki tai palettiin kiinnitettävä kuppi maalausnesteitä varten 

• Luonnoslehtiö (esim. A4) tai muita papereita, joihin voit luonnostella.  

• Väriliidut luonnostelua varten (esim. öljypastellit tai muut liidut, joita sinulla on).  

• Leivinpaperiarkki (vähintään A4 ja mielellään väritön) tai muu ylimääräinen öljyä imemätön 
maalauspohja väriharjoitusta varten. 

 

• Ensimmäisenä kurssipäivänä tarvitset luonnoslehtiön ja väriliidut, maalaustarvikkeet ja 
kaksi maalauspohjaa (yksi noin 30x35 cm ja yksi noin 40x45 cm maalauspohja). 

 
Voit hankkia maalauspohjia ja muutenkin täydentää materiaalejasi myös kurssin aikana tarpeiden 
mukaan, jos esimerkiksi tarvitsisit lisätietoja maalausmateriaaleista. 

 
 

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

 
Antoisaa kurssikesää! 

 
Ystävällisin terveisin:  
Kaija Mäenpää, 
kurssin opettaja, kuvataiteilija 
puh. 050 351 9584 

 

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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