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Tervetuloa kesäkurssille Suomenlinnaan! 
 

               Öljyvärimaalaus (301S05)  

             

 
 

Maanantai-perjantai 4.–8.7.2022 klo 10:00-15:45, 
opettaja: Mika Hytti, puh. 044-983 36 47. 

 
Tässä kirjeessä tietoa kurssipaikasta ja liikenneyhteyksistä, terveysturvallisuus-
tietoa 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 1 km.) Samassa rakennuksessa on Tullimuseo, jonka viittoja seuraamalla 
löytää perille. 
Sopivin HKL:n lautta Kauppatorilta lähtee klo 09.20, 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. 

 
Kurssin sisältö. Kurssilla perehdytään maalauksen teknisiin perusteisiin, kuten 
värien käyttöön, värien sekoittamiseen ja maalinesteiden käyttöön maalaamisessa, 
sivellin työskentelyyn, maalauspohjien laatuun, jne. 
Tekniikkaan perehdytään demonstraatioiden ja pienten luentojen avulla. 
Varsinainen maalaaminen tapahtuu ympäröivässä luonnossa havainnoiden ja 
tarkkaillen värejä ja valoa. Kurssin teemat ja tehtävät ohjaavat kokeilemaan värien 
toimintaa käytännössä. 
Ensimmäisinä päivinä tehdään yksinkertaisempia tutkielmia värin ja valon 
vaihtelusta luonnossa, loppupäivinä toteutetaan pitkäkestoisempi maalaus. 
Pyritään löytämään elämyksellinen, iloa tuottava ja persoonallinen suhde 
maalaamiseen. (Kurssilla voi myös maalata myös akryyliväreillä, jolloin 
maalausnesteenä toimii pelkkä vesi ja akryylimedium. Muutoin luettelo on 
samanlainen kuin alla.) 
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Tarvikkeet. 
Tarvikkeita hankkiessa kannattaa ottaa huomioon, että maalaamme ulkona 
luonnossa eli tarvikkeiden olisi hyvä olla sellaisia, että ne on helppo pitää mukana 
liikkuessa. Välineitä voi säilyttää kurssin ajan Suomenlinnassa.  
 
- Paletti, eli värien sekoitusalusta, esim. levylle kiinnitetty voipaperi tai auki 
leikattuja maitotölkkejä 
- Maalauspurkkeja 2 kpl, esim. pieniä lasipurkkeja 
- Sianharjassiveltimiä n. 5 kpl eri leveyksiä: 1 pieni, 1 iso ja muutamia siltä väliltä (voit 
kokeilla myös pehmeämpiä nailonsiveltimiä) 
- Ainakin seuraavat värit: jokaisesta pääväristä (punainen, sininen ja keltainen) 
kylmä ja lämmin sävy; esim. alitsariinin punainen, kirkas kadmiumin punainen, 
preussin sininen, ultramariinin sininen, sitruunan keltainen ja kadmiumin 
keltainen. Lisäksi titaanin valkoinen. Kätevää on ostaa valmis värisetti, joissa on 
useimmiten mukana kyseiset värit. 
- Luonnosteluvälineet: lehtiö, kyniä tai hiiliä ja säämiskä 
- Maalauspohjia: alkupäiviksi pienempiä pohjia 2-4 kpl. Myöhemmäksi isompi 
kangas- tai pahvipohja. Ensimmäisenä päivänä mukaan luonnosvälineet ja 1-2 
pienempää maalauspohjaa ja maalausvälineet 
- Puuvillarättejä pyyhkimiseen 
- Jos omistat kokoontaitettavan maalaustelineen voit ottaa sen mukaan. Muuten 
kurssitiloista voi lainata maalaustelinettä.  
 
Maalausnesteet (hajuton tärpätti, pellavaöljy ja dammarliuos) tulevat koululta, niitä 
ei tarvitse hankkia. 
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla, Tuubi 
Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla, 
Farbe Kaapelitehtaalla. 
 
 
ANTOISAA KURSSIKESÄÄ! 
 
Ystävällisin terveisin:  
Mika Hytti 
kurssin opettaja, kuvataiteilija  
044-983 36 47 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toimisto:  
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 3.kerros, kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi 
avoinna ma–pe 12:00–16.00. Toimisto suljettu 18.–29.7.2022. puh 040-470 52 83. 
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi   
Kurssisihteeri Tom Sjöberg: tom.sjoberg@helsingintaiteilijaseura.fi  
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi  
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