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Maalauksen työpaja, 301H10,  
opettaja: Päivi Eskelinen 

     
Torstai 10.30–13.30 

 

 

 

 

 

  
Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 8.9.2022 ja päättyy 1.12.2022.  
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 20 lokakuuta 2022.  
Helsingin Taiteilijaseuran järjestämiä lyhytkursseja pidetään syyslomalla. 
 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla 
Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros. 
Opetus on FIRENZE ateljeeluokassa.  
Lasipihalta (Kaapelinaukio 3) on suora yhteys A-rappuun, josta pääsee kuvataide-
kouluun. Esteetön pääsy kuvataidekouluun on sisäpihan ja B-rapun hissin kautta. 
Lasipihalla kävijöitä palvelee infopiste. 
 
Ohje koronaviiruspandemian aikana 
Toimimme Helsingin kaupungin korona-ohjeistuksen mukaan.  
 
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat 
valmiit ja kuivuneet. Muistathan myös merkitä töihisi nimesi ja kurssiajan eli syksyn 
2022. Kaikki työt ja tarvikkeet on vietävä kotiin viimeistään kurssin päättyessä. Jos et 
pääsekään osallistumaan syksyllä 2022, tulee ilmoittautuminen peruuttaa 
viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä opetuskertaa. Peruuttamatta jääneestä 
käyttämättömästä kurssipaikasta ei palauteta lukukausimaksua paitsi 
lääkärintodistusta vastaan.  

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa       

 
Kurssin sisältö: Tutustutaan maalaustaiteen perusteisiin, maalaustapoihin ja 
maalauksen kehittelyyn. Välineenä voi käyttää öljy-, akryyli- tai temperavärejä. 
Kurssilla pohditaan maalaustaiteen erilaisten aikakausien tyylejä, sisältöjä ja 
tematiikkaa. Pyritään kartoittamaan maalaustaiteen historiallista ulottuvuutta ja 
siten myös tätä päivää. Tavoitteena on tunnistaa oman maalaustyöskentelyn 
mahdollisuuksia. Kurssin työskentelyhenki tukee pidemmälle ehtineitä ja myös 
vasta-alkajia. Ohjaus on henkilökohtaista. 
 
Kurssin aloitus: Ensimmäisellä kerralla tulee olla mukana kaikki maalausvälineet 
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Ota mukaasi valmiiksi pohjustettu maalauspohja – joko kangas pahvipohjalla tai 
kiilapuissa. Esimerkkejä kokovaihtoehdoista: 30x40cm, 40x50 cm, 45x55 cm, 50x60 
cm, jne. 
Akryylimaalauksessa voi käyttää myös akryyli- tai akvarellimaalauspaperia, jota voi 
ostaa myös Kurssikeskuksesta. 
 
Luonnosmainen työskentely aloitetaan heti ensimmäisellä kerralla alkuesittelyn 
pohjalta. Kurssi etenee esittelyjen, keskustelujen ja tehtävien myötä. 
 
 
TARVIKKEET: 
Koululla on uudet käytännöt kemikaalien suhteen. Tästä lähin tärpätti (hajuton!!) 
ja maalausneste tulevat koululta, joten oppilaiden ei tarvitse hankkia niitä. 
 
Öljy- tai akryylivärit: 
Titaaninvalkoinen, keltaokra (tumma tai vaalea), kylmä keltainen (vaalea kadmium 
tai sitruunan keltainen), kadmiumpunainen, violetinpunainen (krappilakka, alizarin 
crimson tai madder lake), violettiin vivahtava ultramariinin sininen, sininen, joka ei 
sisällä punaista (preussin, pariisin tai phtalosininen), maavihreä, sinertävän vihreä 
(viridian tai smaragdin vihreä). 
 
Myöhemmin voi hankkia lisää värejä. Käyttökelpoisia ovat esimerkiksi koboltti- tai 
seruleenisininen, umbra, sienamaa (poltettu tai ei), tumma kadmiumkeltainen, 
napolinkeltainen. 
 
Muut maalausvälineet: 
Sianharjassiveltimet, kolme eri kokoa 1-1,5 cm. n. 7kpl. Öljyväreille tasapäisiä, 
akryyliväreille tasa- tai pyöreäkärkisiä  
Akryyliväreille käyvät myös synteettiset siveltimet  
Palettiveitsi 
Paletiksi öljyväreille palettilehtiö tai leivinpaperi kiinnitettynä alustalle, akryyliväreille 
käy myös kertakäyttölautaset  
Lasikuppeja 2-3kpl, kannellisia (öljyväreille) 
Rättejä (esim. vanhoista lakanoista/vaatteista) 
 
HUOM! Kurssikeskuksen piirustus- ja maalausalustoihin ei saa kiinnittää öljy- ja 
akryylimaalauskangasta, joten ota oma kapa- tai kovalevy mukaan, jos maalaat 
kankaalle, joka ei ole kiinnitetty kiilapuihin.  
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, 
Tuubin liike Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B 
sisäpihalla ja Farbe Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 
 

MAALAAMISEN ILOA!!! 
Kuvataiteilija Päivi Eskelinen 

 
 

 
 
 
 

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun toimisto:  avoinna ma–pe 12–16.  
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 3.kerros, 00180 Helsinki, puh 040-470 52 83. 
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi   
Kurssisihteeri Tom Sjöberg: kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi  
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi  


