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Maalaa isosti, syyslomakurssi, 301H22,  
opettaja: Mikko Bossa 

     
Perjantai, 21.10. klo 18.00–21.00 

Lauantai 22.10. ja Sunnuntai 23.10 klo 10.00–16.30 
 

 

 

 

 
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskukseen lyhytkurssille! 
 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla 
Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros. 
Opetus on FIRENZE ja PARIISI -luokissa.  
Kaapelitehtaan lasipihalta (Kaapelinaukio 3) on suora yhteys A-rappuun, josta 
pääsee kuvataidekouluun. Esteetön pääsy kuvataidekouluun on sisäpihan ja B-
rapun hissin kautta. Lasipihalla kävijöitä palvelee infopiste. 
 
Ohje koronaviiruspandemian aikana 
Toimimme Helsingin kaupungin korona-ohjeistuksen mukaan.  

• Muistathan edelleen huolehtia hyvästä käsihygieniasta!  
• Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.  
• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat tai yski 

tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.  
 
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       

 
 

Suuri on kaunista!  Kurssilla maalataan suurikokoinen maalaus, noin 120cm x 110cm. 
Suuri koko lisää visuaalista voimaa mutta myös lisää haastetta. Koko tuo 
maalausprosessiin enemmän fyysistä maalaamista ja kehollisuutta. Käydään läpi 
suurikokoisuuden haasteet ja edut ja saadaan haltuun maalauksen suuri koko 
luonnostelulla ja hyvällä suunnittelulla. Isoa maalausta voi myös maalata lattialla ja 
vaikka pyyhkiä rätillä. Kurssi on tarkoitettu maalausta aiemmin harrastaneille. 
Suurikokoinen maalaus sopii vaikka kotiin sisustustauluksi. 
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Kurssimaksuun sisältyy yksi suurikokoinen maalauspohja 120cmx110cm. 
Maalauspohjia on varattu yksi per opiskelija. 
 
Tarvikkeet: 
Luonnostelutarvikkeet: luonnoslehtiö tai paperia, kynä, kumi, hiili ja säämiskä. 
 
Maalaustarvikkeet: vesiliukoiset öljyvärit tai perinteiset öljyvärit esittäviin aiheisiin. 
Isokokoinen värisarja maavärit: okra, sienna, umbra, harmaa ja musta ja iso  
valkoinen (jos akryyli niin mieluiten guassiväri). Sekä päävärit sin. pun ja kelt, (kylmät 
ja lämpimät). Sekundaarivärit, oranssi, vihreä, violetti voidaan sekoittaa pääväreistä! 
Kaikkia pää / sekundaarivärejä ei välttämättä tarvita, joten valitse niitä oman maun 
mukaan.  
 
Suihkepullo kankaan kostutukseen. 
 
HUOM jos maalaat akryyliväreillä niin et voi maalata impressionismiä etkä realismiä, 
niihin tarvitset öljyvärit! Akryylit värimaalaukseen ja ei esittäviin aiheisiin. 
 
Koululla on uudet käytännöt kemikaalien (tärpätti, dammar, pellavaöljy yms.) 
suhteen. Tästä lähin tärpätti (hajuton!!) ja maalausneste/pellavaöljy tulevat koululta, 
joten oppilaiden ei tarvitse hankkia niitä. 
 
Siveltimiä HUOM: leveitä lattasiveltimiä rautakaupasta. Palettiveitsi, paletti ja isoja 
purkkeja tai pakastinrasioita väreille. Rättejä pyyhkimiseen. 
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, 
Tuubin liike Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B 
sisäpihalla ja Farbe Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 
 
OLET LÄPIMÄSTI TERVETULLUT KURSSILLE! 
 
Ystävällisin terveisin 
Mikko Bossa 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  


