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Öljyvärimaalauksen alkeiskurssi 301V14, 
opettaja: Päivi Eskelinen 

sunnuntai 17.15-20.15 
 

 

 

 

 

 
Kevätlukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 22.1.2023 ja päättyy 23.4.2023.  
Opetusta ei ole: talvilomaviikolla 8: 26 helmikuuta 2023, eikä pääsiäis-
päivänä 9.4.2023. 
 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla 
Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros. 
Opetus on PARIISI ateljeeluokassa.  
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. 
 
Terveysturvallisuus. Muistathan edelleen huolehtia hyvästä käsihygieniasta! 
Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.  
 
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat valmiit 
ja kuivuneet. Muistathan myös merkitä töihisi nimesi ja kurssiajan eli kevään 2023. Kaikki 
työt ja tarvikkeet on vietävä kotiin viimeistään kurssin päättyessä. Jos et pääsekään 
osallistumaan keväällä 2023, 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       
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Kurssin sisältö: Kevään ohjelmaan perehdytään ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja jonkin verran maalanneille.  
 
Tarvikkeet:            
Tarvikkeisiin perehdytään ensimmäisellä kerralla. Jos tarvikkeiden hankkiminen ominpäin 
tuntuu hankalalta, voi ensimmäisenä kokoontumiskertana ottaa mukaan piirustus-
välineet, vesivärit tai vastaavat luonnostelua varten.  
   
Öljyvärit:  
Titaaninvalkoinen 
Keltaokra, tumma tai vaalea 
Kylmä keltainen eli vaalea kadmium tai sitruunan keltainen 
Kadmiumpunainen 
Violetinpunainen eli krappilakka, alizarin crimson tai madder lake  
Ultramariinin sininen 
Sininen, joka ei sisällä punaista eli preussin, pariisin tai phtalosininen 
Maavihreä 
Sinertävän vihreä eli viridian tai smaragdin vihreä 
Myöhemmin voi hankkia lisää värejä. Käyttökelpoisia ovat esimerkiksi koboltti- tai 
seruleenisininen, umbra, sienamaa (poltettu tai ei), Napolin keltainen, norsunluumusta ja 
kobolttivioletti. 
 
Koululla on uudet käytännöt kemikaalien suhteen. Tästä lähin tärpätti (hajuton!!) 
ja maalausneste tulevat koululta, joten oppilaiden ei tarvitse hankkia niitä. 
 
Muut tarvikkeet 
-Valmiiksi pohjustettu kangas- tai pahvipohja, noin 40cm x 50 cm. 
-Palettiveitsi värien sekoittamista varten 
-Paletiksi käy kertakäyttölautaset, leivinpaperi tai palettilehtiö 
-Kangasrätteja, lasipurkki tärpätille 
-Tasapäisiä sianharjassiveltimiä n. 3-4 kpl, eri kokoja 
-Hiiltä, säämiskä ja fiksatiivia luonnostelua varten. Kankaalle voi tietenkin luonnostella 
suoraan öljyvärilläkin, jolloin niitä ei tarvita. 
-Jos käytät työskennellessäsi kurssikeskuksen pöytää tai muuta tasoa, ottaisitko mukaasi 
myös suojan pöytää varten, esim. palan vahakangasta tai suojamuovin. 
 
ANTOISAA KURSSIKEVÄTTÄ!!! 
 
Päivi Eskelinen 
Kurssin opettaja, taidemaalari 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


