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Tiistain iltamaalaus, 301V05  
opettaja: Johanna Aalto     

tiistai 17.45–20.45 
 

 

  

 

  
Kevätlukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 24.1.2023 ja päättyy 18.4.2023.  
Opetusta ei ole: talvilomaviikolla 8: 21 helmikuuta 2023. 
Helsingin Taiteilijaseuran järjestämiä lyhytkursseja pidetään talvilomaviikolla. 
 
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 Kansalaisfoorumin kanssa       
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Kurssin sisältö: Itsenäistä työskentelyä joko itse valittujen tai yhteisten aiheiden 
pohjalta. On mahdollista kokeilla uusia asioita tai jatkaa siitä mitä on aiemmin 
tehnyt, ja voi lähteä liikkeelle niin esittävästä kuin abstraktistakin. Ohjaus on 
yksilöllistä, keskeistä on oman ilmaisun etsiminen, vahvistaminen ja syventäminen. 
Kurssi sopii sekä pidempään maalanneille että vasta aloitteleville harrastajille. 
 
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. 
 
Kurssin tarvikkeet: 
Osallistujat hankkivat tarvikkeet itse. 
Ota mukaan muistiinpano- ja luonnosteluvälineet sekä mieleiset kuvantekemisen 
välineet. 
Aloittelevan maalarin kannattaa ottaa mukaan väreistä ainakin kylmä ja lämmin 
punainen, kylmä ja lämmin sininen, kylmä ja lämmin keltainen, kylmä ja lämmin 
ruskea sekä valkoinen. 
Suosittelen ottamaan mukaan myös lehtiön maalaukseen tarkoitettua paperia, joka 
on mahdollisimman imevää (voi kysyä taidetarvikeliikkeestä). 
 

 
 
 
Tervetuloa kurssille! 
Johanna Aalto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, 
Tuubin liike Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B 
sisäpihalla ja Farbe Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 

 
 
 
 
 

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  


