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yksyn toimintakausi alkaa olla pian ohi. Ainoastaan pari kurssia
on vielä kesken.

Kausi on ollut tavan mukaan täynnä toimintaa. Lähes kaikki
suunnitelmaan kirjatut kurssit on saatu toteutettua. Kaksi
viikonloppukurssia on jäänyt pois ohjelmasta liian vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Aino Kivisaaren ohjaama
viikonloppukurssi kaukana Kökarin saarella oli suorastaan
menestys. Osallistujia oli runsaasti, säät suosivat taiteilua ja kaikilla
oli mukavaa. Syksyn näyttelyä lukuun ottamatta muu toiminta on
tapahtunut Barkerin kerhotiloissa.
Syksyn näyttelytilaksi saimme hienon Turun AMK:n Taideakatemian
Köysiratagallerian kahdeksi viikoksi. Paikka toimii yleensä
oppilaitoksesta valmistuneiden taiteilijoiden galleriana. Avajaisissa
oli runsaasti väkeä ja myös vieraskirjaan kertyi paljon nimiä kahden
viikon aikana. Palaute näyttelystä on ollut etupäässä erittäin
myönteistä. Taiteellisen vastuun näyttelyn ripustuksesta kantoi
kuvataitelija Minna Maija Lappalainen, joka kertoi
avajaistilaisuudessa ripustukseen vaikuttaneista seikoista.
Seuraava näyttely tulee olemaan Itäisenkadun Kehystämön
ikkunanäyttely totuttuun tapaan tammikuussa. Jokainen kritiikkiin
osallistunut jäsen voi halutessaan viedä parhaaksi valitun työnsä
Itäisenkadun Kehystämöön uudenvuoden ja loppiaisen pyhien
välisinä arkipäivinä liikkeen aukioloaikoina. Kevään kritiikissä
valitaan taas töitä, jotka päätyvät Kansallisen Kirjakaupan
Linnankadun myymälän ikkunaan.
Helmikuussa onkin sitten isomman tapahtuman aika. Vietämme
yhdistyksemme 40 -vuotisjuhlaa. Juhlanäyttely ripustetaan
Brinkkalan Galleriaan, samaan paikkaan, jossa oli
Sunnuntaimaalareiden 30 -vuotisjuhlanäyttely. Olemme saaneet
peräti kuusi viikkoa näyttelyaikaa.
Juhlanäyttelyn avajaistilaisuudesta siirrymme Vanhan Raatihuoneen
historiallisiin tiloihin juhlaillalliselle, johon toivotaan runsasta

osanottoa. Jokainen jäsen on tilaisuuteen tervetullut joko
seuralaisen kera tai yksin. Illan aikana tullaan esittämään ohjelmaa
ja muistelemaan aikaisempia taiteiluvuosia.
40 -vuotisjuhlallisuudet työllistävät hallitusväkeä, mutta toki kaikki
muukin suunniteltu ohjelma viedään päätökseen. Kevään
kurssikalenteri on valmis ja toivomme edelleen runsasta
osallistumista entiseen tapaan. 40 -vuotistaipaleemme kunniaksi
olemme laskeneet neljän kevään viikonloppukurssien hinnan 40
euroon. Toivomme innokasta osallistumista ja rohkeutta kokeilla
jotain aivan uutta ilmaisutapaa. Kurssien toteutuminen riippuu
kuitenkin osallistujamäärästä.
Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille hyvää joulunaikaa ja
innokasta paluuta taas kevätkaudella kuvataideharrastuksen
monimuotoiseen maailmaan.
Ulla Virvanne
puheenjohtaja

Ilmoittautuminen Turun Sunnuntaimaalareiden 40-vuotisjuhliin Vanhan
Raatihuoneen salissa (3krs.) Suurtorilla 22.2.2018 klo 19 – 24 tapahtuu
• sähköisesti SUMA:n kotisivuilla tai
• Pirkko Hirsimäelle, puh 040 821 6303 tai pirkko.hirsimaki@utu.fi tai
• kerhotilan ilmoittautumispöydällä olevaan listaan
Illalliskortin hinta on 40 €/henkilö sisältäen buffet-illallisen (laktoositon, gluteiiniton) ja 2 viinilasillista sekä kahvin avec. Ilmoitathan Pirkolle erikoisruokavaliotoiveesi ajoissa.
Ota kaveri mukaan juhlaan!
Viimeinen sitova ilmoittautumis- ja maksupäivä on 2.2.2018. Maksu suoritetaan SUMA:n tilille FI51 5710 7040 0610 74. Käytä viitenumeroa 1180.

Turun Sunnuntaimaalareiden

40 vuotisjuhla

MENU
BUFFET

Itse savustettua porsaan kassleria ja tapanade-majoneesia.
Naudan paistia ja täyteläistä yrttikastiketta.
Itse savustettua kokonaista lohta,
raikkaalla sitruuna-kermaviilikastikkeella.
Itse graavattua kalaa ja sinappikastiketta.
Lasimestarin silliä.
Maustesilakkaa.
Täytettyjä kananmunan puolikkaita.
Keitetyt perunat.
Raikasta kana-vihannessalaattia.
Yrttisalaattia.
Juustosalaattia.
Leipä ja levite
Punaviini Valkoviini
JÄLKIRUOKA

Kermakakkua
Kahvi tai tee avec

Kurssilainen!
Ilmoittaudu kurssille viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin
alkua. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssivastaava varmistaa
sähköpostitse kurssin toteutumisen viimeistään viikkoa ennen
kurssin alkua.
Ilmoittautua voit:
1. netissä: www.turunsunnuntaimaalarit.net kurssiosiossa; jokaisen
kurssikuvauksen lopussa on linkki kyseisen kurssin ilmoittautumislomakkeelle
2. kurssivastaaville (myös kurssin peruutukset)
Kurssimaksu on maksettava pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, näin varmistat oman
paikkasi kurssilla. Maksaessasi käytä viitteenä ko. kurssin
viitenumeroa.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista on
maksettava peruutusmaksu 30 €. Maksa peruutusmaksu yllä
mainitulle pankkitilille käyttäen ko. kurssin viitenumeroa.
Ajankohtaiset kurssitiedot ja jäseneksi liittymiset:
www.turunsunnuntaimaalarit.net ja olemme myös Facebookissa.
KEVÄÄN 2018 KURSSIT
1. AKVARELLIMONOTYPIA JA KOPIOPAINO
Maanantaisin 6 kertaa 8.1. – 29.1.2018 ja 19.2. – 26.2.2018
klo 11 - 14
Kurssin pituus 18 tuntia.
Akvarellimonotypia on akvarellinkaltainen grafiikan menetelmä,
jossa pohjustetulle laatalle maalataan vesiväreillä. Myös
akvarelliliitujen ja -kynien sekä värillisen musteen käyttö on
mahdollista. Värien kuivuttua laatta vedostetaan kostutetulle
syväpainopaperille. Tuloksena on heleä ja kuulas vedos. Vedokset
ovat uniikkeja.
Menetelmä on täysin myrkytön.

Loppukurssista tutustumme kopiopainoon, jossa käytetään
öljyliukoisia painovärejä, mutta ei tarvita syövytyksiä.
Kopiopaino on uusi syväpainotekniikka, jossa laattana toimii
valokopio tai laserkopio. Mustesuihkutuloste ei käy. Väri telataan
tälle ”laatalle” ja kuva vedostuu hieman jyrkentyneenä, mutta
tarkasti. Kopiolaatan kuva voi olla esim. valokuva, oma piirros tai
joku valmiskuva lehdestä/netistä. Muista, että vedos on peilikuva
kopiosta! Voit sommitella myös valmiiksi kuvakollaaseja.
Kopiolaatta saattaa kestää useamman vedoksen, mutta paras
varautua kopio/vedos.
Akvarellimonotypia ja kopiopaino sopivat myös
yhdistettäviksi. Laatat, painovärit, liuottimet ja pesuaineet
sisältyvät kurssihintaan. Syväpainopaperia saa ostaa
käytön mukaan kurssilta ja työtilassa on valokopiokone.
Omat akvarellivärit ja siveltimet mukaan.
Opettajana on kuvataiteilija Annika Dahlsten.
Kurssivastaavana Marja Wuorisalo, marja.vuorisalo@gmail.com tai
0400 828 871
• Hinta jäsenille 65 € (ei-jäsenet 100 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 25.12.2017
• Maksa kurssimaksu viimeistään 1.1.2018. Käytä viitteenä numeroa 1083.
2. METALLIGRAFIIKAN KURSSI (myös vasta-alkajille)
tiistaisin 7 kertaa 9.1. - 20.2.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-,
monotypiatekniikoita sekä vedostusta. Syövytysaineet, värit,
liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä ja
syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai 050 350
15 98

• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 26.12.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.1.2018. Käytä viitteenä numeroa 1038
3. ABSTRAKTIA! I (ilta)
keskiviikkoisin 10 kertaa 10.1. – 14.3.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 30 tuntia.
Suositulla, vuosikymmeniä jatkuneella kurssilla ollaan
kuvantekemisen perusasioiden äärellä. Kun pyrkimys on kohti eiesittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja kun silmin nähtävä malli
puuttuu, ovat kurssilla fokuksessa perusasiat: väritapahtumat,
värien vuorovaikutus, sommittelu, muoto, materiaalit ja menetelmät.
Perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat ja materiaalikokeilut ovat
kurssin konkreettinen sisältö, jonka myötä tehdään loputtomasti
ilmaisullisia löytöjä, opitaan uutta ja tukevoitetaan jo opittua.
Opettajan mielestä ABSTRAKTIA! on eräänlainen päättymätön
peruskurssi, joka pohjustaa tietämystä kuvantekemisen välineistä.
Ja mikä tärkeintä - kyky katsoa ja nähdä lisääntyy! Kurssilla
monipuolisten ilmaisutapojen näyttäytyminen ja rikas, pulppuava
pohdinta ovat vasta-alkajallekin melkoinen aarreaitta.
Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin, opettavaisiin väli- ja
loppukatselmuksiin, joille kerätään vapaaehtoisten
tehtävien ja omien mielentuotosten tulokset.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com
tai 050 379 24 80
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen 27.12.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 3.1.2018. Käytä viitteenä numeroa 1041.
4. ABSTRAKTIA! II (päivä)
keskiviikkoisin 10 kertaa 10.1. - 14.3.2018 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Marja Wuorisalo, marja.vuorisalo@gmail.com tai
0400 828 871
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 27.12.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 3.1.2018. Käytä viitteenä numeroa 1054.
5. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
torstaisin 10 kertaa 11.1. – 15.3.2018 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa. Tavoitteena on monipuolisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan
oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan akvarellin
rikkaita maalausmenetelmiä ja etsitään uusia, korostetaan värisävyjen tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä. Ilmaisullisiin
kokeiluihin kannustetaan! Kurssilla kohdataan nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus! Akvarellipaperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Elina Uusalo, elina.uusalo@gmail.com tai
040 704 82 42
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 28.12.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 4.1.2018. Käytä viitteenä numeroa 1067.
6. PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
torstaisin 7 kertaa 11.1.- 15.2.2018 ja 1.3.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kiehtovaa pleksimaalausta öljyvärein. Tule mukaan oppimaan uutta
maalaamisesta. Kerroksellista, värikästä tunnelmaa. Lumoudu
kiilloista, väreistä ja heijastuksista. Ekspressiivistä maalaamista,

rauhallisia väripintoja, maalien liukumia, värien hehkua, viivojen
herkkyyttä, kerrosmaalausta pleksipohjille. Kurssilla tehdään yksi
oma valmis teos ja muutama harjoituspohja, voit edetä rauhassa
omaan tahtiin.
Uusia maalareita kaivataan konkareiden joukkoon, opit nopeasti
tekniikkaa, kun näet aiemmin asiaan innostuneiden maalareiden
teoksia!
Monien mahdollisuuksien pohja odottaa maalaajaansa.
Mukaan perusöljyvärit ja keinokuitusiveltimet. Pohjat
tilataan yhdessä kurssin alussa.
Opettajana on kuvataiteilija, Elina Ruohonen.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 77 79
• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 28.12.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 4.1.2018. Käytä viitteenä numeroa 1070.
7. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI
AKRYYLILLÄ (myös vasta-alkajille)
maanantaisin 7 kertaa 26.2. - 16.4.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Maalataan omia aiheita, omilla väreillä. Tutustutaan tekniikkoihin ja
materiaaleihin. Puhutaan sommittelusta, väreistä, kontrasteista,
perspektiivistä yms. työskentelyn lomassa. Arvioidaan yhdessä
aikaansaannoksiamme.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Joutsamo, ullajout@dnainternet.net tai
050 511 14 89
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.2.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 19.2.2018. Käytä viitteenä numeroa 1096.

8. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI (myös vasta-alkajille)
tiistaisin 7 kertaa 27.2. - 10.4.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Opiskelemme anatomiaa, asentoa ja muotoa valon ja varjon avulla
käyttämällä viivaa ja valööripintoja. Harjoitamme silmän ja käden
yhteistyötä. Piirrämme hiilellä, liidulla, tussilla yms. Paperia saa
käytön mukaan ostaa kurssilta. Piirustuskurssilla on pääpaino
alastonmallipiirustuksella (5 iltaa ja kaksi tuntia illassa) ja kahtena
kertana on muotokuva, materiaalien kuvaamista, sommittelua yms.
Lopuksi arvioimme teoksia.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Raija Kulo, raija.kulo@pp.inet.fi tai
050 464 74 05
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €). Mallin palkkiot maksetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla Raijalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 13.2.2018.
• Maksa kurssimaksu 20.2.2018. Käytä viitteenä numeroa 1106.
9. AKVARELLIMAALAUKSEN ALKEIS- JA JATKOKURSSI
keskiviikkoisin 7 kertaa 21.3. – 2.5.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssi koostuu kolmesta pääteemasta, sovellettuna sekä vastaalkajille että jatkajille:
1. Kuvataiteen ”kieliopin” kertaus, jolloin harjoitellaan värien
sekoituksia, värien rinnastuksia ja
väriharmonioita sekä sommittelua.
2. Akvarellimaalauksen erityisluonteeseen tutustuminen, jolloin
tutustutaan materiaaleihin,
kokeillaan erilaisia maalaustekniikoita sekä esittävin että abstraktein
aihein.
3. Oman persoonallisen tyylin syventäminen, sen ihmeen
kokeminen, että kukaan toinen ei
maalaa juuri niin kuin sinä.

Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi
tai 050 565 88 68
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 7.3.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 14.3.2018. Käytä viitteenä numeroa 1119.
10.MAALAUSKURSSI ÖLJY-, TEMPERA- TAI AKRYYLIVÄREIN
(myös vasta-alkajille)
torstaisin 7 kertaa 19.4. - 31.5.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssilla toteutetaan maalaussarja, öljy- tempera- tai akryylivärein,
mahdollisuus myös yhdistellä eri maalaustekniikoita. Tavoitteena on
laajentaa ja syventää näkemyksiä, tietoja ja taitoja maalauksesta
sekä sisällöllisesti että teknisesti. Olennainen osa kurssia ovat
myös yhteiset maalausten ja kuvataiteen tarkastelut. Kurssin aikana
toteutettavasta kuvasarjasta ja sen teemavaihtoehdoista
tiedotetaan opiskelijoille tarkemmin ennen kurssin alkua.
Haluatko syventää maalauksen ja väriopin perustaitoja ja
tietoja sekä oppia uutta?
Tule mukaan. Me näemme saman maailman, mutta
jokainen omin silmin, emme toisten silmin tai toistemme
puolesta.
Opettajana on kuvataiteilija, taiteen maisteri Johannes Hänninen
Kurssivastaavana Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai
050 355 21 46
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 5.4.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 12.4.2018. Käytä viitteenä numeroa 1122.

VIIKONLOPPUKURSSIT
11. TEEMA EDELLÄ 1
Perjantaina 26.1.2018 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 27. – 28.1.2018 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia
Johdanto Teema edellä 1-2: Jokaiselle tekijälle tuttu
tilanne on se, että välttämättömät ainekset teoksen
tekemiseen poimitaan useimmiten pitkän perinteen tai
harvemmin oman kokeilun laarista. Se vie aikaa ja rahaa,
joskus hyvin vähän. Olenko tietoinen siitä, mikä minussa
ajaa valmistamaan, piirtämään ja maalaamaan juuri nyt
itselleni liiankin tuttuja töitä? Joillekin etukäteinen selkeä
käsitys lamaannuttaa, toiselle tarkka lähtökohta on
pakollinen. Useimmiten taiteellinen työskentely on
sekoitusta hakemista ja suunnittelua. Sellaista, jonka koko
työprosessi ja vaadittavat ainekset ovat tiedossa. Tästä
näkökulmasta katsoen uskaltaa sanoa, että pitkä työura
helpottaa kaikenlaisten haasteiden kohtaamisessa.
Samalla käy niin, ettei uran ulkopuolelle mieluusti eksy,
kun "resepti on tähänkin asti toiminut".
Teema edellä 1-kurssi poimii keskeisen elementin esille
tarkasteltavaksi: kysymys sisällöstä, aiheesta ja motivaatiosta.
Motivaation kysymys on tässä tärkeä, sillä meillä saattaa olla
motivaatio paitsi hukassa myös vahvana jo ennen kun olemme
ratkaisseet sitä "mistä teos kertoo". Lisäksi mukana ovat pari muuta
elementtiä perustavassa katsannossa, kysymys muodosta ja
ilmaisusta, sekä siitä millä kaikilla työtavoilla ja konkreettisilla
aineksilla kaikki tehdään ja tuotetaan. Onko mahdollista
työskennellä teema edellä? Irrottaa keskeiset huomion alueet
hieman erilleen ja analysoida yhdessä keskustellen minkälaisiin
erilaisiin suhteisiin teema, muoto ja väline voisivat asettua toisiinsa?
Mitä teema vaatii työtavoiltani? Miten aiheeni muokkautuu - ja saa
uusia merkityksiä - ilmaisullisista ratkaisuistani? Minkälaisia aiheita
sisältyy jo ennakkoon, minun tai sinun mielestäsi, materiaalien ja
ilmaisujen rekistereissä?

Teema edellä 1 johdattelee yllä esiteltyihin kysymyksiin. Kurssilla
keskustellaan ehkä tavallista enemmän, se riippuu jokaisesta
osallistujasta, myös opettajasta. Niinpä teoksen valmistuminen
saattaa hidastua, ehkä jäädä kesken. Tarvitsemme aikaa. Teema
edellä 1-kurssi saattelee hieman pohtimaan jo ennen seuraavaa
tapaamista Teema edellä 2- osiota, miten edetään. Tavoitteena on,
että kurssi antaa eväät laajentaa, muokata tai keksiä itsensä
uudelleen kuvantekijänä ja taiteilijana.
Opettajana on kuvataiteilija KuT Jan Kenneth Weckman
Kurssivastaava Sirpa Erkinharju, sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 77 79
• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 115 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.1.2018.
• Maksa kurssimaksu pankkitilille viimeistään 19.1.2018. Käytä
viitteenä numeroa 1135.
12. TEEMA EDELLÄ 2
Perjantaina 23.2.2018 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 24. – 25.2.2018 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia
Teema edellä 2 -kurssilla kokeileva, viipyilevä ja keskusteleva
työrupeama jatkuu, ehkä päätökseensä asti. Henkilökohtaisen
ohjauksen avustamana jokaisen osallistujan tulisi voida luetella
uusia, vaihtoehtoisia työtapoja, etenkin siinä miten ja mitä
voimavaroja suo omien aiheittensa (hakemisen ja pohtimisen)
hyväksi. Samoja oivalluksia voi myös hankkia katsomalla paljon
taidetta, jos taidetta haluaa tehdä. Tai lukemalla paljon, jos haluaa
kirjoittaa paremmin. Tosin lopulta on vain tehtävä teoksia
kirjoittamalla tai jotenkin. Taiteellinen työskentely on aina
väistämättä käytännöllistä. Se, että kunnon hetken onnistumme
tarkentamaan ohjauksen ja keskustelun voimin mitä olemme
oikeasti tekemässä, auttaa syventämään omaa suhdettamme
työhön. Ehkä poistamaan myös joitakin huolia ja pelkoja taiteellisen
seikkailun tieltä.
Kuten kurssikuvauksen lukija huomaa, kurssien ’Teema

edellä 1 ja 2’ - tekniikasta ei ole puhuttu. Rajauksia ja
kieltoja ei ole. Sehän tarkoittaa myös, että tuttu tekniikka ei
ole este. Katsotaan mitä tapahtuu, kun mennään Teema
edellä.
Opettajana on kuvataiteilija KuT Jan Kenneth Weckman
Kurssivastaava Sirpa Erkinharju, sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 77 79
• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 115 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 9.2.2018.
• Maksa kurssimaksu pankkitilille viimeistään 16.2.2018. Käytä
viitteenä numeroa 1177.
13.TUSSIMAALAUSKURSSI
Perjantaina 9.2.2018 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 10. – 11.2.2018 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia
Tutustutaan kiinalaiseen paperiin ja sen ominaisuuksiin.
Harjoitellaan perinteistä kiinalaista sivellintekniikkaa ja tutustutaan
kiinalaiseen tussimaalaustaiteeseen. Kokeillaan maalausten
pohjustamista. Tussimaalauspaperia saa käytön mukaan ostaa
kurssilta. Opettajalta saa lainaksi kiinalaisia siveltimiä ja muita
työvälineitä. Ota mukaan myös omat akvarellivärisi.
Opettajana on Kiinassa tussimaalausta opiskellut kuvataiteilija
Raija Tuomaala.
Kurssivastaava Virpi Tuominen virpi.tuominen@gmail.com tai
050 482 11 04
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 26.1.2018
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.2.2018. Käytä viitteenä numeroa 1148.
14.METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
Lauantaina 3.3.2018 klo 10 – 16
Pajan pituus 6 tuntia

Pajalauantai on tarkoitettu henkilöille, joilla on valmiita laattoja ja
haluaa rauhassa vedostaa niitä. Halukkaat voivat myös valmistaa
töihinsä pieniä paspiksia, joiden tekemiseen saa ohjausta ja
materiaalia. Isoihin paspisten tekoon pitää hankkia itse pahvit.
Syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.
Pajavastaavana Kyllikki Terho, kyllikki.terho@nettikirje.fi tai
050 378 3446
• Pajamaksu 10 € (ei-jäsenet 45 €) sisältää värit, liuottimet ja
pienet paspispahvit.
• Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
• Maksa pajamaksu ko. päivänä Kyllikille.
15.PASTELLIMAALAUSKURSSI kepeästi pastellilla!
(Jatkokurssi, joka sopii myös pastellimaalausta aloittaville)
Perjantaina 9.3.2018 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 10. – 11.3.2018 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia
Viikonlopun aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin maalata pastellilla
sekä jatketaan pastellimaalauksen mahdollisuuksiin perehtymistä.
Perinteisten karkeapintaisten paperien lisäksi työskennellään sileille
pinnoille, mikä mahdollistaa pastellille epätyypillisen läpikuultavan ja
kevyen jäljen.
Mukaan pastellivärit paperia saa ostaa kurssilta.
Vierailemme myös kurssin opettajan seinän takana
sijaitsevalla työhuoneella. Kurssille ovat tervetulleita myös
vasta-alkajat.
Opettajana kuvataiteilija Minna Maija Lappalainen
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 70 04
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.2.2018
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.3.2018. Käytä viitteenä numeroa 1193.

16.KUKKAMAALAUSKURSSI Ruissalon kasvitieteellisessä
puutarhassa (myös vasta-alkajille)
Lauantaina – sunnuntaina 14. -15.4 klo 10 – 16
Kurssin pituus 12 tuntia.
Kurssi on tarkoitettu akvarellimaalauksen perusteet hallitseville,
vasta-alkajille sekä myös pidempään maalanneille. Tällä kurssilla
emme tyydy vain herttaisiin ”seinäkukkasiin”, vaan lähdemme
seikkailuun! Jos olet osallistunut Sunnuntaimaalareiden piirustustai maalauskursseille, on sinulla jo reittiehdotuksia omaan
seikkailuusi. Puutarhassa sinut yllättää loputon määrä luonnon
muotoja, tiloja, valoja, varjoja ja värejä. Sinut hämmästyttää myös
oma kykysi löytää puutarhasta yllättäviäkin aiheita, kuvakulmia,
valaistuksia ja sommitelmia, joista voit luoda joko esittävän tai
abstrahoidun maalauksen. Tai ehkä piirustuksia myöhempiä
maalauksia varten. Koet, miten käsite ”kukkamaalaus” laajenee
ryhmän jäsenten ja ohjaajan tuella.
Välineet: - luonnoslehtiö, lyijykynä, huopakynä tai muu
mieleisesi piirrin, akvarellivälineet tai öljypastellivärit,
tukeva alusta akvarelli- ja pastellipapereille.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaava Pirkko Hirsimäki pirkko.hirsimaki@utu.fi tai
040 821 6303
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2018
• Maksa kurssimaksu viimeistään 7.4.2018. Käytä viitteenä numeroa 1151.
17.MAALAUSKURSSI KÄSITYÖLÄISMUSEOSSA
Lauantaina – sunnuntaina 26. - 27.5.2018 klo 10 – 16
Kurssin pituus 12 tuntia.
Tämä kurssi on mahdollisuus kahden päivän aikamatkalle 1700- ja
1800-luvuille Turun
Luostarinmäelle. Nopeatempoisesta digimaailmastamme voit
laskeutua hiljaisuuden ja tavallisten arkipäivän askareiden

rauhalliseen olotilaan. Aiheita kuvantekoon löytyy joka askelella,
laajoista kujanäkymistä pieniin yksityiskohtiin. Tällaisessa miljöössä
voikin juuri erilaisten kuvakulmien ja sommittelujen etsiminen olla
mielenkiintoinen haaste. Voit työskennellä meditatiivisen
pikkutarkasti dokumentoiden, naivistisesti leikitellen, rohkeasti
tyylitellen tai…ihan omalla tavallasi!
Opettaja kiertää ryhmässä antamassa vinkkejä tekniikan,
värien tai sommittelun suhteen sekä tukemassa juuri sinun
ilmaisuasi. Tekniikat akvarelli, öljy, akryyli ja pastelli ovat
mahdollisia. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja
edistyneemmille.
Sateella työskentelemme Barkerin työhuoneella.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari
Kurssivastaavana on Kyllikki Terho kyllikki.terho@nettikirje.fi tai
050 378 3446
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 11.5.2018
• Maksa kurssimaksu viimeistään 18.5.2018. Käytä viitteenä numeroa 1164.

On tukemassa Turun Sunnuntaimaalareiden toimintaa.

Tule mukaan myös muuhun toimintaan keväällä
2018
Tiistaimaalaus klo 12 - 15
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin kerholle
taiteilemaan ilman opettajaa välillä 9.1. – 29.5.2018.
Yhteyshenkilönä on Raimo Lindfors, puh. 045 – 894
1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11 – 14
Näinä päivinä on sunnuntaimaalausta: tammikuun
7. ja 21., helmikuun 4. ja 18., maaliskuun 4. ja 18.,
huhtikuun 22. sekä toukokuun 6. ja 20..
Yhteyshenkilönä on Minna Sartes, puh. 050 – 527
81 63. Minna toivoo, että ilmoitat tulostasi
viimeistään klo 10 sunnuntaina.
Kevään juhlanäyttelyn avajaiset to 22.2.2018 klo 17 -19
Brinkkalan galleria, Vanha Suurtori 3, 20100 Turku
Näyttely on avoinna 22.2 – 8.4.2018,
ti – su klo 10 – 18, maanantaisin suljettu.
Ohjeet näyttelytöiden tuojille:
Jyrytettävät työt, 2-3 työtä/10 € tuodaan ti 20.2.2018
klo 10– 12. Näyttelyyn valitsemattomat työt
haetaan pois ke 21.2.2018 ennen klo 17.
Ripustusta varten tauluissa pitää olla ripustuslanka
valmiina takana. Maalausten ei tarvitse olla
kehyksissä. Canvas- tai kiilakehyksissä olevat
kankaat tulee olla reunoiltaan maalatut ja kangas
taakse kiinnitetty, niin etteivät niitit ja naulat näy
reunoista (öljy- ja akryylityöt). Grafiikanlehtiin ja

akvarellitöihin voi laittaa paspartuurin, jonka voi
leikata kahvihuoneessa olevalla koneella.
Merkitse lappuun, jonka kiinnität teoksen
etupuolelle: Tekijä ja puhelinnumero, Tekniikka
sekä Teoksen nimi ja myyntihinta.
Näyttely puretaan 9.4.2018.
Jokainen hakee omat työnsä pois!
40-vuotisjuhlaillallinen Vanhan Raatihuoneen
juhlatilassa (avec) to 22.2.2018 alkaen klo 19.00.
Vuosikokous pe 2.3.2018 klo 18.00
pidetään Barkerilla, Turun Sunnuntaimaalareiden
työtiloissa, Raunistulantie 25, 20300 Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kevään taidekritiikki ti 24.4. klo 18.00 – 21.00
Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen, kuulemaan ja tuo
omia töitäsi arvioitavaksi. Jäsenet voivat tuoda
kritiikkiin 3 työtä/tekijä. Tilaisuudessa tekijä saa
verratonta palautetta töistään ja se on myös
kuulijoille opettavainen tapahtuma.
Osallistumismaksu on 5 €, niin kuuntelijoilta, kuin
myös töitään tuovilta. Kritiikkiin tulevat työt
ilmoitetaan Barkerilla olevaan listaan. Etukäteen
ilmoittautuminen on välttämätöntä, koska kritiikkiin
voidaan ottaa töitä enintään viideltätoista tekijältä.
Jos töitä on liikaa, kriitikko joutuu kohtuuttoman
urakan eteen, eikä ehdi syventyä kunnolla
arvioitaviin teoksiin.
Jäsenten näyttelyjulisteet ja -kutsut Suman nettisivuille
Lähetä ne osoitteeseen:
info@turunsunnuntaimaalarit.net

Kahvion hoitajana toimii ja kahviotarvikkeet ostaa
Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai
050 5658868.
Kurssilla tarvittavat tuotteet ostaa
Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 5115692.
Työvälineiden säilytys kurssien aikana
Voit jättää varastohuoneeseen kurssien aikana
tarvitsemasi työvälineet. Kurssin loputtua muista
viedä omat tavarasi pois.
Omat tavarat ja teokset kotiin
Kevätkauden jälkeen viedään omat tavarat kotiin
viimeistään ennen kesäkuuta.
Kaikki yhdistykselle kuulumaton joudutaan
lukukauden loppusiivouksessa hävittämään.

Kehystysliike Funkraami
Puutarhakatu 9 A, 20100 Turku 050 4672821,
www.funkraami.com
tpeuhkuri@funkraami.com
-edullista ja huolellista kehystystä -kiinnostavaa nykytaidetta

Hallitus
Ulla Virvanne
Puheenjohtaja
045 854 0433
Pirkko Hirsimäki
Varapuheenjohtaja
040 821 6303
Maija Hämäläinen
Jäsensihteeri
044 502 1148
Marja-Leena Knuutinen
Sihteeri, tiedottaja
040 563 6603
Raimo Lindfors
045 894 1819
Jukka Paavilainen
Kaarina Söderström
Kurssisihteeri, tiedottaja
040 5115 692
Irja Vihko
Rahastonhoitaja, lainopillinen neuvonantaja
040 731 4992
Sirkka Virolainen
050 379 2480

Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet Raunistulantie 25 Laituri 6
20300 Turku

