Turun Sunnuntaimaalarit
Taidekurssit syksyllä 2022
Tervetuloa Sunnuntaimaalareiden kursseille syksyllä 2022! Kurssit
pidetään Kivipainossa, Linnankatu 31, 3. krs, Turku. Hissi on. Lähimmät
julkisen liikenteen linjat kulkevat Linnankadulla ja Eerikinkadulla.
Katupysäköinti lähialueella on maksullista klo 18:aan asti. Yhdistys
neuvottelee kesän aikana muista pysäköintipaikoista.
Ilmoittaudu verkkosivujen kautta. Ilmoittautumisajan käynnistymisestä
tiedotetaan kesän aikana. Elo-syyskuun vaihteessa alkavien kurssien
ilmoittautumisaika päättyy 17.–18.8. Tarkista ohjelmasta kunkin kurssin ohje.
Kurssilainen!
Ilmoittaudu kurssille sitovasti viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin
alkua Sunnuntaimaalareiden verkkosivun
https://www.turunsunnuntaimaalarit.net kautta.
Kurssivastaava varmistaa sähköpostitse kurssin toteutumisen viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkua. Maksa, kun olet saanut vahvistuksen
kurssin käynnistymisestä. Kurssivastaavien nimiä ilmoitetaan myöhemmin.
Kaikki opettajat kursseilla ovat ammattitaiteilijoita. Opiskelutunti Sunnuntaimaalareiden kursseilla on 60 minuuttia. Opiskelun keskeyttää puolivälissä
pidettävä yhteinen ”kaffepaussi”.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään viikkoa
ennen kurssin alkua, näin varmistat oman paikkasi kurssilla. Maksaessasi
käytä ko. kurssin omaa viitenumeroa.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista on maksettava
peruutusmaksu 30 €. Maksa peruutusmaksu yllä mainitulle pankkitilille
käyttäen ko. kurssin viitenumeroa.
Ajankohtaiset kurssitiedot ja jäseneksi liittymiset:
https://www.turunsunnuntaimaalarit.net . Olemme myös Facebookissa.
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SYKSYN 2022 KURSSIT

1. ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 8 kertaa 31.8.–19.10.2022 klo 11–14
Kurssin pituus 24 tuntia.
Katso kurssikuvaus ABSTRAKTIA! I:n kohdalta.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana NN
 Hinta jäsenille 96 € (ei-jäsenet 120 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.8.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 24.8.2022, viite 21351.
2. ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 8 kertaa 31.8. –19.10.2022 klo 18–21
Kurssin pituus 24 tuntia.
Suosittu kurssi on kuvaa ja kuvattomuutta loputtomasti pohtiva. Kun pyrkimys
on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja kun silmin nähtävä malli
puuttuu, huomio on keskittyneesti värissä, muodossa, sommittelussa,
materiaalissa ja menetelmissä. Kurssin yksi olennainen päätavoite on, että
ymmärrys visuaalisten elementtien keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja
suhteellisuuden merkityksestä lisääntyy.
Kurssilla näyttäytyvät osallistujien myötä perinteiset ja uusista uusimmat
tekotavat ja niiden myötä tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä ja opitaan
kokeilujen ja ihmettelyn kautta uutta.
Kurssin takuuvarmaa antia on, että kyky katsoa ja nähdä lisääntyy!
Takuuvarmasti lisääntyy myös tieto ja tekemisen rohkeus. Viimeinen
kurssikerta käytetään loppukatselmukseen.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
 Hinta jäsenille 96 € (ei-jäsenet 120 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.8.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 24.8.2022, viite 21364.
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3. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ I
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 8 kertaa 1.9.–20.10.2022 klo 11–14
Kurssin pituus 24 tuntia.
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen pohjatietoja ja hallintaa.
Kurssin tavoitteena on monipuolisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan
oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan syventyneesti
akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä ja etsitään uusia, korostetaan
värisävyjen tietopohjaista tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä.
Ilmaisullisiin kokeiluihin kannustetaan akvarellin perinteisiä mahdollisuuksia
kunnioittaen. Väriä, muotoa, määriä ja niiden suhteita pohdittaessa
kohdataan aina nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus!
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Ritva Kajala, kajalapro@gmail.com tai 040 549 5000.
 Hinta jäsenille 96 € (ei-jäsenet 120 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.8.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 25.8.2022, viite 21377.
4. ALASTONMALLIPIIRUSTUS
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 8 kertaa 6.9.-25.10.2022 klo 18–21
Kurssin pituus 24 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. Lopuksi arvioimme teoksia.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana on NN
 Hinta jäsenille 96 € (ei-jäsenet 120 €). Mallin palkkiot maksetaan
ensimmäisellä kokoontumiskerralla kurssivastaavalle (käteismaksu).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 30.8.2022, viite 21380.
5. VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
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torstaisin 8 kertaa 13.10.–1.12.2022 klo 18–21
Kurssin pituus 24 tuntia.
Kurssin tarkoituksena on tutkia puupiirrostekniikan ja monotypiatekniikan
yhdistämistä samaan kuvaan. Etsitään keinoja, miten niiden erilaiset
ominaisuudet saisi istumaan luontevasti yhteen rikastamaan kokonaisuutta:
puupiirroksen tiukka ja ryhdikäs kaiverrusjälki rinnastettuna monotypian
pehmeämpään maalauksellisuuteen. Puupiirros tehdään joko koivuvanerille
tai vaahto-PVC-laatalle, monotypia tehdään offset-pellille. On mahdollista
tehdä useita keskenään erilaisia värikokeiluja. Vedokset ovat kaikki uniikkeja.
Kurssilla voi halutessaan pitäytyä pelkässä väripuupiirroksessa. Monivärinen
puupiirros toteutetaan yhden laatan periaatteella: kuva syntyy laatan
kaivertamisen ja vedostamisen vuorottelun myötä. Laattamateriaali voi olla
koivuvaneria tai pehmeää vaahto-PVC-levyä, jos kädet eivät oikein kestä
kovan puun kaivertamista. Laatta vedostetaan joko käsin hankaamalla tai
sitten prässillä. Puupiirrostekniikka taipuu jokaisen käsialalle omansalaiseksi:
jälki voi olla herkkää tai ronskia, suurpiirteistä tai pikkutarkan esittävää,
ekspressiivisen maalauksellista tai tiukan graafista.
Puupiirrosopetuksen ohessa puhutaan kuvan tekemisen perusteista:
sommittelusta, väreistä, sisällön ja muodon suhteesta, tilallisuudesta jne.
Kurssille voivat tulla kaiken tasoiset tekijät, vasta-alkajista kauan
harrastaneisiin. Tämä tekniikka sopii niin harkitun suunnitelmalliselle kuin
impulsiivisen kokeilevalle kuvantekijätyypille. Puupiirros yllättää, aina.
Opettajana on kuvataiteilija Teija Lehto.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 511 5692.
Kurssimaksun lisäksi värimaksu.
 Hinta jäsenille 96 € (ei-jäsenet 120 €) sekä värimaksu.
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 6.10.2022, viite 21393.
6. MAISEMAMAALAUS
Soveltuu myös vähän aikaa maalanneille.
keskiviikkoisin 5+1 kertaa 26.10.–30.11.2022 klo 11–14 (16.11.
kokoontuminen ilman opettajaa)
Kurssin pituus on 15 tuntia (opettaja paikalla)
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Kurssilla keskitytään maisemamaalaukseen, on se sitten kaupunkimaisema
vai luontoa. Perehdytään erityisesti tilan ja syvyysvaikutelman luomiseen eri
keinoin. Voit käyttää inspiraation lähteenä valokuvia, muttei tarvitse seurata
niitä tarkasti.
Maalausmateriaalisi voivat olla öljyvärejä, mutta myös akryyli-, pastelli- tai
akvarellivärit käyvät. Pääasiassa keskitytään tilan luomiseen värien avulla,
mutta tarvittaessa voidaan käydä lyhyesti läpi myös perspektiiviopin
pääsääntöjä.
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana on Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com tai
044 502 1148.
 Hinta jäsenille 60 € (ei-jäsenet 75 €).
 Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 12.10.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 19.10.2022, viite 21403.
7. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
keskiviikkoisin 6 kertaa 26.10.–30.11.2022 klo 17.30–21.30 (huom.)
Kurssin pituus 24 tuntia.
Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-, monotypiateknikoita sekä
vedostusta. Syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät
kurssihintaan. Kuparipeltiä ja syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan
kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija Aleksi Liimatainen.
Kurssivastaavana Pia Rissanen, pia.k.rissanen@gmail.com tai
045 631 4941.
 Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 125 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 19.10.2022, viite 21416.
8. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ II
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 8 kertaa 27.10.–15.12.2022 klo 10–13 (huom.)
Kurssin pituus 24 tuntia.
Kurssilla syvennytään monipuoliseen akvarellimaalaukseen vaihtuvien
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teemojen ja aiheiden kautta. Syvennetään osaamista akvarellimaalauksen eri
tekniikoissa ja opitaan asioita värien käytöstä ja käyttäytymisestä. Kurssille
osallistuminen edellyttää akvarellimaalauksen perusteiden hallintaa.
Opettajana on kuvataiteilija Mervi Patala.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai
050 565 8868
 Hinta jäsenille 96 € (ei-jäsenet 120 €).
 Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 13.10.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 20.10.2022, viite 21429.

VIIKONLOPPUKURSSIT
9. POHJUSTUSKURSSI
Sopii myös vasta-alkajille.
kahtena viikonloppuna
lauantaina ja sunnuntaina 10.–11.9.2022 klo 10–15 ja
lauantaina ja sunnuntaina 17.–18.9.2022 klo 10–15
Kurssin pituus 20 tuntia.
Perehdytään akryyligessopohjustukseen (valmisgesso tai oma sekoitus) sekä
liitu/puoliöljypohjustukseen ja lisäksi kankaan pingotukseen. Opettaja lähettää
osallistujille materiaaliohjeita hyvissä ajoin.
Opettajana on kuvataiteilija Erkki Nampajärvi.
Kurssivastaavana NN
 Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 100 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 3.9.2022, viite 21432.
10.
METALLIGRAFIIKAN ALKEET
perjantaina 23.9. klo 18–21 ja
lauantaina ja sunnuntaina 24.–25.9.2022 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Opiskellaan kuparilevyn leikkaamista ja pohjustusta. Kurssilla opit myös
kuivaneula-, viivasyövytys- ja akvatintatekniikoiden alkeet. Syövytysaineet,
värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä ja
syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.
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Alkeiskurssin käytyäsi voit siirtyä metalligrafiikan jatkokursseille.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai 050 350 1598.
 Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 70 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 9.9.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 16.9.2022, viite 21445.
11.
AKVARELLI RUISSALOSSA
lauantaina ja sunnuntaina 1.–2.10.2022 klo 11–16 (huom. aika)
Kurssin pituus 10 tuntia.
Maalataan kasveja kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa. Voit oman
kiinnostuksesi mukaan keksittyä maalaamaan näkymää, kasvustoa tai
yksittäisiä kasveja/kasvin osia/lehtiä. Voit työskennellä täysin oman
innostuksesi mukaan ja omalla otteellasi, mutta tarvittaessa saat vinkkejä ja
ohjausta, millä tavoilla voit lähteä työskentelemään. Kummankin päivän
päätteeksi pidetään yhteinen katselmus päivän aikana syntyneistä
maalauksista.
Kurssimaksun lisäksi kurssilaiset ostavat lipun kasvihuoneisiin kumpanakin
kurssipäivänä. (Pääsymaksut keväällä 2022: aikuiset 9 €, eläkeläiset 6 €, 10
hengen ryhmälippu 70 €.)
Opettajana on kuvataiteilija Mervi Patala.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 511 5692.
 Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 50 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 24.9.2022, viite 21458.
12.
ABSTRAKTI PIIRUSTUS
lauantaina ja sunnuntaina 8.–9.10.2022 klo 10–15
Kurssin pituus 10 tuntia.
Kurssin tavoitteena on saada uusia näkökulmia piirtämiseen viikonlopun
aikana. Pääpainona on rentoutuminen, kokeilevuus ja fyysisyys erilaisten
harjoitusten ja materiaalien avulla.
Viikonloppua varten on hyvä kaivaa laatikoista kaikki vanhat piirustusvälineet
ja laittaa kaasu pohjaan. Hetkeen uppoutuminen ja jälkien jättäminen
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toiminnan kautta auttaa laajentamaan näkökulmia, miten itseään voi ilmaista
kuvallisin keinoin.
Kurssi soveltuu niin aloittelijoillekin kuin pidempäänkin harrastaneille.
Mukaan kurssille: piirustusvälineitä sekä runsaasti piirtämiseen soveltuvaa
paperia, monessa koossa.
Opettajana on kuvataiteilija Erkki Nampajärvi.
Kurssivastaavana on Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
 Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 50 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 24.9.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 1.10.2022, viite 21461.
13.
KIINALAINEN TUSSIMAALAUS
lauantaina ja sunnuntaina 15.–16.10. klo 10–15
Kurssin pituus on 10 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 omat
akvarellivärisi.
Opettajana on Kiinassa tussimaalausta opiskellut kuvataiteilija Raija
Tuomaala.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com 040 511 5692.
 Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 50 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 8.10.2022, viite 21474.
14.
PAPERISAVIKURSSI
perjantaina 4.11. klo 18–21
lauantaina ja sunnuntaina 5.–6.11. klo 10–15
Kurssin pituus on 13 tuntia.
Paperisavi on savea, johon on lisätty selluloosaa. Siitä muotoiltua teosta ei
tarvitse polttaa, vaan se säilyttää muotonsa kuivassa tilassa ja on melkein
yhtä vahvaa kuin poltettu.
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Kurssilla puhutaan kuvanveistosta yleensä, materiaaleista, työvälineistä,
rungoista, muovailusta ja patinoinnista yms. Pääpaino on työskentelyssä
oman aiheen kanssa.
Mukaan on hyvä tuoda suihkepullo, veitsi ja muovikassi. Paperisavi
maksetaan erikseen.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Pia Rissanen, pia.k.rissanen@gmail.com tai
045 631 4941.
 Hinta jäsenille 52 € (ei-jäsenet 65 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 21.10.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 28.10.2022, viite 21487.
15.
KIERRÄTYSMATERIAALEILLA LITTEÄSTI – SOMMITTELUA!
perjantaina 11.11. klo 18–21
lauantaina ja sunnuntaina 12.–13.11. klo 10–15
Kurssin pituus on 13 tuntia.
Ei-esittäviä kollaaseja. Intohimoinen katse materiaalintunnussa ja
sommittelun dynamiikassa. Emme osta mitään kurssille koska kaikki arkiset
ja juhlalliset materiaalit, kauhtuneet tiskirätit ja hiomapaperit, makeisrasian
fyllit ja kultapaperit löytyvät oman kodin piiristä. Puun, metallin, kankaan,
nahan, muovin ja pahvin palasista puhumattakaan.
Kaikissa materiaaleissa on väri! Ja koska värillä on aina muoto, niin kurssilla
on kyse ihan perussommittelusta. Mitä ja miten. Määrät ja jännitteet. Tätä
kaikkea kuvapinnalla. Materiaalit kiinnitetään liimaten tai naulaten
vääntymättömälle pohjamateriaalille.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Päivi Kinnari-Kilicarslan,
paikiki@turunsunnuntaimaalarit.net.
 Hinta jäsenille 52 € (ei-jäsenet 65 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 28.10.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 4.11.2022, viite 21490.
16. METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
lauantaina 19.11.2022 klo 10–16
Pajan kesto 6 tuntia.
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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. Pajamaksuun sisältyy värit, liuottimet ja
pienet paspikset. Syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.
Kurssivastaavana Kyllikki Terho, kyllikki.terho@nettikirje.fi tai
050 378 3446.
 Hinta jäsenille 24 € (ei-jäsenet 30 €).
 Sitova ilmoittautuminen sekä kurssimaksu viimeistään 12.11.2022, viite
21500.
17.
ASETELMAMAALAUS
lauantaina ja sunnuntaina 26.–27.11. klo 10–15 sekä
lauantaina ja sunnuntaina 10.–11.12. klo 10–15
Kurssin pituus on 20 tuntia.
Tekniikka vapaa. Tehdään yhdestä kolmeen eri asetelmaa mieluisista
esineistä ja taustakankaista. Harjoitellaan väririnnastuksia, kylmiä ja lämpimiä
valoja sekä varjoja.
Sommittelun harjoittelua, kerrosmaalausta. Löydä sisäinen koloristisi!
Opettajana on kuvataiteilija Toni Hautamäki.
Kurssivastaavana NN
 Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 100 €).
 Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.11.2022.
 Maksa kurssimaksu viimeistään 19.11.2022, viite 21513.

Jos olet vasta aloittamassa harrastusta tai jo oma-aloitteinen taiteilija,
niin kuvataiteilija-opettajamme ovat täällä juuri sinua varten. Saat
kursseilla uusia ideoita ja opit uusia tekniikoita kuvien tekemiseen.
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin ja sunnuntaisin taiteilemaan
ilman opettajaa, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Kurssitila on
jäsenten käytössä ilman erillistä maksua.
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Tiistaimaalaus klo 12–15
Välillä 6.9.–29.11.2022. Yhteyshenkilönä on Raimo Lindfors, puh. 045 894
1819.
Sunnuntaimaalaus klo 12–15
Noin kerran kuukaudessa, 4.9., 23.10., 20.11. ja 4.12.2022. Yhteyshenkilönä
on Anneli Månsson, r.anneli.mansson@gmail.com tai 044 241 7050. Ilmoita
yhteyshenkilölle etukäteen, kun aiot osallistua.
Työvälineiden säilytys kurssien aikana
Voit jättää kurssien aikana tarvitsemasi työvälineet varastoon. Kurssien sekä
toimintakauden loputtua muista viedä omat tavarasi pois.
30.6.2022
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