Tervehdys jäsenet!
Vuosi on puolessa eikä koronan vaikutuksilta säästytty tänäkään keväänä.
Hallituksen päätöksellä kurssitoiminta keskeytettiin maaliskuussa. Päätös ei
ollut helppo, eikä suuriltakaan tunteilta ja eriäviltä mielipiteiltä vältytty. Tämä
kertoo paitsi koko tilanteen hankaluudesta myös toimintamme tärkeydestä.
Jäsenistömme rokotuskattavuus alkaa olla syksyllä jo sillä tasolla, että
voimme ottaa sen huomioon syksyn toiminnan alkaessa, ellei koronatilanne
radikaalisti pahene ja tiukat määräykset astu voimaan.
Helteen helliessä ja hitusen ehkä jo rasittaessakin on siis aika suunnata katse
tulevaan syksyyn. Saatte tutkittavaksenne kurssikalenterin, jossa riittää
runsaasti vaihtoehtoja jokaiseen makuun. Mukana on myös kokonaan uusia
kursseja ja opettajia. Toivonkin, että haastatte itsenne kokeilemaan jotain ihan
uutta vanhan ja tutun sijaan ja rinnalle. Uuden oppiminen ja uudet näkökulmat
omaan tekemiseen ovat sitä parasta mielen virkistystä!
Tämän vuoden iso agenda on Suman tilakysymys, joka ei ole vielä ratkennut.
Barkerilta meitä ei ole vielä irtisanottu, eikä mitään virallista infoakaan ole
annettu (4.7. mennessä). Mikäli huhuttu aikataulu pitää paikkansa, muutto on
edessä vuoden vaihteessa. Kaupungin kanssa on nyt aloitettu heillä vapaana
olevien tilojen kartoittaminen ja tahtotilaa tuntuu olevan tilojen löytymiseksi.
Rettig ei myöskään ole meiltä poissuljettu vaihtoehto, ja tilathan ovat aivan
upeat. Rettigissä on kaksi isoa kysymystä: raha ja parkkipaikat. Toista ei ole
meillä eikä toista heillä. Paljon on vielä työtä tilojen suhteen, mutta sen verran
näitä on jo ehditty tutkailla, että hallitus suhtautuu luottavaisesti asian
ratkeamiseen ajoissa.
Korona on koetellut Suman kuten niin monen muunkin toimijan taloutta, ja
varainkeruuseen onkin alettu panostaa entistä enemmän suunnittelemalla
erilaisia myyntituotteita. Elinehtona on kuitenkin syksyn kurssien täyttyminen,
koska kurssitoiminta on se taloutemme kivijalka. Jäsenmaksuja on myös vielä
maksamatta, joten tarkastakaapa oma tilanteenne! Etsintäkuulutus on myös
päällä rahastonhoitajasta, ettemme joudu maksamaan kalliista
ostopalvelusta. Ota rohkeasti yhteyttä, tehtäviä voidaan räätälöidä
useammankin hengen kesken.
Ihanaa kesää ja upeaa syksyä!
Kirsi
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Jäsenyys Turun Sunnuntaimaalareissa
Liittymällä jäseneksi ja huolehtimalla jäsenmaksuista pääset osallistumaan
edullisesti monipuoliseen ja laadukkaaseen kurssitoimintaan. Saat teoksesi
esille yhdistyksen näyttelyihin. Kotisivuille voit tuoda esitteen omista
näyttelyistäsi ja sivujen galleriaan kurssityösi, mikäli niin haluat. Ja ennen
kaikkea, olet mukana aktiivisessa ja mukavassa yhteisössä toteuttamassa ja
kehittämässä rakasta harrastusta!
Kurssiohjeet ja kurssiohjelma
Kurssilainen!
Ilmoittaudu kurssille sitovasti viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin
alkua. Kurssivastaava vahvistaa sähköpostitse kurssin toteutumisen
viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.
Kaikki opettajat kursseilla ovat ammattitaiteilijoita. Opiskelutunti
Sunnuntaimaalareiden kursseilla on 60 minuuttia. Opiskelun keskeyttää
puolivälissä pidettävä yhteinen ”kaffepaussi”.
Ilmoittaudu:
1. netissä: https://www.turunsunnuntaimaalarit.net Kurssit-osiossa, jossa on
linkki kurssien ilmoittautumislomakkeelle
2. tai kurssivastaavalle (myös kurssin peruutus)
Maksa kurssimaksu 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:
https://www.turunsunnuntaimaalarit.net . Olemme myös Facebookissa.
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SYKSYN 2021 KURSSIT
1. ABSTRAKTI MAALAUS (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 1.9.–3.11.2021 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Käymme läpi abstraktin maalaustaiteen tyylisuuntia ja niiden tausta-ajatuksia.
Keskustelemme ja pyrimme löytämään itse kullekin ominaisen tavan lähestyä
aihetta. Voit toteuttaa teoksia kunkin tyylisuunnan tai vain itselle ominaisen
tavan mukaan. Ajatuksena on avata abstraktin maalaustaiteen perusteita ja
löytää itselle ominainen tapa toteuttaa omia teoksia.
Mukaan tarvitset maalausvälineet (öljy, akryyli, alkydi, tempera, akvarelli,
pastellit jne.) ja pohjat.
Opettajana on kuvataiteilija Heli Mäki-Arvela.
Kurssivastaavana Ritva Kajala, kajalapro@gmail.com tai 040 549 5000.
• Hinta jäsenille 120 € (ei-jäsenet 160 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 25.8.2021, viite 21005.
2. MAALAUSKURSSI SAAVU ABSTRAKTIN POLULLE (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 1.9.–3.11.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 30 tuntia.
Tavoitteena vapaavalintaisen aiheen pohjalta toteuttaa abstrakti teos
maalaten akryyli- tai öljyvärein. Karsien, kiteyttäen ja pyrkien värien ja
muotojen kautta edetä kohti ” näkyämme” saavumme abstraktion polulle.
Tekniikkaa laajentaen voimme muillakin materiaaleilla kokeilla, työstää
ideoitamme, havaita uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia kuvan tekemisen
prosessissa. Leikki, kokeilunhalu ja ilottelu ovat oivia kumppaneita
pyrkimyksissämme. Tavoitteena on ymmärryksen ja havaitsemisen
laajeneminen ja herkistyminen suhteessa nähtyyn. Kurssi soveltuu niin
aloittelijalle kuin pidempäänkin harrastaneelle.
Opettajana on kuvataiteilija Saija Hairo.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
• Hinta jäsenille 120 € (ei-jäsenet 160 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.8.2021.
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• Maksa kurssimaksu viimeistään 25.8.2021, viite 21018.
3. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 2.9.–4.11.2021 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssilla kerrataan akvarellimaalausmenetelmiä ja syvennetään osaamista
niissä, venytetään akvarellin rajoja yhdistämällä akvarellia myös muihin
tekniikoihin ja maalataan erilaisille pohjille. Kokeillaan erilaisia tapoja käyttää
akvarelleja annettujen tehtävien kautta ja rohkaistaan soveltamaan niitä oman
näköiseen ilmaisuun. Tehdään sekä nopeita että kerroksellisia, hitaammin
eteneviä maalauksia. Opitaan lisää väreistä ja niiden sekoittamisesta sekä
paletilla että päällekkäisinä kuultavina kerroksina. Antaudutaan omalakisen
akvarellin vietäväksi ja hypätään välillä sivustaseuraajan rooliin, kun akvarelli
tekee omia mielenkiitoisia jälkiään.
Opettajana on kuvataiteilija Mervi Patala.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 044 373 7004.
• Hinta jäsenille 120 € (ei-jäsenet 160 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 19.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 26.8.2021, viite 21021.

4. KIRJANSIDONNAN ALKEISKURSSI
torstaisin 7 kertaa 2.9.-14.10.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssilla opiskelija oppii koptisidoskirjan valmistamisen. Kirjan ehdoton etu on
sen loistava avautuvuus ja näin ollen kirja soveltuu erinomaisesti muun
muassa albumiksi, päivä- tai luonnoskirjaksi, reseptikirjaksi… mahdollisuuksia
on monia! Opimme kuinka valmistaa itse kirjansidontaan soveltuvaa liimaa,
sekä kuinka työskennellä kokeellisten materiaalien parissa. Valmistamme
kurssilla myös kirjoille (tai jollekin muulle) soveltuvia laatikoita. Kurssi sisältää
itse kirjan sitomisen ohella laajasti materiaalioppia ja kurssin päättyessä
opiskelijalla hallitsee valmiudet itsenäisesti tapahtuvaan kirjansidontaan.
Opetusmaksun lisäksi kurssilaiset maksavat materiaalimaksun
(yhteishankinta). Materiaalimaksun suuruus ei ole vielä selvillä, kun
kurssiohjelma julkaistaan. Lisätietoja on kurssin tietojen yhteydessä
verkkosivuilla.
Opettajana on kuvataiteilija Sanna Horvath.
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Kurssivastaavana on Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 511 5692.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 19.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 26.8.2021, viite 21034.

5. MAALAUSKURSSI KASVU, KUKOISTUS JA KUIHTUMINEN
maanantaisin 5 kertaa 6.9.–4.10.2021 klo 11–15, paitsi viimeinen
kokoontuminen klo 11–16
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssin aiheena on kasvit, niin kukat kuin rikkaruohot ja kuivat
törröttäjätkin. Kuvaamme kasvien rehevyyttä, kauneutta tai vaikkapa
lakastumistakin. Voit tuoda mukanasi omia kasveja malliksi ja opettaja tuo
myös kasveja. Kasvien kuvaamisen lisäksi keskitymme valon ja varjon
sävyihin ja niiden toisistaan riippuvuuksiin. Tekotapa vapaa, voit käyttää
öljyvärejä, akryylejä, akvarellejä tai pastelleja.
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 511 5692.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 30.8.2021, viite 21047.
6. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA TAI SEKATEKNIIKALLA
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 6.9.–18.10.2021 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 1489.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 30.8.2021, viite 21050.
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7. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 7.9.–19.10.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 21 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 Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai 050 350 1598.
• Hinta jäsenille 90 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 31.8.2021, viite 21063.
8. VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 5 kertaa 21.10.–18.11.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 15 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
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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 kurssilaiset jakavat keskenään kurssilla tarvittavien
värien kustannukset. Värikustannukset maksetaan kurssivastaavalle
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Esimerkki: jos kurssilaisia on 10,
värikustannus on 26 €/hlö.
• Hinta jäsenille 65 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 7.10.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 14.10.2021, viite 21076.

9. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 26.10.–7.12.2021 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. Lopuksi arvioimme teoksia.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Virvanne, virvanne.ulla@gmail.com tai 045 854 0433.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €). Mallin palkkiot maksetaan
ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 19.10.2021, viite 21089.
10. PLEKSIMAALAUSKURSSI
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 6 kertaa 1.11.–13.12.2021 klo 18–21
Kurssin pituus on 18 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
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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 on Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net tai
0400 576 572.
• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 115 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.10.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 25.10.2021, viite 21092.
VIIKONLOPPUKURSSIT
11. AKVARELLIMAALAUSTA ALKEISTA ALKAEN
Kurssi on suunniteltu erityisesti vasta-alkajille.
perjantaina 3.9. klo 18–21 ja
lauantaina ja sunnuntaina 4.–5.9. klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Tällä akvarellimaalauksen intensiivikurssilla perehdytään akvarellimaalauksen
perusasioihin. Käydään läpi tarvittavia materiaaleja ja välineitä, joista
erityisesti hyvälaatuinen paperi on onnistuneen maalauskokemuksen
edellytys. Lähdetään liikkeelle paperiin liittyvistä asioista kuten kastelu ja
pingotus ja harjoitellaan erilaisia tapoja maalata akvarelleilla. Kurssin jälkeen
kokemuksesi tekniikasta on toivottavasti jotain muuta kuin nyppyyntynyt ja
rypistyvä paperi ja tahattoman hallitsemattomasti lainehtivat värit. Kurssin
pohjalta innostut ehkä rohkeasti jatkamaan akvarellien kiehtovassa
maailmassa.
Kurssi soveltuu kaikille akvarellimaalauksesta kiinnostuneille aloittelijoille tai
sellaisille, joiden edellisestä kokeilusta on vierähtänyt jo aikaa!
Kurssille ilmoittautuneet saavat ennen kurssin alkua tiedon tarvittavista
materiaaleista.
Kurssin opettajana on kuvataiteilija Mervi Patala.
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Kurssivastaavana on Irja Vihko, irja.vihko@gmail.com tai 040 731 4992.
• Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 27.8.2021, viite 21102.
12. KOLLAASI
lauantaina ja sunnuntaina 11.–12.9.2021 klo 10–15
Kurssin pituus 10 tuntia.
Toteutetaan rohkeasti kollaaseja yhdistellen maalausta ja piirustusta omien
luonnosten, vedosten tai paperileikkeiden kanssa.
Opettajana on kuvataiteilija Panu Thusberg.
Kurssivastaavana on Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com tai
044 502 1148.
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen 28.8.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 3.9.2021, viite 21128.
13. VÄRISOMMITTELU MAALAUKSESSA
kahtena viikonloppuna
lauantaina ja sunnuntaina 18.–19.9. klo 10–15.15 ja
lauantaina ja sunnuntaina 2.–3.10.2021 klo 10–15.15
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssilla keskitytään värisommittelun kysymyksiin. Parhaiten kurssitöihin
soveltuu öljymaalaus, mutta myös tempera ja akvarelliväri ovat mahdollisia.
Akryyliväri käy, jos se on kurssilaisen ainoa tekniikka.
Opettajana on kuvataiteilija Toni Hautamäki.
Kurssivastaavana on Päivi Kinnari-Kilicarslan,
paikiki@turunsunnuntaimaalarit.net.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 11.9.2021, viite 21115.
14. SEKATEKNIIKKA
lauantaina ja sunnuntaina 9.–10.10.2021 klo 10–15
Kurssin pituus 10 tuntia.
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Sekatekniikka-nimitystä käytetään, kun työssä on useampaa kuin kahta
tekniikkaa. Kurssilla korostuu maalaustekniikan monipuolisuus yhteisen,
mutta vapaaehtoisen teeman ympärillä.
Aluksi kerrataan tiiviisti perusasiat nopeiden ja hitaiden maalausmenetelmien
luonteen ymmärtämiseksi. Niitä sovelletaan erilaisiin kokeiluihin. Kurssin
tarkoituksena on paitsi laajentaa omaa näkemystä taiteenlajista, luoda ja
löytää keinoja omien kuvallisten prosessien harjoittamiseen ja jatkamiseen.
Tekniikkana käytetään kokeilevaa sekatekniikkamaalausta erilaisten jälkien
tuottamisesta kerrokselliseen maalaukseen uusia aiheita, materiaaleja,
tekotapoja, näkökulmia ja ideoita käyttäen. Ohjaan jokaista yksilölliseen
työskentelyyn vesiliukoisin, kokeiluun perustuvin menetelmin havaintojen,
intuition ja omakohtaisen tekemisen vuoropuheluna. Materiaaleina mm.
akvarellit, akryylit, gesso, tussi, erilaiset kynät ja liidut. Tarkastelemme myös
yhteisesti lopputuloksia keskustellen niistä.
Kurssi soveltuu vasta-alkajista kaiken tasoisille kuvataideharrastajille.
Opettajana on taidemaalari Seija Sainio.
Kurssivastaavana on Kirsti Teittinen-Laine, kteitlai@gmail.com tai
040 720 1009.
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen 25.9.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.10.2021, viite 21186.
15. KIINALAINEN TUSSIMAALAUS
lauantaina ja sunnuntaina 16-17.10.2021 klo 10–15
Kurssin pituus 10 tuntia.
Kurssin lähtökohtana on perinteinen kiinalainen tussimaalaustaide.
Tutustutaan ja harjoitellaan sivellinmaalaustekniikkaa. Tutustutaan kiinalaisen
paperin ominaisuuksiin. Maalausta vapaavalintaisista aiheista. Tavoitteena on
löytää omaan ilmaisuun uusi näkökulma.
Opettajana on kuvataiteilija Raija Tuomaala.
Kurssivastaavana on Pirkko Hirsimäki, pirkko.hirsimaki@utu.fi tai
040 821 6303.
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen 2.10.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 9.10.2021, viite 21199.
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16. MUOTOKUVAMAALAUSKURSSI JA ESITELMÄ
MUOTOKUVAMAALAUKSESTA ennen kurssia
Esitelmä muotokuvamaalauksesta perjantaina 29.10.2021 klo 17–18
Esitelmä on tarkoitettu ensisijaisesti muotokuvamaalauksen kurssin
osallistujille. Esitelmän pitää Pertti Korhonen.
Jos kurssi ei ole täynnä, lisää kuulijoita voidaan ottaa kurssin maksimiin asti
(13 henkeä). Kuulijaksi tulee ilmoittautua kurssivastaavalle, jos ei osallistu
muuten. Kuulijaksi ilmoittautuneet maksavat esitelmämaksun 5 €
kurssivastaavalle. Maalauskurssiin osallistujilla esitelmä sisältyy
kurssimaksuun.
MUOTOKUVAMAALAUS
perjantaina 29.10. klo 18–21
lauantaina ja sunnuntaina 30.–31.10. klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Viikonlopun kurssilla tarkoitus on keskittyä tutkimaan muotokuvamallia, joka
on varattu kurssille. On myös mahdollista, että maalaat muusta itsellesi
tutusta henkilöstä muotokuvan valokuvien perusteella. Käymme läpi lyhyesti
myös pään anatomiaa. Työskentelymateriaaleinasi voivat olla esim. öljy- tai
akryylimaalit tai voit pelkästään piirtäen tutkia kohdettasi.
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana on Mervi Ruonamo, ruonamom@gmail.com tai
040 820 8924.
• Hinta jäsenille 60 € (ei-jäsenet 100 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 22.10.2021, viite 21144.
17. ABSTRAKTI PIIRUSTUS
lauantaina ja sunnuntaina 6.–7.11.2021 klo 10–15
Kurssin pituus 10 tuntia.
Verrytellen kokeiluin lyijykynällä, hiilellä, liidulla ja tussilla löydämme ilmaisun
vapautta ja piirtimen käyttämisen taitoa. Papereiden erilaisuuksia
hyödyntämällä voimme saada ilmaisuumme lisäominaisuuksia. Piste, viiva,
pinta, volyymi ja väri ovat tälläkin kurssilla kuvantekemisen perusasioita,
joiden kera toteutamme kokeiluja ja työskentelemme vaikka hassutellenkin.
Tavoitteina on avartaa ja syventää käsitystä piirtämisestä.
Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin pidempäänkin harrastaneille.
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Opettajana on kuvataiteilija Saija Hairo.
Kurssivastaavana on Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.10.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 30.10.2021, viite 21131.
18. IHMINEN AKVARELLEILLA
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustaitojen hallintaa.
kahtena viikonloppuna
lauantaina ja sunnuntaina 13.–14.11.2021 klo 10–15.15 ja
lauantaina ja sunnuntaina 27.–28.11.2021 klo 10–15.15
Kurssin pituus 21 tuntia.
Ihmisen kuvaaminen akvarelleilla on tekniikan omalakisuuden vuoksi sekä
haastavaa, yllätyksellistä että mielenkiintoista. Erityisesti ihon kuulauden ja
kerroksellisuuden kuvaamiseen akvarellit sopivat erinomaisesti ja joskus asiat
vain syntyvät kuin itsestään! Kurssilla saat kokeilla omaa tapaasi kuvata
ihmistä, ehkä työskentelet tarkan realistisesti mallin mukaan tai vapaammin
ottaen mallista vain kimmokkeen maalausprosessiin.
Ensimmäisen kurssiviikonlopun aikana keskitymme kasvojen anatomiaan ja
ihon sävyjen maalaamiseen. Opiskelemme erityisesti kerroksellista tapaa
toteuttaa akvarellimaalaus. Voit työskennellä joko tuomiesi kuvien pohjalta tai
peilin avulla.
Toisena kurssiviikonloppuna opiskelemme koko kehon anatomiaa ja teemme
maalauksia elävän mallin mukaan. Tutkimme kehon asennon kuvaamista ja
haemme valojen ja varjojen tasapainoa. Lauantaina teemme nopeita
maalauksia ja harjoittelemme havaintojen tekemistä, sunnuntaina
keskitymme maalaamaan yhden pidemmän asennon.
Kurssille ilmoittautuneet saavat ennen kurssin alkua tiedon tarvittavista
materiaaleista.
Opettajana on kuvataiteilija Mervi Patala.
Kurssivastaavana on Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai
050 565 8868.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 30.10.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 6.11.2021, viite 21157.
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19. PIIRUSTUKSEN JA MAALAUKSEN LYHYT HISTORIA, ENTÄ
SITTEN?
perjantaina 19.11.2021 klo 18–21 ja
lauantaina ja sunnuntaina 20.–21.11.2021 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Mottona: "Teoriassa nykytaide toimii tosi hyvin, kun vähän heittää erinäisiä
filosofisia teorioita soppaan mukaan, mutta yllättäen käytännössä nykytaide ei
olekaan taas kuin vaan sotkua." [10:45 20.11.2007] K.H. Sitaatti Maija Simon
gradusta: Sanallistamisen osuus nykytaiteessa ja siihen kohdistuva kritiikki
Arthur C. Danton taideteorian valossa Jyväskylän yliopisto Kevät 2011 (URNNBN-fi-jyu-2011062011035).
Lähtökohtani viikonloppukurssille, jonka soisin muodostavan ensimmäisen
osan kaksiosaisesta kurssikokonaisuudesta, on, miten tässä näin kävi, moton
osoittamalla tavalla, matkalla modernista taiteesta nykytaiteeseen? Alkoiko
kaikki paha jo modernin taiteen piirissä? Onko nykytaide modernin taiteen
päätöspiste, sekä hyvässä että pahassa? Jotta siihen voisimme syventyä
myöhemmin, on aloitettava kubismin tarinasta. Se on minun ehdotukseni.
Kurssin idea on avata lyhyt modernin kuvataiteen kertosäe mahdollisuuksille
hyödyntää anti sommitteluun vaikkapa omaan visuaalisen oopperaamme,
moni-seka- ja multitaideteoksille, joita haluamme kaikki tehdä. Voimmeko
käyttää kubismia osaksi visuaalista työskentelyämme? Vai, osammeko
perustella, miksi jokin muu esimerkki on itselle tärkeä. Näin opettaja saa
tilaisuuden kohdentaa keinot haluttujen tavoitteiden mukaan. Erilaiset
henkilökohtaiset ratkaisut rikastuttavat oppimista, sillä esimerkkejä voi
tarkastella kurssikaverin teoksista ja työskentelystä.
Entä työtavat? Alustavasti piirustus ja maalaus, erikoistehtäviä luvassa, pari
luentoa aiheesta, sekä historiallisesti että tavoitteena etsiä sommittelusta
paikka myös nykytaiteessa. Löytyykö sellainen paikka, jää nähtäväksi.
Kurssin tulisi riittää modernin maalaustaiteen ja muun kuvataiteen
johdannoksi ainakin kubismin historian osalta. Kuukausi ennen kurssin
alkamista annetaan lisää ehdotuksia kurssille valmistautumiselle.
Pitempi kurssikuvaus lähetetään kurssilaisille.
Opettajana on kuvataiteilija KuT Jan Kenneth Weckman.
Kurssivastaavana Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai
050 355 2146.
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• Hinta jäsenille 60 € (ei-jäsenet 100 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 5.11.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 12.11.2021, viite 21160.
20. METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
lauantaina 4.12.2021 klo 10–16
Pajan kesto 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. 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 25 € (ei-jäsenet 65 €).
• Sitova ilmoittautuminen sekä kurssimaksu viimeistään 27.11.2021, viite
21173.
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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.
Valoisa ateljee on jäsenten käytössä ilman erillistä maksua.

Tiistaimaalaus klo 12–15
Tiistaimaalausta päivällä välillä 7.9.2021–14.12.2021. Yhteyshenkilönä on
Raimo Lindfors, puh. 045 894 1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11–15
Sunnuntaimaalausta 26.9., 24.10. ja 5.12.2021. Yhteyshenkilönä on Anneli
Månsson, r.anneli.mansson@gmail.com tai 044 241 7050.
Työvälineiden säilytys kurssien aikana
Voit jättää varastohuoneeseen kurssien aikana tarvitsemasi työvälineet.
Kurssien sekä toimintakausien (syksy - kevät) loputtua muista viedä omat
tavarasi pois.
Muu toiminta syyskaudella
Syksyn toiminta riippuu siitä, ovatko normaalit tai ainakin lähes normaalit
kokoontumiset mahdollisia.
Tutustumisilta tiistaina 31.8. klo 18–21. Seuraa tiedotusta verkkosivuilla ja
jäsentiedotteissa.
Syksyksi (lokakuu) suunnitellaan näyttelyä kauppakeskus Skanssin
tiloihin. Seuraa tiedotusta verkkosivuilla ja jäsentiedotteissa.
Kritiikkitilaisuus perjantaina 12.11.2021. Tarkemmat tiedot verkkosivuilla ja
jäsentiedotteissa.
Pikkujoulu perjantaina 26.11.2021. Tarkemmat tiedot verkkosivuilla ja
jäsentiedotteissa.
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Turun Sunnuntaimaalarit hallitus 2021
Puheenjohtaja
Kirsi Pohjalainen, puheenjohtaja@turunsunnuntaimaalarit.net, 050 5918155
Varapuheenjohtaja, jäsensihteeri
Maija Hämäläinen, jasensihteeri@turunsunnuntaimaalarit.net, 044 5021148
Sihteeri
Mervi Ruonamo, sihteeri@turunsunnuntaimaalarit.net, 040 8208924
Rahastonhoitaja, rahastonhoitaja@turunsunnuntaimaalarit.net
Kurssisihteeri
Maarit Kaipiainen, kurssisihteeri@turunsunnuntaimaalarit.net,
maarit.kaipiainen@pp.inet.fi, 050 5658868
Toimintajaosto
Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@turunsunnuntaimaalarit.net,
050 3792480
Näyttelyjaosto
Tiina Nordblom, tiina.nordblom@turunsunnuntaimaalarit.net, 040 5772108
Viestintäjaosto
Ritva Kajala, ritva.kajala@turunsunnuntaimaalarit.net, 040 5495000
Päivi Kinnari-Kilicarslan, paikiki@turunsunnuntaimaalarit.net
Raimo Lindfors, raimo.lindfors@hotmail.fi, 045 8941819
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Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet
Raunistulantie 25, laituri 6 ja 3. kerros
20300 Turku
puh. (02) 232 9275
info@turunsunnuntaimaalarit.net
https://www.turunsunnuntaimaalarit.net
Tervetuloa mukaan Sunnuntaimaalareiden taidekursseille!
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