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Hyvät maalarit! 

 
Vuosi 2020 lähestyy loppuaan eikä kukaan meistä vuosi sitten aavistanut-
kaan kuinka erilainen vuosi siitä tulisi. Muutokset koskivat myös yhdistyk-
semme toimintaa; kevään kursseja jouduttiin keskeyttämään ja perumaan ja 
syksyllä on kiinnitetty erityistä huomiota kurssilaisten ja opettajien turvallisuu-
teen. Kaikki on kuitenkin sujunut mallikkaasti ja toiminta on jatkunut koko syk-
syn vilkkaana rajoituksista huolimatta. Kaikki ovat kantaneet hienosti vas-
tuuta, että yhteinen harrastaminen on ollut mahdollista. 

Itse olen tuntenut suurta ylpeyttä yhdistyksestämme; aktiivisten sumalaisten 
määrä yllättää minut aina uudestaan. Skanssin ja Brinkkalan näyttelyt, jotka 
olivat lähes peräkanaa, saatiin pystytettyä mahtavalla porukalla ja yhteishen-
gellä. Kursseille on myös aina saatu kurssivastaavat ja teitä on monta.  Aktii-
veja olette myös te kaikki, jotka tuotte töitänne näyttelyihin, osallistutte kilpai-
luihin ja käytte kursseilla. Enkä jaksa kuin ihmetellä sitä miten aina on löytynyt 
tekijä, kun sitä on kaivattu. Monica Rintamäki aloitti rahastonhoitajana ja Maa-
rit Kaipiainen jatkaa Marke Laaksosen erinomaista työtä kurssisihteerinä. 
Lämpimät kiitokset Markelle isosta työpanoksesta kurssien parissa. 

Paljon on suunnitteilla ensi vuodeksi, mutta toteutus ei, kuten tiedämme, ole 
pelkästään omissa käsissä. Päätökset on tehtävä vallitsevan tilanteen mu-
kaan, kuten tähänkin asti. Eniten tietysti toivomme, että kaikki kurssit saa-
daan järjestettyä keväällä normaalisti. Taloustilanteemme on vakaa eikä kurs-
sihintojen korotuksiin tarvinnut ryhtyä. Ensi vuonna tulee todennäköisesti rat-
kaistavaksi myös yhdistyksen tilakysymys; emme onneksi ole asian kanssa 
yksin ja luotan siihen, että tähänkin löytyy ratkaisu. 

Haluan vielä kiittää koko hallitusta ja monia muita aktiiveja hyvästä yhteis-
työstä ja vilkkaasta keskustelusta. Minulle se, että on monia näkemyksiä ja 
mielipiteitä, kertoo välittämisestä. Siitä, että yhdistys ja sen toiminta koetaan 
tärkeäksi ja olemme yhdessä sitoutuneet tekemään töitä toiminnan jatku-
miseksi ja edelleen kehittämiseksi. 

Valoisaa vuoden loppua kaikille, tavataan taiteen parissa taas ensi vuonna! 

 
Kirsi 
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In Memoriam Sirpa Erkinharju 
 
 
 
Turun Sunnuntaimaalarit saivat omaisilta suruviestin Sirpa Erkinharjun 
menehtymisestä marraskuun alussa 2020. 
 
Sirpa liittyi Sunnuntaimaalareihin vuonna 2006.  Yhdistys sai hänestä erittäin 
aktiivisen ja tarmokkaan jäsenen. Yhdistyksen puheenjohtajana hän toimi 
kolme vuotta, vuodesta 2010 vuoteen 2013. 
 
Lukemattomat ovat ne kerrat kun hän osallistui eri kursseille. Kaikenlaiset 
tekniikat tulivat hänelle tutuiksi ja työskentelyvälineistö oli aina ensiluokkaista; 
samoin tulokset. Sirpalle läheisimmäksi ilmaisumuodoksi tulivat suurikokoiset 
abstraktit maalaukset. Hänet palkittiin yhdistyksen kilpailuissa aina, kun hän 
niihin osallistui. Sirpa osallistui myös Sunnuntaimaalareiden syys- ja 
kevätnäyttelyihin sekä useisiin yhteisnäyttelyihin sunnuntaimaalariystäviensä 
kanssa. 
 
Sirpa oli tarkka, peräksi antamaton ja vahva mielipiteiltään. Hän teki 
oivaltavaa, esimerkillisen hienoa taidetta osallistuen hyvin monipuolisesti 
kaikkeen yhdistyksen toimintaan. Hän piti yhdistyksemme antamaa opetusta 
korkeatasoisena ja laadukkaana. 
 
Jäämme kaipaamaan ainutlaatuista ihmistä; hänen iloista nauruaan kursseilla 
ja ennen kaikkea hyvää ystävää. 
 
 
 

Ulla Joutsamo ja Pirkko Hirsimäki 
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Jäsenyys Sunnuntaimaalareissa 
 
Liittymällä jäseneksi ja huolehtimalla jäsenmaksuista pääset osallistumaan 
edullisesti monipuoliseen ja laadukkaaseen kurssitoimintaan ja 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 
rakasta harrastusta! 
 
 
 
Kurssiohjeet ja kurssiohjelma 
 
Kurssilainen! 
 
Ilmoittaudu kurssille sitovasti viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin 
alkua. Kurssivastaava varmistaa 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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KEVÄÄN 2021 KURSSIT 
 
 
1. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI   

Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa. 
tiistaisin 7 kertaa 12.1.–23.2.2021 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 85 € (ei-jäsenet 125 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.12.2020. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 5.1.2021, viite 20226. 

 
 
2. VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN 

Sopii myös vasta-alkajille. 
torstaisin 10 kertaa 14.1.–18.3.2021 klo 18–21 
Kurssin pituus 30 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 
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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 kurssilaiset jakavat keskenään kurssilla tarvittavien 
värien kustannukset. Värikustannukset maksetaan kurssivastaavalle 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Esimerkki: jos kurssilaisia on 10, 
värikustannus on 26 €/hlö. 
 

• Hinta jäsenille 120 € (ei-jäsenet 160 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 31.12.2020. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 7.1.2021, viite 20239. 

 
 

3. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ 
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa. 
torstaisin 10 kertaa 25.2–6.5.2021 klo 11–14 
Kurssin pituus 30 tuntia. 
 
Kurssilla kannustetaan monipuolisten tehtävien puitteissa jokaista osallistujaa 
tämän omassa akvarelli-ilmaisussa. Akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä 
kerrataan samalla uusia etsien. Värisävyjen tunnistamista ja paperi-
/pohjavalinnan merkitystä korostetaan. Ilmaisullisiin kokeiluihin kannustetaan! 
Väriä, muotoa ja niiden määrällisiä ja sommittelullisia suhteita pohdittaessa 
kohdataan samalla nauttien akvarellimaalauksen jumalainen oikullisuus ja 
vaikeus!   
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen. 
Kurssivastaavana Elina Uusalo, elina.uusalo@gmail.com tai 
040 704 8242. 
                                
� Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €). 
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 11.2.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 18.2.2021, viite 20242. 
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4. ABSTRAKTIA! I (ilta) 

Sopii myös vasta-alkajille. 
keskiviikkoisin 10 kertaa 3.3.–5.5.2021 klo 18–21 
Kurssin pituus 30 tuntia.   
 
Suositusta kurssista on muodostunut vuosikymmenten varrella eräänlainen 
kuvaa ja kuvattomuutta pohtiva, monien erilaisten ilmaisutekniikoiden 
peruskurssi. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja 
kun havainnoitava objekti puuttuu, huomio on keskittyneesti värissä, 
muodossa, sommittelussa, materiaalissa ja menetelmissä. Kurssin yksi 
päätavoitteista on, että ymmärrys visuaalisten elementtien keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta ja suhteellisuuden merkityksestä lisääntyy. 
Kurssilla näyttäytyvät 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! Ja tieto lisääntyy. Ja rohkeus. 
Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin väli- ja loppukatselmuksiin, 
pohdiskeleviin tietoiskuihin, joille kerätään vapaaehtoisten tehtävien tulokset. 
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen. 
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai 050 
379 2480. 
 
� Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.2.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 25.2.2021, viite 20255. 

 
 

5. ABSTRAKTIA! II (päivä) 
Sopii myös vasta-alkajille. 
keskiviikkoisin 10 kertaa 3.3.–5.5.2021 klo 11–14 
Kurssin pituus 30 tuntia. 
Katso kurssikuvaus ABSTRAKTIA! I:n kohdalta. 
 
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen. 
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 
044 373 7004. 
� Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.2.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 25.2.2021, viite 20268. 
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6. MAALAUSKURSSI KASVU, KUKOISTUS JA KUIHTUMINEN 

maanantaisin viisi kertaa 15.3.–29.3.2021 klo 11–15 ja 12.–19.4.2021 klo 
11–15.30. Ei kokoontumista 5.4. 
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 Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai 050 355 
2146. 
 
� Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 6.3.2021, viite 20271. 

 
 

7. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA 
Sopii myös vasta-alkajille. 
maanantaisin 7 kertaa 22.3.–10.5.2020 klo 18–21 (ei 5.4.) 
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 80 € (ei-jäsenet 120 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 8.3.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 15.3.2021, viite 20284. 
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8. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI 

Sopii myös vasta-alkajille. 
tiistaisin 7 kertaa 30.3.–11.5.2021 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 80 € (ei-jäsenet 120 €). Mallin palkkiot maksetaan 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle. 

• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 16.3.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 23.3.2021, viite 20297. 

 
 
 
VIIKONLOPPUKURSSIT 
 

9. VÄRISOMMITTELU MAALAUKSESSA 
kahtena viikonloppuna 
lauantaina ja sunnuntaina 9.–10.1. ja 
lauantaina ja sunnuntaina 23.–24.1.2021 klo 10–15.15 
Kurssin pituus 21 tuntia. 
 
Kurssilla keskitytään värisommittelun kysymyksiin. Parhaiten kurssitöihin 
soveltuu öljymaalaus, mutta myös akryyliväri ja akvarelliväri ovat mahdollisia. 
 
Opettajana on kuvataiteilija Toni Hautamäki. 
Kurssivastaavana Irja Vihko, irja.vihko@gmail.com tai 040 731 4992. 
 

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 26.12.2020. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 2.1.2021, viite 20213. 
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10. GOUACHE – GUAŠŠI – GUASSI 

perjantaina 29.1.2021 klo 18–21 
lauantaina ja sunnuntaina 30.–31.1.2021 klo 10–15 
Kurssin pituus 13 tuntia. 
 
Tervetuloa guassin samettiseen maailmaan! 
Hyvälaatuinen guassiväri on paljon pigmenttiä sisältävä, peittävä vesiväri. 
Kun valkoisesta paperista valon ammentava, läpikuultava akvarelliväri häviää 
mustalla pohjalla, intensiivinen guassi puolestaan loistaa sillä. Näiden 
vesivärien idea on siis toisilleen vastakkainen. Guassimaalaus muistuttaa 
pigmenttikarkeudeltaan kaunista ja himmeää rasvatonta temperamaalausta. 
 
Hienostuneen guassin olemus koukuttaa monilla mahdollisuuksillaan; 
viikonlopun aikana näemme miten pigmenttien pehmeänväkevä värikylläisyys 
tai hillitty sävycharmi viettelevät. Maalaus voi olla tarkasti piirtävää tai villin 
ekspressiivistä, kehittyä sivellen huikaisevan hehkuviksi väripinnoiksi tai 
taipua notkeasti kuvittamaan tarinaa. Guassiväri on teknisesti vaivaton, kun 
maaliaine on tuubissa ja kyytipoikana on vesi. Maalauspohjaksi voi valita 
paperin, pahvin, kankaan, vanhan piirustuksen ja akvarellin tai vaikkapa 
puun. 
 
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen. 
� Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 

044 373 7004. 
� Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €). 
• Sitova ilmoittautuminen 15.1.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 22.1.2021, viite 20307. 

 
 

11. AKVARELLIKURSSI LINNUN SIIVIN 
kahtena peräkkäisenä viikonloppuna 
lauantaina ja sunnuntaina 13.–14.2. ja 
lauantaina ja sunnuntaina 20.–21.2.2021 klo 10–15.15 
Kurssin pituus 10,5+10,5 (21) tuntia. Kurssille voi osallistua joko yhtenä tai 
kahtena viikonloppuna. Jos osallistuu molempiin, tulee myös ilmoittautua 
molempiin. 
 
LINNUN SIIVIN 1 
Lintu on meille ihmisille läheinen ja monessa mielessä symbolinen siivekäs 
ihme. Taidehistoriassa lintu on ollut paljon käytetty aihe. Sitä se on ollut 
kotimaassammekin kalliomaalauksista taistelevien metsojen kautta 
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nykytaiteeseen asti. 
 
Lintu on kevyt ja vapaa, kuten akvarelli, ja viikonlopun aikana vapautamme 
mielemme ja siveltimemme maalaamaan erilaisia lintuja. Lintu -aihe, (jo 
pelkät sulat ja siivet), haastavat meidät kokeilemaan ja oppimaan uusia 
akvarelli- ja sivellintekniikoita. 
 
Tervetuloa sekä vesivärien vannoutuneet ystävät että uteliaat uudet tulokkaat! 
Kurssille ilmoittautuneet saavat viimeistään viikkoa ennen kurssia kirjeen 
tarvittavasta kurssimateriaalista. 
 
LINNUN SIIVIN 2, akvarelli yhdistettynä sekatekniikoihin 
Tämän viikonlopun aloitamme syventymällä lintusymboliikkaan 
kansanperinteessä, runoudessa, musiikissa, ja kysymme itseltämme: Mitä 
lintu symboloi juuri minulle, juuri tässä elämäni vaiheessa? Työskentelemme 
yksilöllisesti ja spontaanisti, yhdistäen akvarellitekniikoita esim. erilaisiin 
piirtimiin ja kollaasiin. Kaikki materiaalikokeilut ovat nyt mahdollisia, keskiössä 
on heittäytyminen luovaan prosessiin, jossa tunne ohjaa ilmaisua. 
 
Tervetuloa sekä entiset että uudet uteliaat etsijät! Kurssille ilmoittautuneet 
saavat viimeistään viikkoa ennen kurssia kirjeen tarvittavasta 
kurssimateriaalista. 
 
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari. 
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai 050 
565 8868. 
 

• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 60 €) /viikonloppu ja 80 € (ei-jäsenet 120 
€) /kaksi viikonloppua 

• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 31.1.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 6.2.2021, viite 20310. 

 
 

12. PIIRUSTUKSEN JA MAALAUKSEN LYHYT HISTORIA, ENTÄ 
SITTEN? 

perjantaina 5.3.2021 klo 18–21 ja 
lauantaina ja sunnuntaina 6.–7.3.2021 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 
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Arthur C. Danton taideteorian valossa Jyväskylän yliopisto Kevät 2011 (URN-
NBN-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. 
 
Pablo Picasson ja Georges Braquen (ja muidenkin taiteilijoiden) aloittama 
pitkä maalaustaiteen (piirustuksen ja kuvanveiston) tyylisuunta vuosina n, 
1907–12 päätyi suoraan perustaksi abstraktin, eli non-figuratiivisen taiteen 
kehittymiselle monin keinoin, myös kuvanveiston, kollaasin ja assemblagen 
tekniikoin. Yhdessä nämä visuaaliset aatteet leimasivat ja edelleenkin 
vaikuttavat kuvataiteessa, arkkitehtuurissa sekä muotoilussa. Leimaa antavaa 
oli reaktio impressionismia ja symbolismia vastaan, tuohon aikaan. 
Muotokieltä leimasi geometrisoiminen (matka alkaa kubismista 
neoplastisismiin ja konkretismiin). Matka informalismiin 1960-luvulle ja uus-
ekspressionismiin (transavantguardia, neo-expressionism) 1980-luvun alussa 
on pitkä. 
 
Aloittamalla luennoin kubismista pyrin todistamaan, että olemme kaikki eri 
tavoin velkaa modernin taiteen visuaalisen muodon muutoksille. Joudumme 
silti tutkailemaan myös taaksepäin 1900-luvulta ja kerätä uskallusta edetä 
pidemmälle, vaikkapa konkretismiin ja siitä sitten muille maille hengessä: 
kuinkas sitten kävikään? 
 
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. 
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Opettajana on kuvataiteilija KuT Jan Kenneth Weckman. 
Kurssivastaavana Mervi Ruonamo, ruonamom@gmail.com tai 040 820 8924 
 

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 19.2.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 26.2.2021, viite 20323. 

 
 

13. PAPERISAVIKURSSI 
lauantaina – sunnuntaina 13.–14.3.2021 klo 10–15 
lauantaina 27.3. klo 10–15 teosten viimeistely 
Kurssin pituus 15 tuntia. 
 
Paperisavi on savea, johon on lisätty selluloosaa. Siitä muovailtua teosta ei 
tarvitse polttaa, vaan se säilyttää muotonsa kuivassa tilassa ja on melkein 
yhtä vahva kuin poltettu. 
 
Kurssilla puhutaan kuvanveistosta yleensä, materiaaleista, työvälineistä, 
rungoista, muovailusta ja patinoinnista yms. Pääpaino on työskentelyssä 
oman aiheen kanssa. 
 
Ota mukaan: suihkepullo, veitsi, muovikassi. 
 
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström. 
Kurssivastaavana Kirsti Teittinen-Laine, kteitlai@gmail.com tai 
040 720 1009 
 
� Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €). Paperisavi maksetaan erikseen. 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 27.2.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 6.3.2021, viite 20336. 

 
 

14. TEKSTIILI TAITEESSA 
perjantaina 19.3.2021 klo 18–21, 
lauantaina ja sunnuntaina 20.–21.3. klo 10–15 
Kurssin pituus 13 tuntia. 
 
Kurssilla tutustumme nykytaiteilijoiden erilaisiin tapoihin hyödyntää pehmeitä 
materiaaleja teoksissaan, ja teemme omia kokeilujamme käsityön, 
craftivismin, tekstiilitaiteen tai nykytaiteen viitekehyksissä. Käytämme 
pehmeitä materiaaleja monipuolisesti, osallistujien kiinnostuksen mukaan: 
voimme ommella pehmoveistoksia käsin tai koneella, kehrätä villaa rukilla, 
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kirjailla kangasta tai videoida kangasmateriaalin liikettä. Sinulla voi olla 
mielessäsi teoksen idea tai teema jo kurssille tullessasi, tai voit myös tulla 
kokeilemaan erilaisia tekniikoita. 
 
Opettajana on kuvataiteilija Oona Tikkaoja. 
Kurssivastaavana Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com tai 
044 502 1148. 
� Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €). 
• Sitova ilmoittautuminen 5.3.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 12.3.2021, viite 20349. 

 
 

15. MUOTOKUVAMAALAUSKURSSI JA ESITELMÄ 
MUOTOKUVAMAALAUKSESTA ennen kurssia 

Esitelmä muotokuvamaalauksesta perjantaina 23.4.2021 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 23.4. klo 18–21 
lauantaina ja sunnuntaina 24.–25.4. 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 Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net tai 
0400 576 572. 
 

• Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €). 
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 9.4.2021. 
� Maksa kurssimaksu viimeistään 16.4.2021, viite 20352. 
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16. METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA 

lauantaina 15.5.2021 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 20 € (ei-jäsenet 60 €). 
� Sitova ilmoittautuminen sekä kurssimaksu viimeistään 1.5.2020, viite 

20365. 
 
 
17. PIIRUSTUS TURUN LINNAN MILJÖÖSSÄ 
lauantaina ja sunnuntaina 21.–22.8.2021 klo 10–16 
Kurssin kesto on 12 tuntia. 
 
Teosten aiheena linnan jykevät muurit, rakennukset ja sisätilat. Töissä 
perehdymme tilaa luoden valööreihin, tummuusasteisiin. 
Välineinä esim. lyijykynä. 
 
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio. 
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai 
040 511 5692. 
 

• Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €). 
� Sitova ilmoittautuminen sekä kurssimaksu viimeistään 7.8.2021, viite 

20381. 
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Jos olet vasta aloittamassa harrastusta tai jo oma-aloitteinen taiteilija, 
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 välillä 12.1.2021–11.5.2021. Yhteyshenkilönä on Raimo 
Lindfors, puh. 045 894 1819. 
 
 
Sunnuntaimaalaus klo 11–15 
Sunnuntaimaalausta 17.1., 7.2., 28.2., 28.3., 18.4. ja 16.5.2021. 
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot ovat Sunnuntaimaalareiden verkkosivulla. 
 
Työvälineiden säilytys kurssien aikana 
Voit jättää varastohuoneeseen kurssien aikana tarvitsemasi työvälineet. 
Kurssien sekä toimintakausien (syksy - kevät) loputtua muista viedä omat 
tavarasi pois. 
 
 
Muu toiminta kevätkaudella 
 
Paljon muutakin on suunnitelmissa keväälle ja kesälle. Toivottavasti 
pandemiarajoitukset eivät tule esteeksi. Seuraa jäsentiedotteita ja kotisivuja. 
 
Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous on perjantaina 26.3.2021. Siitä ilmoitetaan 
aikanaan erikseen. 
 
Kritiikkitilaisuus 
Syksyn kritiikki on siirretty keväälle, joten tilaisuuksia on kaksi. Päivämäärät ja 
ohjeet myöhemmin. 
 
Kevätnäyttelyn päivämäärästä ja paikasta ilmoitetaan myöhemmin. 
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Näyttely Skanssissa 20.9.-4.10.2020, osallistujia 50 jäsentä. 
Hienossa ja valoisassa 256 m2 näyttelytilassa esiteltiin eri kurssien toi-
mintaa sekä kursseilta valmistuneita että jäsenten omia töitä yhteensä 
234 teosta.  Näyttelyyn tutustui kahden viikon aikana 1300 vierailijaa.
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Brinkkalan gallerian 
syysnäyttely Carpe Diem 
23.10.-22.11.2020.
Osallistujia 48 jäsentä, töiden 
kuratoinnista vastasi 
kuvataiteilija Panu Thusberg. 

Kiitokset kaikille näyttelyjen Kiitokset kaikille näyttelyjen 
pystytyksessä mukanaolleille 
hienosta yhteistyöstä. Työtä oli 
paljon, aikataulut tiukkoja, 
mutta saimme aikaiseksi 
mielenkiintoiset näyttelyt.
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Hallitus ja jaostot 
 
 
Puheenjohtaja 
Kirsi Pohjalainen, puh 050 5918155, kirsi.marita.pohjalainen@gmail.com 
 
Sihteeri 
Mervi Ruonamo, puh 040 8208924, sihteeri@turunsunnuntaimaalarit.net 
 
Varapj., jäsensihteeri 
Maija Hämäläinen, puh 044 5021148, maija.hamalainen60@gmail.com 
 
Kurssisihteeri 
Marke Laaksonen, puh 0400 576572, marke.laaksonen@kotiposti.net 
 
Rahastonhoitaja 
Monica Rintamäki, monicarintamaki@gmail.com 
 
Viestintä 
Ritva Kajala, kajalapro@gmail.com 
 
Jaostot 
Kirsti Teittinen-Laine, puh 040 7201009, kteitlai@gmail.com 
Raimo Lindfors, puh 045 8941819, raimo.lindfors@hotmail.fi 
Päivi Kinnari-Kilicarslan, paikiki@gmail.com 
Sirkka Virolainen, puh 050 3792480, sirkka.l.virolainen@gmail.com 
Eeva Nikoskelainen, puh 050 3428642, eevnik@utu.fi 
Tiina Nordblom, puh 0405772108, tiina.nordblom@tinholding.fi 

Kurssisihteeri 1.1.2021 lähtien 
Maarit Kaipiainen, puh 050 565 8868, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi 
 
Kurssijaosto (vuodenvaihteessa 2020-21): 
Marke Laaksonen (pj), Maarit Kaipiainen (uusi kurssisihteeri), Päivi Kinnari-
Kilicarslan, Kirsti Teittinen-Laine ja Elina Uusalo. 
 
Kurssijaosto ideoi kunkin lukukauden kurssitarjontaa, etsii kursseille 
kiinnostavia opettajia ja siten tukee kurssisihteeriä tämän tehtävässä. 
Kurssitarjontaa koostetaan periaatteen ”jotain uutta, jotain vanhaa” mukaan. 
Tavoitteena ovat eri menetelmien kurssit sekä aloittelijoille että kokeneille 
taiteen harrastajille. Toiveena on, että harrastajat tarttuvat myös itselleen 
uusiin tekniikoihin ja ilmaisumahdollisuuksiin. Ajatustenvaihtoa on viime 
kuukausina käyty pelkästään sähköpostitse pandemiatilanteen takia. 
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Näyttelyjaosto: 
Tiina Nordblom pj, Maija Hämäläinen, Raimo Lindfors, Kirsi Pohjalainen, Riku 
Rantanen, Pirkko Salovaara, Kyllikki Terho, Sirkka Virolainen, Marja Vuorisalo 
ja Risto Östberg 
 
Syksyn näyttelyt ovat pitäneet näyttelyjaoston aktiiviset toimijat kiireisinä. 
Skanssin hienoissa ja valoisissa tiloissa oli esillä 50 jäsenen yhteensä 234 
teosta 20.9.–4.10. Kahden viikon aikana eri kurssit esittäytyivät värikkäästi, ja 
kävijöitä oli huimat 1300. 
 
Syysnäyttely Carpe Diem oli Brinkkalan Galleriassa 23.10.–22.11. 
Osallistujina näyttelyssä oli 48 jäsentä, ja töiden kuratoinnista vastasi 
kuvataiteilija Panu Thusberg.  
 
Barkerilla käytävänäyttelyissä on esillä kurssitöitä, mm. klassinen 
asetelmamaalaus, väripuupiirros yhdistettynä monotypiaan sekä 
piirustuskurssi alastonmaalaus.  
 
Jäsenten vuosittainen taidekilpailu "Yllätys" oli esillä samoin Barkerilla 26.10–
18.11.2020, osallistujia 25 jäsentä. Voittajat ovat selvillä marraskuun 
puolivälin jälkeen. 
 
Syksyn kritiikkitilaisuus jouduttiin perumaan koronatilanteen takia. Se siirtyy 
keväälle, samoin kritiikissä esiteltyjen töiden "Ikkunanäyttely". Kevätkaudella 
on siis luvassa kaksi kritiikkitilaisuutta. Keväälle on suunnitelmissa myös 
kurssitöiden näyttely, jonka paikka ja ajankohta ovat vielä avoinna. 
 
Toimintajaosto: 
Sirkka Virolainen pj, Maija Hämäläinen, Päivi Kinnari-Kilicarslan, Mervi Koho, 
Eeva Nikoskelainen, Kirsti Teittinen-Laine ja Mari Tiitinen 
 
Toimintajaoston kesä ja syksy ovat olleet työntäyteisiä perinteisten 
tapahtumien toteuttamisessa. Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän ja 
Kuvataiteen päivän kunniaksi maalattiin arvokkaassa miljöössä Tuomiokirkon 
ympäristössä. Samoin Taiteiden Yönä elokuussa Suma palasi Tuomiokirkon 
tuntumaan. Saimme oivallisen sijainnin Food & Wine Festival Oy:n terassilla. 
Yleisölle järjestettiin arpajaiset, joissa voittoja oli runsaasti taiteesta 
pehmoleluihin. Myytiin omista maalauksista painettuja kortteja, jaettiin infoa, 
keskusteltiin taiteesta ja nautittiin yhdessäolosta. 
 
Syyskauden alussa järjestettiin Suman toiminnan tutustumisilta. Tilaisuuden 
puhujina olivat Kaari ja Martin. Ilta antoi kattavan ja innostavan näkymän 
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kurssitarjontaan. Joka ikinen kurssi alkoi tuntua houkuttelevalta, ja 
tapahtuman ansiosta useat kurssit saivat uusia osallistujia. 
 
Syyskuun Turkupäivän tapahtumaan avautui peräti shokeeraava tilaisuus. 
Kyllikki Terhon välityksellä saimme upean tilan käyttöömme Skanssin 
kauppakeskuksessa. Näyttelyjaosto loihti hienon, modernin näyttelyn 
jäsenten kurssitöistä. 
 
Perinteinen joulujuhla on koronan vuoksi jouduttu perumaan, ja muutenkin 
tautitilanne varjosti kauden toimintaa. Kuitenkin usko tulevan kevään ja kesän 
tapahtumiin on vahva. Jatkamme todennäköisesti samantyyppisillä 
tapahtumilla syksyyn saakka. Jäseniltä on tullut toiveita kesäleiristä. Se pysyy 
mukana suunnitelmissa, katsotaan mitä saamme aikaan. 
 
Viestintäjaosto: 
Ritva Kajala pj, Maarit Kaipiainen, Marke Laaksonen (syksy 2020), Kirsi 
Pohjalainen, Monica Rintamäki ja Mervi Ruonamo 
 
Viestintäjaoston tehtäviin kuuluu yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
koordinointi, toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden jaostojen 
kanssa.  Viestinnän toimet ovat syksyn aikana painottuneet vahvasti 
kehittämiseen. 
 
Yhdistyksen tiedottamisessa siirrytään yhä enemmän sähköiseen muotoon, 
koska on haluttu toimia joustavammin ja nopeammin. Työn alla ovat olleet, ja 
ovat edelleen, uusien sähköisen viestinnän välineiden käyttöönotto ja kokeilu. 
 
Jäsenet saavat nyt ajankohtaiset tiedotteet sähköpostitse. Ne jäsenet, joita 
sähköposti ei tavoita, saavat kurssiohjelman postitse, mutta muu tieto kulkee 
joko sähköpostilla tai on löydettävissä nettisivuilta. Jäsenlehti 
kurssiohjelmineen tehdään kaksi kertaa vuodessa, ja se toimitetaan 
sähköisesti tai postitse. Melkein kaikki jäsenet ovat jo sähköpostin ulottuvilla. 
 
Muita jaostoja on avustettu tapahtumiin liittyvässä tiedottamisessa. 
Yhdistyksen kotisivuja on järjestelty uudelleen, ja avuksi on saatu Linda 
Luoma. Runsaan kuvamateriaalin järjestelmällistä keräämistä ja 
hyödyntämistä yhdistyksen viestinnässä on tarkoitus tehostaa.  
Sunnuntaimaalarit toimii kuvataiteen parissa, ja mikä sen paremmin sopisi 
kuin teosten, tekemisen ja toiminnan esille tuominen valokuvina esim. 
nettisivuilla, julisteina ja postikortteina.  Nämä tehtävät jatkuvat kevätkaudella, 
ja uusia juttuja tulee. Esimerkiksi kilpailu yhdistyksen logon 
suunnittelemiseksi on ohjelmassa. 
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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! 


