
                     Ruokolahden taideyhdistyksen järjestämä 

              TAIDEKURSSI

              17. – 23.5.2017 PUNKAHARJULLA

Taidekurssi järjestetään juhlistamaan yhdistyksemme 35. toimintavuotta ja samalla 
tervehdimme 100-vuotiasta Suomea asettumalla suomalaiseen kansallismaisemaan 
Punkaharjulle.

Voit ilmoittautua joko MAALAUSKURSSILLE tai VALOKUVAUSKURSSILLE!

KURSSIPAIKKA

                                      Kurssipaikaksi valikoitui matkailuyritys Vaahersalossa Punkaharjulla. 

                                  Yrityksen nimi on Mannila Rantakatti
                                   Osoite: Rantakatintie 22,Vaahersalo, 58450 Punkaharju

                                   Puh: 015 644 400

                                   www.rantakatti.fi

Majoituksen lisäksi Mannilasta löytyy mahdollisuus työskennellä sisätiloissa, jos sää estää ulkona 
työskentelyn. Lähiseudulla, pienen ajomatkan päässä, on vierailukohteita, jotka elävöittävät 
kurssiviikkoa. 

OPETTAJAT

Maisemamaalaus: Timo Tolonen, taiteilija ja kuvataideopettaja Iisalmen Runnista
                                   Tietoja opettajasta löytyy Timo Tolosen sivulta timotolonen.blogspot.com

Valokuvaus:             Suomen Luontokuvausinstituutista (SLKI) Paavo Hamunen  ja Susanna Aarnio
                                   Tietoja opettajista löytyy sivulta www.suomenluontokuvausinstituutti.fi

MAALAUSKURSSI

Opetusryhmän tulisi huomioida seuraavaa: Kurssilaisilla on omat, tarvitsemansa maalaus- ja 
piirustusvälineet. Ulkona maalaamista helpottaa kenttäteline. Jos sinulla ei ole telinettä, kerro se 
ilmoittautumisen yhteydessä. Voimme auttaa.

Opettaja Timo Tolosen esittely kurssista:

Kurssi soveltuu sekä harrastaneille, että vasta-alkajille. Kurssin pääpaino on maastossa 
tapahtuvassa maalaamisessa ja piirtämisessä oppilaan omin välinein. Opetus on suurelta osin 
henkilökohtaista ohjaamista oppilaan tarpeet huomioiden.
Kurssilla opitaan havainnointia, luonnostelua, tekniikkaa tarpeen mukaan, pyritään tavoittamaan 

http://www.rantakatti.fi/


maiseman ydin. Toisin sanoen tavoitteena ei ole vain ikuistaa maisemaa sellaisenaan kaikkine 
yksityiskohtineen, vaan jäsennelty esitys siitä, miksi juuri kyseinen maisema on maalaamisen 
arvoinen. Tässä on kyse, ei pelkästään maisemasta visuaalisena havaintona, vaan myös 
eläytymisestä ja henkilökohtaisesta suhteesta maisemaan. Hyvä lopputulos voi olla yhtä hyvin 
perinteinen kuin modernikin.
Kurssilla on mahdollista saada palautetta myös oppilaan aiemmasta tuotannosta ja toki tämä 
helpottaa myös opetuksen täsmällisempää kohdentamista. Hyvässä maisemamaalauksessa on 
usein kyse myös oikean hetken, säätilan ja valon tavoittamisesta, joten kurssiohjelma joustaa.

VALOKUVAUS

Opetusryhmän tulisi huomioida seuraavia asioita:

Varusteista: Tarvitset sään mukaiset ulkoiluvarusteet, kuvaus tapahtuu pääsääntöisesti ulkona. 
Toukokuu on sään suhteen oikullinen, voi olla hellettä tai koleaa ja sateista. Illat ovat kuitenkin 
viileät, kuvaamassa voi käydä myös illasta ja aamusta tilanteen mukaan. Sateella ollaan 
pääsääntöisesti katon alla, sateen jälkeen taas jatketaan kuvasta ”kosteissa olosuhteissa”.

Kuvauskalustosta:  Ota mukaan kamerakalustosi sekä kannettava tietokone, joka ei ole 
välttämätön. Järjestelmäkamera ei ole välttämätön, kunhan kamerassasi on 
käsisäätömahdollisuudet.  Muista ottaa mukaan kameran ohjekirja sekä tutustu kameraasi, jotta 
osaat käyttää sitä sujuvasti, myös manuaali tilassa. 

Tässä vielä opettajan laatima selvitys kurssista:

Opi käyttämään kameraa monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tavalla.

Perinteisen luontovalokuvauksen lisäksi annamme vinkkejä luovaan ja taiteelliseen 
näkemykseen. Kurssilla päästämme irti vanhoista malleista, säännöistä ja ajattelutavoista.
Lähestymme aihetta ennakkoluulottomasti. Kuvaaja voi nähdä aiheesta värin, muodon ja 
jotakin muuta, kuin perinteisen dokumentin.

Kun unohdat olevasi märässä metsässä tai olet ylittänyt oman epämukavuusalueesi rajat, 
niin olet jo tilassa, missä keskittymiskykysi on olennaisessa eli aiheessa. Näin pääset 
hakemaan aiheesta sinua kiinnostavan elementin.

Painotamme kurssilla omaa luovuutta ja sitä aihealuetta, mikä on omasi. Kamera on vain 
väline, millä toteutat lopullisen kuvan.

Emme unohda peruskameratekniikkaa. Kun hallitset kamerasi,  voit keskittyä aiheeseesi 
täysin.

Opettelemme näkemään aiheita uusista kuvakulmista. Tutustumme 
monivalotustekniikkaan, hallittuun kameran liikutteluun valotuksen aikana. Opettelemme 
hahmottamaan muotoja ja värejä kameran avulla.

Kurssipäivien aikana kuvaamme maastossa ja annamme palautetta sekä analysoimme 
kuvattua kuvamateriaalia. Kurssilaiset voivat ottaa mukaan myös aiemmin kuvattua 
materiaalia kuva-analyysiä varten.



KURSSIN PITUUS

Kurssin pituus on seitsemän päivää, joista opetuspäiviä on viisi. 
Kurssille saavutaan keskiviikkona 17.5. klo 12 jälkeen.  Majoitumme, tutustumme toisiimme ja 
asuinympäristöömme. 
Pidämme myös KURSSIN AVAJAISET, jossa annetaan tietoa kurssin ohjelmasta.

OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ JA KURSSIN HINTA

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 16 maalauskurssilaista ja 14 valokuvaus-
kurssilaista. Kurssihinta 330€ on Ruokolahden taideyhdistyksen jäseniltä ja muilta 380 €. 
Kurssimaksu sisältää opetuksen, majoituksen, aamupalan ja yhden aterian (=päivällisen) päivässä. 
Kurssimaksu suoritetaan ilmoittautumisen jälkeen eräpäivään mennessä.

KURSSIPAIKALLE MENO 

Yhteiskuljetusta kurssipaikalle ei järjestetä, joten turvaudumme kimppakyyteihin. Ilmoittautumisen
yhteydessä neuvottelemme, mikä on kunkin kohdalla paras ratkaisu päästä kurssille. Autottomuus 
ei tule olemaan este!

 

MAJOITUS, RUOKAILU JA SAUNAT

Mannila tarjoaa kurssilaisille majoitustiloja eri rakennuksista. Huoneisiin mahtuu useampia 
henkilöitä, mutta pyrimme kahden hengen huoneisiin. Jos joku haluaa olla yksin, on syytä 
neuvotella siitä heti ilmoittautumisen yhteydessä. Olemme vierailleet Mannilassa ja majoitustilat 
vaikuttivat varsin viihtyisiltä ja siisteiltä. Majoitustiloissa on suihku, WC ja keittomahdollisuus. 
Kurssin aikana asukkaat huolehtivat huoneiden siisteydestä, mutta loppusiivous sisältyy 
majoituksen hintaan. Majoitukseen sisältyvät myös lakanat ja pyyheliinat. Huoneisiin voi kurkistella
Mannilan nettisivujen kautta www.rantakatti.fi

Päädyimme ateriavalinnassa lounaan sijasta päivälliseen, jolloin ateria-aikataulu ei rajoita 
työskentelyä Mannilan ulkopuolella. Yhteinen päivällinen päättää mukavasti kurssipäivän, mutta 
tietysti työskentelyä voidaan sen jälkeen tarvittaessa jatkaa. Ravintola Rantakatista saa palvelut    
A-oikeuksineen ja huoneistoissa on keittiöt. Lähin kauppa on Punkaharjun alle 10 kilometrin päässä
Mannilasta.

Kurssin aikana alueen kaksi saunaa ovat meidän käytössämme. Veneet turvaliiveineen ovat 
käytettävissä ja uutena elämyksenä monille pääsemme soutamaan myös kirkkoveneellä.

MUUTA

Tervetuloa rohkeasti mukaan kurssillemme! Tiedusteluihin vastaavat:

maalauskurssi:  Riitta Pellinen p. 040 7153249, sähköposti: riitta.pellinen@hotmail.com

valokuvaus: Markku Nurmi p. 045 1259825, sähköposti: wiljami@nurmet.net

Innoitukseksi kaikille kuvia opettajien töistä:
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Timo Tolosen maaluksia
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