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Alkutervehdys	

Tervetuloa	opiskelemaan	HERA:an!	Helsinki	Atelier	of	Representational	Art	aloitti	
toimintansa	2018	vastaamaan	Diguratiivisen	taiteen	opetuksen	tarpeisiin	Suomessa.	
Muualla	maailmalla	klassinen	ateljeekoulutus	on	ollut	jo	vuosikymmeniä	täydessä	
vauhdissa	ja	on	Yhdysvalloissa	peräti	kiitonousussa.	Ateljeessa	ei	tarvitse	pelätä,	että	aika	
menee	kirjojen	ulkoaopetteluun,	vaan	piirretään	ja	maalataan	päivittäin	yksilöllisen	
ohjauksen	mukaan.	

Tässä	opinto-oppaassa	on	tärkeimmät	ohjeet	ja	vastaukset,	miten	ammatillisten	opintojen	
opiskelija	etenee	valmistumiseen.	Ehkä	hankit	Hera-passin	lukukaudeksi	tai	käyt	kursseja	
omaa	tahtiasi	tavoitteena	kuvataiteilijan	ammattitutkinto.	Muista,	että	opettajat	ovat	oman	
alansa	ammattilaisia	ja	tekevät	tätä	työnsä	sivussa,	pidä	siis	myös	itse	huoli	opintojesi	
etenemisestä.	Hera	pidättää	oikeuden	kurssimuutoksiin.	Tiedot	saattavat	muuttua	ja	elää,	
sillä	kehitämme	toimintaa	jatkuvasti,	ja	toivommekin,	että	opiskelija	pitää	pientä	
pioneerihenkeä	yllä	ja	kärsivällisyyttä.	Ennen	kaikkia,	ole	iloinen	että	tällainen	on	nyt	
mahdollista.	Osallistu	aktiivisesti	toiminnan	edistämiseen!	

Antoisia	opintoja	Herassa!	

Henri	Suhonen	
varapuheenjohtaja,	Heran	kannatusyhdistys	
	



	

Ammatilliset	opinnot	
	

Heran	ammatillisen	koulutuksen	pituus	on	125	op.	
Se	jakautuu	pakollisiin	opintoihin	sekä	erikoistumisopintoihin.	

Pakolliset	opinnot	80	op:	

• Mallin	piirtäminen	ja	maalaus	20	op	
• Muotokuva	15	op	
• Maalauksen	peruskurssi	6+6	op	
• Piirustuksen	peruskurssi	6+6	op	
• Flaamilainen	maalaustekniikka/Caravaggio		8	op	
• Materiaalioppi	1		op	
• Digitaalinen	piirustus	ja	maalaus	3	op	
• Työpajat	6	op	
• Ammatilliset	opinnot	15	op	

Pakollisten opintojen runko on alustava, ja voidaan joustavasti suorittaa omien kiinnostusten 
mukaan ja osa voidaan korvata lyhytkursseilla. Peruskurssit suoritetaan kahdesti. Digitaalinen 
maalaus katsotaan tarpeelliseksi kuvataiteilijan tietotekniikkataitojen kannalta mutta sen 
korvaaminen työpajaopinnoilla on mahdollista. Flaamilainen maalaus ja Caravaggion tekniikka 
-osuus suoritetaan Maalauksen peruskurssin toisella kerralla, ellei erillinen erikoiskurssi aiheista 
toteudu.



Erikoistumisopinnot	45	op:	

• Syventävät	opinnot	20	op	
• Lopputyö	25op	

Ammatillinen	koulutus	päättyy	omaan	yksityisnäyttelyyn.	

• Ammatillisen	koulutukseen	valittaville	suosittelemme	Hera-passin	hankkimista,	
jonka	hinta	on	1100	€/syksy	ja	1200	€/kevät.	Hera-passilla	saat	vapaan	opinto-
oikeuden	kaikkiin	Heran	järjestämiin	kursseihin,	viikonlopun	erikoiskursseja	
lukuunottamatta.	

• Voit	muokata	oman	lukujärjestyksen	omien	aikataulujesi	ja	halujesi	mukaan!	

Ammatillisen	koulutuksen	laskettu	kesto	on	kaksi	vuotta,	mutta	voit	edetä	oman	tahtisi	
mukaan.	

Opintoihin	ei	ole	saatavilla	opintotukea.	

Voit	myös	ottaa	osaa	ammatilliseen	koulutukseen	ilman	tutkinnon	suorittamista.	
Ammatillinen	koulutus	pohjautuu	omaan	työskentelyyn	ja	oman	ilmaisun	hakemiseen.	
Erotuksena	muihin	opintokokonaisuuksiin	siinä	ei	enää	käydä	läpi	perusasioita	vaan	
odotetaan,	että	opiskelijalla	on	olemassa	muilla	kursseilla	syntyneitä	valmiuksia	
omaehtoiseen	työskentelyyn.	
		
		

	

http://herahelsinki.fi/herapassi/


	

Koulutus	
Ammattitutkinto	
Heran	kaksivuotinen	koulutus	valmentaa	kuvataiteilijaksi,	havaintomaalariksi	akateemisen	
perinteen	mukaan.	Koulutus	perustuu	varsinaisesti	enemmän	perustaitojen	kartuttamiseen	
kuin	opintopisteiden	kerryttämiseen.	Opintopisteet	ovat	vain	tapa	seurata	opintojen	
edistystä.	Tärkeintä	on,	että	osaat	todella	piirtää	ja	maalata	koulutuksen	päätteeksi,	ja	
monille	kaksi	vuotta	ei	riitä	siihen.	Varaudu	opiskelemaan	pidempäänkin.	Opinnot	voi	
aloittaa	koska	vain	ja	jatkaa	siitä	mihin	jäi,	jos	tulee	esteitä.	

Opintomuoto	
Heran	koulutus	on	tällä	hetkellä	kurssi-	ja	työpajamuotoinen.	Osan	kursseista	suoritetaan	
kahdesti	tai	neljästi,	kullakin	kerralla	aina	edellistä	haastavammalla	materiaalilla	ja	
tehtävällä,	samalla	kun	osallistuu	ammatillisten	opintojen	tapaamiskerroille.	

Opintorakenne	
Ateljeekoulutuksesta	lähes	puolet	menee	elävästä	mallista	työskentelyyn.	Toinen	puoli	
koostuu	mestarikopioista,	kipsimalleista	työskentelystä	ja	asetelmista.	Erikoistyöpajoissa	ja	
viikonloppukursseilla	käsitellään	varsinaisten	opintojen	ulkopuolisia	aiheita	kuten	
maisemamaalausta,	yksittäisten	taiteilijoiden	menetelmiä	ja	erilaisia	lähestymistapoja	tai	
materiaaleja	kuten	punaliitua.	Välineet	ovat	vain	työkaluja,	vaikka	niillä	on	oma	
kielioppinsa.	Keskeinen	tavoite	on	harjaannuttaa	silmää	ja	kättä.	Mallista	työskentely	on	
tähän	paras	tapa.	Koulutuksen	päätteeksi	töissä	ei	saisi	olla	ylettömiä	mittasuhdeheittoja,	
valojen	ja	varjojen	ylityöstöä	tai	muita	aloittelijavirheitä.	Kuitenkin	taiteen	perusteiden	
opettelu	ei	lopu	varsinaisesti	koskaan,	siksi	monet	taiteilijat	jatkavat	kursseilla	käymistä	
peruskoulutuksensa	päätyttyäkin.	



Tavoite	
Ateljeeopiskelu	on	taitopohjaista	koulutusta,	joka	perustuu	käsityöläisyyteen	ja	toistoon. 
Jokainen	opiskelija	aloittaa	perusteista,	vaikka	olisi	valmiiksi	kuinka	edistynyt.	
Pääsääntöisesti	opettaja	valvoo	tätä	edistymistä	ja	hyväksyy	seuraavalle	asteelle	
etenemisen.	Varsinaisesti	Erikoistumisopinnoissa	Jari	kommentoi	kursseilla	valmistuneet	
työt	ja	kehottaa	toistamaan	harjoituksen	tai	siirtymään	seuraavaan	tekniikkaan.	Pidä	myös	
itse	huoli	palautteen	saamisesta,	sillä	opettajat	ovat	kiireisiä	myös	omissa	ammattitöissään	
eivätkä	aina	muista.	

Projektit	ja	hallittavat	tekniikat	
Aloitamme	helpoimmin	lähestyttävästä	välineestä	ja	projektityypeistä	ja	etenemme	
vaikeusjärjestyksessä	piirustus-	ja	maalauskursseilla.	Herassa	maalaus	aloitetaan	kursseilla	
jo	ensimmäisenä	vuonna.	Joissain	kouluissa	maalaukseen	edettäisiin	vasta	toisena	vuotena.	

Joissain	ateljeekouluissa	oppilaiden	kehitystä	seurataan	luokittelemalla	nämä	
“tasoihin”	(level),	sen	mukaan	osaavatko	he	tietyt	tekniikat	ja	ovatko	suorittaneet	
hyväksyttävästi	tietyn	vaikeusasteen	projekteja.	Herassa	ei	virallisesti	noudateta	tätä	
järjestelmää	mutta	se	on	hyvä	suuntaviitta,	jota	voi	itsekin	pitää	mielessä.	

Taso	1:	lyijykynällä	työskentely	elävästä	mallista,	mestarikopiot	(Bargue),	alkeelliset	kipsit	
Taso	2:	hiilellä	työskentely	elävästä	mallista	ja	kipseistä,	grisaille-paletilla	maalaus	
Taso	3:	hiili	ja	valkokohotus	keskitummalle	paperille	elävästä	mallista,	rajatun	paletin	
maalaus	asetelmista.	
Taso	4:	Laajennetun	paletin	maalaus,	yksilöityjä	projekteja	monimutkaisista	asetelmista,	
valokuvista	työskentelyä.	Lopputyönäyttelyn	valmistelua	yliopettajan	ohjauksessa.	

Suoritettavien	projektien	määrä	riippuu	tahdistasi	suhteessa	kurssien	läsnäoloihin.	
pääsääntöisesti	teet	muutaman	projektityypin	toiston	osoittaaksesi,	että	hallitset	sen	
vaatiman	välineen,	perusperiaatteet	ja	työvaiheet	(esim.	kaksi	Bargue-jäljennöstä	
lyijykynällä	ja	kaksi	kipsipiirustusta	hiilellä).	

Herapassi	
Ammattitutkinnon	suorittajat	ottavat	pääsääntöisesti	lukukautta	kohden	Herapassin,	jolla	
on	oikeus	työskennellä	ateljeen	tiloissa	omalla	ajalla	opetuksen	ulkopuolella,	usein	
aamupäivisin,	koska	silloin	ei	ole	opetusta.	Mitä	enemmän	teet	tuntien	ulkopuolella	töitä	
sen	parempi.	

Ammattimaisuus	
Ateljeekoulutuksen	tarkoitus	on	orientoida	ammattilaisen	työmoraaliin.	Siksi	on	tärkeä	
tulla	koululle	päivittäin	ja	alkaa	tekemään	projekteja.	Työelämässä	ei	voi	vain	odottaa	
inspiraatiota.	Taiteilija	tulee	työhuoneelle	tekemään	töitä,	vaikkei	aina	huvittaisi.	Muista:	
jos	ei	huvita	piirtää,	piirrä	kunnes	huvittaa!	



	

Kurssit	ja	työpajat	
On	suositeltavaa	käydä	peruskurssit	ensialkuun	tai	samanaikaisesti	mallikurssien	kanssa,	
jotta	opit	koulun	keskeiset	menetelmät.	

	

Piirustuksen	peruskurssi	6+6	op	/	Henri	Suhonen	

Kurssilla	opitaan	keskeiset	perustekniikat	ja	menetelmät	aina	välinehallinnasta	
mittaamiseen,	joita	ateljeekoulutuksessa	tarvitsee.	

Taso	1	(1.	vuoden	syksy),	jakso	1)	Bargue-planssi	lyijykynällä	valkoiselle	
tai	haaleasti	sävytetylle	paperille,	Fabriano	Roma	/	Tiziano	tai	Canson	
Mi-Teintes	Pearl	Gray	/	Stonehenge	pearl	gray	ovat	hyviä	myös.	Jakso	2)	
Kipsipiirustus	lyijykynällä	valkoiselle	tai	haalean	harmaalle	paperille.	

Taso	2	(1.vuoden	kevät)	Jakso	1)	Bargue	hiilellä	valkoiselle	tai	haalean	
harmaalle	paperille.	Jakso	2)	Kipsipiirustus	hiilellä	valkoiselle	tai	
haaleanharmaalle	paperille.	

(Mahdollinen	Taso	3:	Kipsipiirustus	hiilellä	ja	valkokohotuksella	
keskiharmaalle	paperille	kuuluu	toivottaviin	opintosisällön	
projekteihin)		

Oheiskirjallisuus:	ilmoitetaan	erikseen.	
Aleksi Remes: Bargue-kopio



	
	
	

Maalauksen	peruskurssi	6+6	op	/	Henri	Suhonen	

Kurssilla	lähdetään	perustekniikoista	ja	menetelmistä	kohti	yksinkertaisia	perusmuotoja,	
kipsimaalauksia	ja	asetelmia	(Taso	1)	kohti	haastavampia	aiheita	(Taso	2).	Kurssilla	
tutkitaan	kuinka	valo	käyttäytyy.	Myös	värioppi	kuuluu	käsiteltäviin	aiheisiin.	Suuri	osa	
kurssista	on	rajatun	paletin	harjoituksia	grisaille	ja	brunaille	-maalauksesta,	ja	etenemme	
esisekoitettuun	ihoväripalettiin.	Edistyneemmät	siirtyvät	perehtymään	kuvanrakennuksen	
eri	menetelmiin.	

Kurssin	toisella	kerralla	harjoitellaan	historiallisia	
maalaustekniikoita:	Dlaamilaista	kerrosmaalaustekniikkaa,	
venetsialaista	kerrosmaalaustekniikkaa	ja	yksittäisten	
taiteilijoiden	menetelmiä	(Bouguereau,	Caravaggio,	
Rembrandt).	

Oheiskirjallisuus:	ilmoitetaan	erikseen.	
	

Nina Laine: kipsimaalaus



Mallin	piirtäminen	ja	maalaaminen	20	op	

4x	Elävän	mallin	piirustus	ja	maalaus	(5	op)	opettaja	Daniel	Enckell	tai	
Henri	Suhonen	

Kurssilla	käsitellään	mallin	mittasuhteita,	liikettä,	hieman	anatomiaa	ja	valo-värisuhteita.	
Joka	kurssi	jakautuu	kahteen	jaksoon,	kummassakin	jaksossa	tehdään	yksi	akateeminen	
pitkän	asennon	työ.	

Taso	1	(1.	vuoden	syksy),	jakso	1)	malli	lyijykynällä	valkoiselle	tai	haaleasti	sävytetylle	
paperille,	Fabriano	Roma	/	Tiziano	tai	Canson	Mi-Teintes	Pearl	Gray	/	Stonehenge	pearl	
gray	ovat	hyviä	myös.	Plansetti	ja	paperin	sävytys	kuuluvat	opittaviin	asioihin.	Jakso	2)	
malli	grisaille-paletilla	(raakaumbra,	norsunluumusta,	valkoinen).	

Taso	2	(1.vuoden	kevät)	Jakso	1)	malli	hiilellä	valkoiselle	tai	haalean	harmaalle	paperille.	
Jakso	2)	malli	grisaille-	tai	rajatulla	paletilla.	

Taso	3	(2.	vuoden	syksy)	Jakso	1)	väline:	hiili	ja	valkokohotus	keskiharmaalle	paperille.	
Jakso	2)	Rajatun	paletin	mallimaalaus‚	pidennetyllä	kertamaalauksella.	

Taso	4	(2.	vuoden	kevät)	Jakso	1)	joko	kertauksena	hiili	ja	valkokohotus	(tai	punaliitu/trois	
coloris)	sävypaperille	tai	suoraan	maalaaminen	suppealla	paletilla,	jossa	muutama	lisäväri.	
Jakso	2)	Mallinmaalaus	täydellä	tai	rajatulla	paletilla,	pidennetty	kertamaalaus	tai	
kerrosmaalaustekniikka.	

Oheiskirjallisuus:	ilmoitetaan	erikseen.	



Muotokuvan	piirustus	ja	maalaus	20	op	

4x	Muotokuvan	piirustus	ja	maalaus	(5	op)	opettaja	Daniel	Enckell	
Kurssilla	käsitellään	muotokuvan	kasvojen	mittasuhteita,	ilmeitä,	hieman	anatomiaa	ja	
valo-värisuhteita.	Kurssi	jakautuu	kahteen	jaksoon,	ja	kummassakin	jaksossa	tehdään	yksi	
pitkän	asennon	työ.	

Taso	1	(1.	vuoden	syksy),	jakso	1)	muotokuva	lyijykynällä	valkoiselle	tai	haaleasti	
sävytetylle	paperille,	Fabriano	Roma	/	Tiziano	tai	Canson	Mi-Teintes	Pearl	Gray	/	
Stonehenge	pearl	gray	ovat	hyviä	myös.	Anatomiatutkielmia,	plansetti	ja	paperin	sävytys	
kuuluvat	opittaviin	asioihin.	Jakso	2)	malli	grisaille-paletilla	(raakaumbra,	norsunluumusta,	
valkoinen)	

Taso	2	(1.vuoden	kevät)	Jakso	1)	muotokuva	hiilellä	valkoiselle	tai	haalean	harmaalle	
paperille.	Jakso	2)	muotokuva	grisaille-	tai	rajatulla	paletilla.	

Taso	3	(2.	vuoden	syksy)	Jakso	1)	väline	hiili	ja	valkokohotus	keskiharmaalle	paperille.	
Jakso	2)	Rajatun	paletin	muotokuvamaalaus,	pidennetty	kertamaalausmenetelmä.	

Taso	4	(2.	vuoden	kevät)	Jakso	1)	joko	kertauksena	hiili	ja	valkokohotus	(tai	punaliitu/trois	
coloris)	sävypaperille	tai	suoraan	maalaamaan	suppealla	paletilla,	jossa	muutama	lisäväri.	
Jakso	2)	muotokuvamaalaus	täydellä	tai	rajatulla	paletilla,	pidennetty	
kertamaalausmenetelmä	tai	kerrosmaalaustapa.	

Oheiskirjallisuus:	ilmoitetaan	erikseen.	



	

	

Flaamilainen	maalaustekniikka	ja	Caravaggion	tekniikka	8	op	
(2x4op)	/	Jari	Huhta	

Klassisen	maalarin	opintoihin	kuuluu	tutustuminen	historiallisiin	
kerrosmaalaustekniikkoihin,	jotta	tämä	osaa	tarvittaessa	hyödyntää	niitä	tekemisissään	ja	
tietää	niiden	periaatteet.	Kurssit	ovat	usean	kerran	työpajaopintoja.	Kursseilla	jäljennetään	
tekniikan	taitajan	teos	ja	työskennellään	asetelmista.	Nämä	voi	suorittaa	ensimmäisenä	tai	
toisena	vuotena.	

Flaamilainenen	maalautekniikka	on	integroitu	maalauksen	peruskurssin	jatkoksi,	kun	
värioppi	ja	perusharjoitukset	on	käyty.	

Materiaalit:	ilmoitetaan	erikseen	
Oheiskirjallisuus:	Ilmoitetaan	erikseen.	



Materiaalioppi	(1	op)	/	Jari	Huhta	tai	Daniel	Enckell	

Kurssilla	käydään	maaliaineitten	keskeiset	asiat.	Tämä	tulisi	käydä	aivan	opintojen	aluksi.	

Tärkeänä	aiheena	on	maalauksen	pohjustus,	ja	kurssilla	tehdään	puulle	liimattu	
kangaspohja.	Pohjustusimprimatuurat	käydään	myös	läpi.	Muita	aiheita:	

• öljyvärien	hiertäminen,	jossa	tehdään	yksi/muutama	väri	tuubiin.	
• tempera	ja	putrido.	Temperan	käyttäminen	yhdessä	öljyvärin	kanssa.	
• imprimituurit	
• hartsit	
• vernissat	
• maalausöljyt	+	maalausnesteet	
• pigmentit	

Kirjallisuus:	ilmoitetaan	erikseen.	

	



Digitaalinen	maalaus	ja	piirustus	5	op	/	Henri	Suhonen	

Kurssi	on	avoin	kaikille	ja	siellä	käydään	kuvataiteilijan	kannalta	tärkeät	
ominaisuudet	kuvankäsittelyohjelmista	(Photoshop	tai	vastaava),	jotta	
osaa	hyödyntää	ohjelmia	työskentelyssään.	Käytävät	digitaaliset	välineet	
tuovat	lisäapua	teosten	suunnitteluun	(referenssikuvien	käsittely	ja	
muokkaus)	sekä	toimeksiantona	esim.	kuvitus-	ja	suunnittelutöihin.	

Osallistujista	riippuen	syksyllä	käsitellään	ohjelmien	alkeita,	opinnoissa	
tehtävien	kurssitöiden	kuvien	kuvankäsittelyä	ja	käsitellään	suunnittelua	
ja	yleisiä	digimaalauksen	mahdollisuuksia.	Kevät	on	yleensä	painottunut	
varsinaiseen	digitaaliseen	maalaukseen.	Kurssille	osallistuu	monesti	
kuvittajia,	muotoilijoita	ja	viihdeteollisuudesta	(pelit,	elokuvat,	
animaatio)	työpaikkana	kiinnostuneita,	joille	käydään	sovellettuna	
klassisen	taiteen	tekniikoita	digitaalisesti.	Kummallakin	lukukaudella	
opiskelija	tekee	mahdollisen	itsenäisen	työn	osoittaakseen	oppimansa.		

Oheiskirjallisuus:	ilmoitetaan	erikseen.	
Materiaalit:	kannettava	tietokone,	piirtopöytä,	piirrin	ja	ohjelma	(Photoshop	CC	tai	
Elements)	tai	taulutietokone	ja	piirrin	esim.	iPad	ja	Apple	Pencil	tai	Microsoft	Surface	Pro.	

Kurssi	on	mahdollista	suorittaa	myös	etänä,	kysy	lisätietoa.	

	

Aleksi Remes, 2020



Työpajat	6	op	

Työpajaopinnot	ovat	yleensä	viikonloppukursseja,	omien	tai	vierailevien	opettajien	
kesäkursseja	jostain	erikoisaiheesta	tai	materiaalista.	Flaamilainen	maalaustekniikka	ja	
Caravaggion	tekniikka	-kurssit	ovat	erikseen	eikä	lasketa	näihin.	

Nämä	voivat	olla		
• sommittelukurssi,		
• ulkoilmamaalaus,		
• Anatominen	piirustus	
• punaliitupiirustus		
• jne.		

Tarkkaile	kurssi-ilmoituksia.	

	

Kuvataiteilijan	erikoistumisopinnot	15	op	/	opettaja	Jari	Huhta	

Osallistut	joka	lukukausi	ammatillisten	opintojen	
tapaamiskerroille.	Kertojen	tarkoituksena	on	arvioida	
edistymistäsi	(projektiesi	tilanne,	välikritiikki).	Kerroille	
kuuluu	tilanteesta	riippuen	luentoja	Diguratiivisen	taiteen	
nykytaiteilijoista,	tekniikoista,	luovan	liiketalouden	
käytänteitä	galleriamaailmasta	ja	taiteen	liiketoiminnasta.	
Taiteilijan	on	tunnettava	alansa	toiminta	ja	osattava	etsiä	
asiakkuuksia	myös	muotokuvien	saralla,	joka	on	tärkeä	
tulonlähde	klassiselle	taiteilijalle.		

On	tärkeätä	löytää	oma	ääni	kuvataiteilijana.		
Mitä	annettavaa	töilläni	on	näyttelykävijöille?	
Kuinka	tekemiseni	suhtautuu	aikaan,	sen	kohinaan	ja	
ympäröivään	kuvataiteeseen	?	

Tärkeä	osa	ammatillisten	tapaamiskertoja	on	vähitellen	oman	äänen	etsiminen	ja	
Lopputyönäyttelyn	valmistelu.	Kerroilla	jatketaan	itsenäisiä	projekteja	kun	luennoitavat	
asiat	on	käyty.	
	

Minna Soisalo, 2020



	

Erikoistumisopinnot	45	op	

Syventävät	opinnot	25	op	

Näihin	kuuluvat	ammatillisissa	opinnoissa	annettavat	tehtävät,	joita	jatketaan	omalla	ajalla.	
nämä	ovat	yleensä	monimutkaisia	asetelmia	tai	valokuvista	maalattavia	teoksia.	

Lopputyö	(yksityisnäyttely)	20	op	

Yksityisnäyttelyssä	opiskelija	osoittaa	omaa	ääntään	ja	sanottavaansa	heijastavaa	
temperamenttiaan	ja	oppimansa	soveltamista.	Hän	osoittaa	osaavansa	taiteilijan	
ammattikäytäntöjä	sarjallisuuden	hallitsemisesta	aina	artist	statementin	kirjoittamiseen.	
	

	
	



Kysymyksiä	ja	vastauksia	
	
	

Saanko	opintotukea	tai	-lainaa	tähän	koulutukseen?	

Valtio	ei	tällä	hetkellä	tunnista	tätä	koulutusta	opintotukeen	oikeuttavaksi.	Hera	on	
kannatusyhdistyksen	ylläpitämä	yksityiskoulu,	joka	tarjoaa	koulutusta	perusosaamisessa.	
Ammatillinen	tutkinto	on	epävirallisesti	virallinen	käsityöläiskoulutus	–	tavoitteellinen	
opintokokonaisuus.	On	vuosien	työ	hankkia	tarvittavat	tutkintojärjestelyt	kuntoon	virallista	
opintotukea	varten.	Hera	selvittää	tätä	ja	tekee	työtä	sen	eteen.	

Onko	opiskelu	kokopäiväistä?	

Hera järjestää tällä hetkellä kursseja vain iltapäivisin ja iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelua ei 
katsota kokopäiväiseksi.

Miten opinnot voi rahoittaa?

Moni käy Heran kursseja työn ohessa, sapattivapaalla, eläkkeellä, muiden opintojen ohessa tai 
yrittäjän omien aikataulujen vapaudella. Jotkut ovat saaneet perusteltua Herassa opiskelun 
työelämään valmentavaksi ja siten saaneet työmarkkinatukea opiskeluun Työvoimatoimistolta/
Kelalta. Terveyssyistä mm. Tukilinja-säätiö on myöntänyt joillekin opiskelu- ja harrastustukea 
Herapassiin. Kannattaa selvittää eri mahdollisuuksia ja säätiöitä, ei sitä koskaan tiedä.

Miten	kustannan	opintoni?		

Moni	säästää	ennakkoon,	käy	opintojen	ohessa	joustavissa	osa-aikatöissä,	
viikonlopputöissä,	yötöissä	tai	toimii	yrittäjänä	ja	siten	päättää	itse	aikataulunsa.	
Päivätyöläinen	käy	usein	iltaryhmissä	tai	säästää	ennalta	ja	pitää	sapattivapaata.	Tämän	
takia	Herassa	on	erikseen	päivä-	ja	iltaryhmät	samoista	kursseista.	

Kanssamme	voi	sopia	maksueristä.	Kaikki	nämä	riippuvat	yksilön	tilanteesta.	Parasta	on	jos	
pystyt	varaamaan	opintoja	varten	häiriöttömän	ajanjakson	ja	keskittymään	täysin	
opintoihin.	Ei	ole	harvinaista	käydä	usean	vuoden	ajan	koulutusta	omaa	tahtia,	kun	
kerryttää	vaadittavia	kurssi-	ja	opintosuorituksia.	



Onko opintoihin tai kursseille ennakkovaatimuksia?

Heran opintoihin tai kursseille ei ole ennakkovaatimuksia. Opiskelija voi olla aivan vasta-alkaja 
ilman aiempaa kokemusta tullessaan kurssille. Hera järjestää kaikille avointa taiteen 
perustaitojen opetusta, johon otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit vapaasti esittää 
muutaman näytetyön mutta se ei ole välttämätöntä. On suositeltavaa käydä peruskurssit ennen 
malli- ja muotokuvakursseja, tai niiden kanssa samaan aikaan muttei pakollista. Rohkea rokan 
syö!

Miksi kurssihinnat ovat niin kalliita?

Koulun tilavuokra on korkea ja muodostaa suuren osan kuluista. Hera ei saa valtion tukea 
yksityiskouluna. Emme ole voittoa tavoitteleva koulu ja haluamme pitää hinnat mahdollisimman 
alhaisina ja kaikille sopivina, mutta kuluista täytyy selvitä, jotta pystymme jatkamaan 
toimintaamme. Teemme paljon talkootyötä koulun eteen ammatinharjoittamisen sivussa.

Mitä etuja opiskelija saa Herassa opiskelusta?

Herassa saa opiskelijakortin, jolla saa alennuksia pääkaupunkiseudun taidetarvikeliikkeissä. Mm. 
Snow White -liikkeessä saa 20% alennuksen tuotteista. Temperassa, Tuubissa, Diversessä ja 
Giotossa (Maimerin tuotteet) saa alennuksia. Heran opiskelijat saavat myös alennuksia 
museokorttiin ja A-korttiin Ateneumiin, Sinebrychoffiin ja Kiasmaan.

Mikä on opettajien tausta ja ansiot?

Jari ja Daniel ovat käyneet Kuvataideakatemian ja sen päälle täydentäviä koulutuksia Pietarin 
taideakatemian menetelmistä erityisesti Gennadi Manasherovin opissa. Jari on Suomen 
edelläkävijöitä ateljeenliikkeen Sight-Size-metodin tuntijana sekä historiallisten 
maalaustekniikoiden erityisasiantuntija. Daniel on tehnyt figuratiivista taidetta alusta lähtien, 
aiheen asiantuntija ja on perehtynyt erityisesti barokin maalaustekniikoihin sekä käynyt Odd 
Nerdrumin koulua.

Hera perustettiin instanssiksi, joka järjestää kursseja. Kaikilla Heran opettajilla ei ole varsinaista 
klassista koulutusta. Olemme kuitenkin saaneet konsultaatiota ulkomailla klassisesti koulutetuilta 
tekijöiltä. Muodollisesti pätevimmät maalarit eivät välttämättä ole parhaita opettajia. Herassa 
tehdään oikeita asioita, ja vaatii aikaa kokeilla ja nähdä mikä toimii Suomessa tämän tyyppisessä 
koulutuksessa. Noudatamme historiallisesti hyväksihavaittua ateljeeperinteen koulutusohjelmaa.



Miksi samat kurssit on käytävä monta kertaa ammatillisessa ohjelmassa? Onko 
pakko piirtää aluksi?

Herassa opiskelu on taitopohjaista käsityöläisyyttä ja tietyt kurssit käydään usean kerran, koska 
taito tulee toistosta ja kurssin käyminen kerran ei riitä. Herassa opiskelu on yksilöllistä ja 
opiskelijan omat lähtökohdat vaikuttavat mihin hän painottaa opiskelun – maalaukseen vai 
piirustukseen. Heran koulutus tähtää taidemaalaukseen. Yleisesti ottaen kaikilla kursseilla 
lähdetään piirtämisestä, koska se on perusta myös maalaamiselle. Malli- ja muotokuvakurssilla 
ensikertalaiset keskittyvät tavallisesti piirtämiseen ja kolmannen tai neljännen kerran kävijät 
alkavat suoraan maalata. Asiasta voi tiedustella etukäteen tai keskustella opettajan kanssa 
kurssilla.

	

Yhteystietoja:	

	info@herahelsinki.Zi		

jari.huhta@iki.Zi		ja	+358	44	333	99	77	(iltapäivisin),		rehtori	Jari	Huhta	
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