
Vala oma pronssiveistos 
 
Järjestämme kesäkuussa pronssivalukurssin, ohjaajina kuvanveistäjä Tommi Tolja, kuvataiteilijat 
Anssi Kasitonni ja Maria Stereo sekä taidevalaja Sorella Thure. Ilmoittaudu mukaan nyt. Mukaan 
mahtuu 8 - 12 henkilöä. 
 
Kurssin aikana opit pronssivalun perusteet ja suunnittelet sekä toteutat oman pienveistoksesi tai 
käyttöesineen. Veistoksen malli muovaillaan itse savesta. Ohjaajina kurssilla toimivat kuvanveistäjä 
Tommi Toija, kuvataiteilijat Anssi Kasitonni ja Maria Stereo, taidevalajat Sorella Thure ja Tomi 
Sinisalo sekä kuvanveistäjä Aki Suutari.  
 
Kurssi järjestetään kesäkuussa idyllisessä maalaismiljöössä, Säkylän Taidevalimo Sinisalossa. 
Taidevalimo tarjoaa erinomaiset puitteet niin harrastelijoiden kuin kuvanveistäjien erilaisten 
veistosten valamiselle ja mallien valmistamiselle. Kokeneet taiteilijat ja valamisen ammattilaiset 
auttavat kaikissa työvaiheissa oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Valimon 
viereiseen jokeen voit pulahtaa vilvoittelemaan ja valmistaa lounasta tai illallista pihapiiristä 
löytyvässä kesäkeittiössä. Yhteistä illanviettoa voidaan järjestään kurssilaisten toiveiden mukaan.  
 

● Kurssiaika 12.-27.6. klo 14 - 20 
● Kurssimaksu 500 € sis. alv. Kurssimaksu sisältää opetuksen, työvälineet, polton ja 

valamisen. 
● Materiaalimaksu muodostuu työn koon mukaan, esim. n. 40 cm korkea pronssiveistoksen 

materiaalimaksu on 120 €. Voit valaa työn myös alumiinista. Veistoksen koolla ei ole 
rajoitetta, materiaalimaksu kasvaa suhteessa työn kokoon. Jos haluat valaa useampia töitä, 
materiaalimaksu sovitaan erikseen. Materiaalimaksu sisältää kipsit, vahat, tiilimurskan ja 
muut muottiaineet sekä valettavan materiaalin.  

● Tarvitset mukaan työhaalarit tai puuvillaiset suojavaatteet, kengät jotka saavat likaantua, 
kuulosuojaimet, hengityssuojaimen ja suojalasit. Suojaimia voit myös ostaa valimolta. 
Huolehdithan omasta vapaa-ajan vakuutuksestasi. 

● Tarvitsetko majoitusta? Ota yhteyttä Tomi Sinisalo / 050 5361654  
 
Kurssiaikataulu - opetusta kaikkina päivinä klo 14 - 20  
 
Veisto  
12.6. klo 14 - 20 Tommi Toija ja Tomi Sinisalo  
13.6. klo 14 - 20 Anssi Kasitonni ja Tomi Sinisalo  
14.6. klo 14 - 20 Maria Stereo ja Tomi Sinisalo  
Veistoa voit jatkaa ohjattujen tuntien jälkeen tiloissa omatoimisesti.  
 
Kipsimuotti ja vaha vaihe  
18.6. klo 14 - 20 Tomi Sinisalo ja Aki Suutari  
19.6. klo 14 - 20 Tomi Sinisalo ja Sorella Thure  
20.6. klo 14 - 20 Tomi Sinisalo ja Sorella Thure  
 
Metallin viimeistely  
26.6. klo 14 - 20 Tomi Sinisalo ja Sorella Thure  
27.6. klo 14 - 20 Tomi Sinisalo ja Aki Suutari  
 
Ilmoittaudu mukaan 5.6. mennessä sähköpostitse taidevalimo@gmail.com tai puhelimitse Tomi 
Sinisalo / 050 5361654.  


