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VAPAA TAIDEKOULU
Est. 1935| Helsinki, Finland

Vap aa t a i d e k o u l u . f i

Vapaa Taidekoulu on vuonna 1935 perustettu taidemaalaukseen

keskittynyt yksityinen oppilaitos Helsingin Kaapelitehtaalla. Vapaassa

Taidekoulussa voi opiskella taidemaalarin ammattiin neljän vuoden

mittaisessa, täysipäiväisessä opinto-ohjelmassa. Vapaan Taidekoulun

toimintaan kuuluvat lisäksi avoimet piirustuskurssit ja luennot, näyttelyiden

järjestäminen sekä julkaisutoiminta. Vapaa taidekoulu ylläpitää ja uudistaa

maalaustaiteen perinnettä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen

taidekeskusteluun.

https://www.vapaataidekoulu.fi/
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TOIMINTA



VAPAA 
TAIDE-
KOULU

Kaapelitehdas, Helsinki

5 luokkahuonetta

946 m² 4. kerroksessa

Oma käytävägalleria Vaaga

m²

Rehtori Elina Merenmies

Opettajia mm. Aki Turunen, Pauliina Turakka 
Purhonen, Siiri Haarla, Jukka Korkeila, 
Camilla Vuorenmaa ja Hannaleena Heiska 

https://goo.gl/maps/14TGmYG2nT1qb2pL9


HISTORIA
Vapaa Taidekoulu aloitti toimintansa vuonna 1935 
Maire Gullichsenin (os. Ahlström) aloitteesta. Koulu oli 
ranskalaisen modernin maalaustaiteen periaatteiden 
puolustaja.

Gullichsenin visiona oli avata Helsinkiin taidekoulu, joka 
muistutti Pariisin vapaita kaikille avoimia akatemioita ja 
siten tarjota vaihtoehto Suomen akateemiselle 
taideopetukselle.

Vuonna 1971 Vapaasta Taidekoulusta tuli 
monivuotinen taidemaalarin ammattiin valmistava 
koulu.

Koulun opetus alkoi 15. tammikuuta 1935 
Etelärannassa sijainneessa ateljeehuoneistossa. 
Vuodesta 1990 Vapaa Taidekoulu on toiminut 
nykyisissä tiloissaan Kaapelitehtaalla. 



Leena Kuumola, taidekriitikko

“Muuttuvassa yhteiskunnassa ei taidekouluissakaan saa 
välttämättä enää keskittyä taiteelliseen sisältöön. Vapaa 
Taidekoulu on tässä suhteessa ainutlaatuinen. Se 
vaalii perinteidensä mukaisesti yhä maalaustaidetta ja 
havainnon syventämistä.” 



 Ylläpitää ja uudistaa eurooppalaista maalaustaiteen 
perintöä mahdollistamalla keskittymisen nimenomaan 
siihen taidemuotoon

 Kouluttaa uusia taidemaalarisukupolvia toimimaan 
ammattilaisesti kuvataiteen kentällä

 Tarjoaa vaihtoehdon akateemiselle taidekoulutukselle 
ja vahvistaa osaltaan Suomen 
kuvataidekoulutustarjontaa

 On aktiivinen toimija Suomen kulttuurikentällä sekä 
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuja

 Vahvistaa Helsingin roolia elinvoimaisena ja 
ainutlaatuisena kulttuurikaupunkina: kouluttaa 
vuosittain uusia ammattilaisia, harjoittaa näyttely- ja 
julkaisutoimintaa

TARKOITUS



SIGRID 
SCHAUMANN

ELGA 
SESEMANN

TOVE 
JANSSON

ANITRA 
LUCANDER TOR ARNE CAROLUS  

ENCKELL

KAUKO 
HÄMÄLÄINEN MARI SUNNA EVELIINA 

HÄMÄLÄINEN
JANI 

HÄNNINEN
ENOCH 

BERGSTEN CARL WARGH SULHO SIPILÄ

RAFAEL WARDI RAILI TANG LARS-GUNNAR  
NORDSTRÖM

SENJA 
VELLONEN

MATTI 
KUJASALO PAUL OSIPOW

TUOMAS 
MÄNTYNEN

LEONORA 
FREDRIKSSON

HENRY 
WUORILA-
STENBERG

EIJA KESKINEN AULI JÄRVELÄ JORMA 
HAUTALA JENNI ROPE

VAPAASSA OPISKELLEITA



Lopputyönäyttely Vapaa ’22 pidetään Kaapelitehtaan 
Puristamossa 29.4. – 15.5.2022.

Koulusta on määrä valmistua yhdeksän taidemaalaria.

Haemme yhteistyökumppaneita, joiden tuella voimme 
kattaa näyttelyn järjestämisestä koituvia kuluja. 

Vastineeksi tarjoamme monenlaisia 
näkyvyysmahdollisuuksia digitaalisilla kanavillamme sekä 
konkreettisessa fyysisessä ympäristössä. 

Kaikki kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä 
valmistuvien opiskelijoiden Vapaa ’22 –
lopputyönäyttelystä syntyviin kustannuksiin, mm. 
tilavuokraan ja näyttelyn rakentamisesta ja ripustuksesta 
syntyviin kuluihin, katalogi- ja muihin viestinnän 
kustannuksiin, virtuaalinäyttelyn tuottamiseen sekä 
avajaisten järjestämiseen.

LOPPUTYÖ-
NÄYTTELY



KOHDE-
RYHMÄMME

Kohderyhmämme ovat monipuoliset, koska mielestämme 
maalaustaide kuuluu joka kotiin ja julkiseen tilaan! Pyrimme 
viestinnällämme herättämään kiinnostusta yhä uusien yleisöjen 
keskuudessa; helpottamaan ja vauhdittamaan taiteesta 
kiinnostumista koko Suomen väestön keskuudessa.

Määriteltyjä kohderyhmiämme ovat mm:

 Kuvataiteesta kiinnostuneet kansalaiset
 Sekä yleisönä että itse tekijöinä viihtyvät, kaiken 

ikäiset taide- ja kulttuuriharrastajat
 Taidekeräilijät
 Kulttuurialan koulutuksesta kiinnostuneet

 Vapaan Taidekoulun alumnit, opiskelijat sekä 
kuvataideopintoja harkitsevat, potentiaaliset hakijat –
koulussamme opiskelee kaiken ikäisiä ihmisiä hyvin 
erilaisista kulttuureista ja erilaisin koulutustaustoin

 Kuvataide- ja kulttuurialan ammattilaiset
 Kuvataiteilijat
 Kuvataide- ja muut kulttuuri-instituutiot
 Kaapelitehtaan yhteisö



NÄKYVYYSKANAVAMME
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ONLINE:
VAPAATAIDEKOULU.FI

• Vapaan Taidekoulun verkkosivuston uutisvirrassa 
kerrotaan koulun toiminnasta, esitellään 
opiskelijoiden työskentelyä sekä opettajien uria 
kuvataiteilijoina.

• Lopputyönäyttelylle luodaan oma 
sivukokonaisuutensa, jossa kerrotaan näyttelystä, 
valmistuvista taidemaalareista ja 
yhteistyökumppaneistamme.

• Logonäkyvyys (linkataan toivomaanne 
osoitteeseen).

• Advertoriaali yhdessä sopimastamme aiheesta; 
viestinnän asiantuntijamme tekevät haastattelut ja 
kirjoittavat artikkelin.

NÄKYVYYSMAHDOLLISUUDET



ONLINE:
SOMEKANAVAMME
FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

@freeartschool @vapaataidekoulu
@vapaa-

taidekoulu-free-
art-school

LinkedInissä vasta 
aloitimme, mutta 
mikäli yritykselläsi 
on siellä hyvä 
jalansija, 
mietimme 
mielellämme 
yhdessä sopivan 
keinon, jolla 
voimme tukea 
näkyvyyttänne 
myös LinkedInissä!

Instagramissa 
meillä on lähes 
2 900 
seuraajaa ja 
postauksen 
kattavuus on 
parhaimmillaa
n lähes 
3 000 
käyttäjää.

Facebookissa 
seuraajia on 
lähes 2 600 ja 
parhaimmilla
an boostatut 
postaukset 
tavoittavat 
lähes 20 000 
käyttäjää.

https://www.facebook.com/freeartschool
https://www.instagram.com/vapaataidekoulu
https://www.linkedin.com/company/vapaa-taidekoulu-free-art-school/?viewAsMember=true


ONLINE:
VIRTUAALINÄYTTELY

• Lopputyönäyttelystä tehdään myös 
virtuaaliversio, jonka tuottaa Virtual Art 
Gallery. 

• Virtuaalinäyttelyn linkkiä jaetaan kaikille 
sidosryhmillemme ja sen QR-koodi 
printataan näyttelykatalogiin.

• Logonäkyvyys virtuaalinäyttelyn seinällä ja 
sen aloitusnäkymässä. 

NÄKYVYYSMAHDOLLISUUDET

https://visit.virtualartgallery.com/vapaa21?lang=en


ONLINE:
SÄHKÖISET 
MARKKINOINTI-
AINEISTOT

• Lopputyönäyttelyn sähköinen 
JPG-kutsu lähetetään 
tuhansille vastaanottajille.

• Logonäkyvyys



IRL:
NÄYTTELYKATALOGI

• Näyttelykatalogin painosmäärä on 350 kpl
• Katalogi postitetaan Suomen merkittävimpiin 

taidegallerioihin ja –museoihin ja se on 
myynnissä näyttelyn ajan sekä sen jälkeen mm. 
Kaapelitehtaan Konttorissa ja Vapaassa 
Taidekoulussa

• Logonäkyvyys ja maininta kiitoksissa



IRL:
PAINETUT 
MARKKINOINTI-
AINEISTOT
• Julisteiden painosmäärä on 200 kpl
• Julisteita levitetään laajalti Helsingissä

• Logonäkyvyys



IRL:
PURISTAMON 
LOGOSEINÄ

• Näyttelytilaan Kaapelitehtaan 
Puristamoon on mahdollista 
sisällyttää logoseinä

Kuva Virppi Venell



KUMPPANUUSPAKETIT  |  VAPAA ’22



A-KUMPPANUUS  |  3500 €

• Sisältää kaikki edellä esitellyt 
näkyvyyskanavamme 

• Paketteja on myynnissä 3 kpl – A-kumppanille 
taataan erittäin näkyvä, keskeinen rooli 
materiaaleissa 



B-KUMPPANUUS  |  2000 €

• Sisältää kaikki mahdolliset ONLINE-
näkyvyyskanavamme: Verkkosivunäkyvyyden 
advertoriaaleineen, logonäkyvyyden kaikissa sähköisissä 
kanavissamme, some-postaukset, virtuaalinäyttelyn 
sekä e-aineistot, kuten kutsut



C-KUMPPANUUS  |  1000 €

• C1: Logonäkyvyys katalogissa, julisteissa, verkkosivulla, 
virtuaalinäyttelyssä ja sähköisissä kutsuissa

tai
• C2: Advertoriaali verkkosivuillamme ja some-

levityksessä

Kuva Virppi Venell



D-KUMPPANUUS  |  500 €

• Logonäkyvyys julisteessa ja katalogissa
tai

• Logonäkyvyys Puristamon ja virtuaalinäyttelyn 
logoseinällä



X
Etkö löytänyt sopivaa pakettia, mutta haluat tukea 
valmistuvien taidemaalarien lopputyönäyttelyä? 

Ole yhteydessä, niin keskustellaan yhdessä, miten 
voimme kasvattaa organisaatiosi näkyvyyttä 
kuvataiteesta kiinnostuneiden kuluttajien sekä 
kulttuuriorganisaatioiden parissa!    



“Toinen maalaustaiteen selviytymisstrategia on perinne, 
jossa korostuu fenomenologinen vaatimus palata 
alkujuurilleen – aistimellisuuteen – ja näin pelastaa se, mikä 
on kadotettu itsepäisessä uusien esitystapojen etsinnässä.

Vapaassa Taidekoulussa noudatetaan juuri tätä perinnettä. 
Maalaustaide on tie avoimeen näkemiseen, tunteen 
kehittämiseen havainnossa, valon ja värin leikin näkemiseen 
luonnossa sekä kuvallisen runouden hallitsemiseen.

Carolus Enckell, taidemaalari, Vapaan Taidekoulun rehtori 1988-1995



OTA YHTEYTTÄ!

Meri Karppanen
Hallintojohtaja 

Johanna Lindholm
Vapaa ’22 –työryhmän sponsorivastaava, 

IV vuosikurssin opiskelija

044 0888 343
cecilia.ebbe@gmail.com

Cecilia Ebbe Belinskij
Vapaa ’22 –työryhmän sponsorivastaava, 

IV vuosikurssin opiskelija

040 9010 320
meri.karppanen@vapaataidekoulu.fi

040 7364 733
j.lindholm@outlook.com

Vap aata i d ekou lu . f i

Vapaa Taidekoulu | Fria Konstskolan | Free Art School 

Tallberginkatu 1 E (PL 98)

FI-00180 Helsinki

https://www.vapaataidekoulu.fi/


KIITOS! 
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