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Avoin ateljee B 
 

KURSSIKIRJE kevät 2022 
 
 
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskukseen kevätlukukaudella 2022! 
 
Kurssi 301V01B, Avoin ateljee, keskiviikko klo 11:00–17:00, 11 kertaa, 
opettaja: Eija Keskinen  
Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona 9.2.2022 ja päättyy keskiviikkona 4.5.2022. 
 Opetus on PARIISI ja FIRENZE-luokissa, 

 
Käyntiosoite: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, A-porras, 3. kerros, Helsinki 
Uusi pääsisäänkäynti, Lasipiha, on avattu. Lasipihalta on suora yhteys A-rappuun 
josta pääsee kurssikeskukseen.  
Esteetön pääsy kuvataidekoululle on B-rapun kautta. 
 
Ohje koronaviiruspandemian aikana 
Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää 
turvavälin ja huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana. 
Kurssille ei saa tulla sairaana. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.  
Harrastajille on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai käsienpesumahdollisuus. 
Käytetyt välineet desinfioidaan harrastustilanteen päätteeksi. 
Opettajat ja oppilaat käyttävät kasvomaskia, mikäli sen käyttämiselle ei ole 
terveydellistä estettä. 
 
 
Kurssin sisältö: Avoin Ateljee on työpaja, jossa työskennellään itsenäisesti 
omia maalauksia työstäen. Opettaja antaa henkilökohtaisen keskustelun 
myötä arviota ja palautetta työskentelystä. 
Aikataulun suomissa puitteissa keskustellaan myös kuvataiteen 
ajankohtaisista ilmiöistä, mm lähialueen näyttelytarjonnasta. Ryhmän 
merkitys toisilleen kollegiaalisena tukena on tärkeätä, ja keskusteluyhteys 
voi synnyttää hedelmällistä vuorovaikutusta oman kuvanrakentamisen ja 
visuaalisen näkökulman kehittymisenä. 
Tavoitteena on vapaamuotoinen maalaamisen ilo ja onnistuneen 
vuorovaikutuksen myötä sekä sisällöllinen että tekninen edistyminen. 

 
 

Opettaja on paikalla (alustavasti): 
Keskiviikkona 30. maaliskuuta 2022 klo 12.00-15.00 
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Avoin ateljee on käytössä kaikkia kaksiulotteisia tekniikoita (grafiikka poislukien) 
käyttäville tekijöille. Kaikki maalaamiseen tai piirtämiseen tarvittavat tarvikkeet 
tulee olla omasta takaa. Jos käytät työskennellessäsi kurssikeskuksen pöytää tai 
muuta tasoa, ole hyvä ja suojaa työskentelypöytä muovilla tai voimapaperilla 
 
Koululla on uudet käytännöt kemikaalien (tärpätti, dammar, pellavaöljy yms.) 
suhteen. Tästä lähin tärpätti (hajuton!!) ja maalausneste tulevat koululta, joten 
oppilaiden ei tarvitse hankkia niitä. 
 
Kurssikeskuksen piirustus- ja maalausalustoihin ei saa kiinnittää öljy- ja 
akryylimaalauskangasta, joten ota oma kapa- tai kovalevy mukaan.  
 
Fiksatiivia voi käyttää Kurssikeskuksen uudessa vetokaapissa pesuhuoneen 
yhteydessä. 
 
 
 
 ANTOISAA KEVÄTTÄ KUVATAITEEN PARISSA!! 
 
 
 Eija Keskinen    
 kurssin opettaja, kuvataiteilija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOM:  Jos et pääsekään osallistumaan, tulee ilmoittautuminen peruuttaa 
viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
 
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toimisto: avoinna 
ma–pe 12:00–16:00, 050 470 52 83, kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi 
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi   
Kurssisihteeri Tom Sjöberg: tom.sjoberg@helsingintaiteilijaseura.fi  
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi  
 
Julkiset kulkuyhteydet: Ruoholahden Metroasema, raitiovaunu nro 8, bussit 21 
Kampista ja 22 Punavuoresta. 
 


