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Paratiisi! – värillinen piirustus 
 

KURSSIKIRJE kevät 2022 
 
 
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskukseen kevätlukukaudella 2022! 
 
Kurssi 301V03, Paratiisi! – värillinen piirustus, maanantai klo 17:30–20:30, 
opettaja: Eija Keskinen  
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 14.2.2022 ja päättyy maanantaina 2.5.2022. 
 Opetus on PARIISI -luokassa, 

 
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. 
 
 
 
Hei! 
 
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskuksen järjestämälle 
Paratiisi! - Värillinen piirustus -kurssille Kaapelitehtaalle! 
 
Kurssilla työskennellään annetun virikemateriaalin perusteella omiin 
ideoihin ja intresseihin syventyen. Lähtökohtana aiheissamme 
vuoropuhelevat luonto ja sen kasvit sekä ihminen. Mietitään sitä, miltä 
näyttävät luonnon pienet yksityiskohdat, vaikkapa voikukan lentävät 
siemenet, tai sitten sitä, miten voisi kuvata sisäisen maailman avaraa 
taivasta kaksiulotteisella pinnalla. Kurssin nimeenkin viitaten tarkoitus on 
työskennellä iloa ja oivalluksia tuottavien aiheiden parissa valmistaen töitä 
joilla on itselle henkilökohtainen ja positiivinen sisältö. 
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Kurssin tarvikkeet: 
 
Kurssin aikana työskentelemme erilaisilla piirtimillä (esim. puuväreillä, 
lyijykynällä, tussilla, hiilellä, öljy- tai kuivapastelliliiduilla) sekä niiden 
apulaisina vesiliukoisilla väreillä (esim. vesi-, akryyli- tai akvarelliväreillä). 
 
Kurssilla työskentely on työpajaluonteista, eikä se edellytä valtavaa 
tarvikemäärää – kaikilla ei tarvitse olla käytössään välttämättä samat 
välineet. Muutama hyvä tarvike riittää. Ota kuitenkin jo ensimmäisellä 
kerralla mukaasi esimerkiksi muutama lyijykynä (esim. 2H, HB, 2B), 
muutama värillinen piirrin, esimerkiksi puuvärejä ja jonkinlaiset vesiliukoiset 
värit (muutama vesivärinappi riittää), maalarinteippiä ja vähän paperia idea- 
ja luonnospiirtelyyn. 
 
Myöhemmin saatat tarvita kaikenlaista muutakin, mutta näillä pääsee hyvin 
alkuun. Huomioithan että mikäli työskentelet hiilellä, ovat säämiskä (voi 
ostaa esim. rautakaupasta tai huoltoasemalta) ja fiksatiivi tärkeitä välineitä 
joita ei ole kurssipaikalla saatavilla. 
 
Kurssipaikalla on kuitenkin myynnissä omakustannehintaan hyviä papereita, 
joten arkkipapereita sinun ei tarvitse tuoda mukanasi. 
 
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne 
ovat valmiit ja kuivuneet. Muistathan myös merkitä töihisi nimesi ja 
kurssiajan eli kevään 2022. Kaikki työt ja tarvikkeet on vietävä kotiin 
viimeistään kurssin päättyessä. 
 
 
Tervetuloa kurssille! 
Eija Keskinen 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


