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Metalligrafiikan työpaja    
 
 

KURSSIKIRJE kevät 2022 
 
 
 
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskukseen kevätlukukaudella 2022! 
 
Kurssi 301V12, Metalligrafiikan työpaja, torstai klo 18:00–21:00, 
opettaja: Anna-Maija Mattila-Selin  
Kevätlukukausi alkaa torstaina 3.3.2022 ja päättyy tortaina 28.4.2022. (9 kertaa). 
Opetus on TOKIO -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 
Toimintaan osallistuvan ryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat 
säilyttää turvavälin ja huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen 
aikana.  
Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat osallistujat kotiin harrastuksesta 
muun ryhmän suojaamiseksi. Toimintaan osallistuville on tarjolla 
desinfiointiainetta ja/tai käsienpesumahdollisuus. 
Toiminnassa käytetyt yhteiset välineet desinfioidaan harrastustilanteen päätteeksi. 
Osallistujat ja opettaja käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä 
estettä kasvomaskin käyttämiselle.  Kaapelitehtaalla on maskipakko. 

 
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.  
 
 
Sisältö: Kurssilla perehdymme metalligrafiikan perusteisiin: 
viivasyövytykseen, akvatintaan, kuivaneulaan ja pehmeäpohjaan. 
Kokeilemme myös carborundumia ja kartonkigrafiikkaa. 

 
 Käymme lävitse metalligrafiikan eri työvaiheita: laatan valmistamisen sekä 

pohjustuksen, laatalle piirtämisen, syövytyksen, vedostamisen sekä valmiiden 
vedosten käsittelyn ja vedosten merkitsemisen.  
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Kurssi soveltuu sekä aloittelijalle että pidempään grafiikkaa harrastaneelle. 
Kurssi on työpajamainen, jossa kukin oppilas saa opiskella ja työskennellä  
oman rytminsä ja mielenkiintonsa mukaisesti ja työstää omaa 
kuvamaailmaansa. 
 
Tarvikkeet:  
Kurssikeskuksesta voi ostaa omakustannehintaan vedostuspaperia ja 
kuparilaattoja.  

 
Ota ensimmäiselle kurssikerralle muistiinpano- ja luonnostelutarvikkeet mukaan 
sekä suojavaatteet. Huom! Erityisesti vanhat kurssilaiset. Hanki omia ohuita 
kumihansikkaita kurssille. Syövytykseen olisi hyvä olla myös omat hanskat, esim. 
K-raudasta tukevat kumihanskat. Henkilökohtaiset suojalasit olisi hyvä hankkia. 
Jos olet uutena kurssilla, niin ei tarvitse hankkia suojalaseja ensimmäiselle 
kerralle.  
 
Painoväreistä, pohjustusaineista ja liuottimista kerätään 20 € materiaalimaksu. 
 
Tule vain terveenä / oireettomana paikalle! Ei haittaa, vaikka tulisi poissaoloja, 
kurssille voi aina palata. Työskentelemme pajatyöskentelynä eikä tarvitse pelätä, 
että jäisi jälkeen. Neuvon ajan tasalle eli sairasta rauhassa kotona!  
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, Tuubi 
Lönnrotinkadulla ja Farbe Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 

 
Iloisia hetkiä metalligrafiikan parissa! 
Kevätterveisin, 
Anna-Maija Mattila-Selin, kurssin opettaja 
Taidegraafikko, kuvataiteilija 
annamaijam@gmail.com 
www.anna-maija.fi 
 
 
 
 
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. 
 


