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 Metalligrafiikan päiväkurssi 
  

KURSSIKIRJE kevät 2022 
 
 
 
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskukseen lyhytkurssille! 
 
Kurssi 301V23, Metalligrafiikan päiväkurssi, opettaja: Anna-Maija Mattila-Selin 
Lukukausi alkaa tiistaina 29.3.2022 ja päättyy tiistaina 26.4.2022.  
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.  
 
 
Kurssin sisältö: Kurssilla perehdytään metalligrafiikan perustekniikoihin, lähinnä 
viivasyövytykseen, pehmeäpohjaan sekä akvatintaan. Kurssi on tarkoitettu vasta-
alkajille sekä pidemmälle edistyneille työpajamaisena työskentelynä. 
  
Aikaisemmin grafiikkaa tehneet voivat halutessaan vedostaa vanhoja töitään. 
Pääsääntöisesti käymme yhdessä läpi perusasioita ja vasta sen jälkeen otetaan 
erikoistoiveet huomioon. Ajan ja kurssilaisten toiveiden puitteissa voidaan kokeilla 
myös jotakin erikoistekniikkaa, esim. kopionsiirtoa tai reliefisyövytystä. 

  
Mikäli haluat nopeuttaa alkuun pääsemistä, niin tee etukäteen luonnoksia tai mieti 
ideoita kuvia varten. Grafiikan teko on hidasta sekä kärsivällisyyttä vaativaa, 
lyhytkurssilla aika kuluu nopeasti. Kurssipaikalla ei voi syövyttää kovin suurikokoisia 
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töitä - isokokoisista omista projekteista kannattaa kysellä etukäteen opettajalta, 
mitä on mahdollista tehdä.  
  
Kurssilla käsitellään jonkin verran ärsyttäviä aineita eli jos on herkistynyt tms. niin 
kannattaa kysellä etukäteen tarkemmin. Käytämme suojaimia ja pyrimme 
minimoimaan liuottimien käytön niin vähiin kuin mahdollista.  
 
Materiaalien hankinta 
Kurssipaikalta voi ostaa edullisesti kuparia sekä Hahnemühlen 
syväpainopaperia. Väreistä, liuottimista yms. peritään materiaalimaksu 15 €. 
Grafiikan teossa vaatteet sotkeentuvat helposti, pukeudu sen mukaan. Mikäli 
sinulla on omasta takaa piirtimiä, pieniä siveltimiä, liuotinohenteisia tusseja tai 
muita tarvikkeita, niin kannattaa ottaa mukaan, mutta kaikkea voi toki lainata 
kurssipaikalta. 
  
Jos ostat etukäteen kuparia, sopiva laatan paksuus metalligrafiikkaan on 0,6 mm. 
Grafiikan tarvikkeita Helsingissä myyvät Tempera ja Diverse http://diverse.fi 
molemmat Uudenmaankadulla sekä Tuubi (Lönnrotinkatu 23). Diversessä on 
edullisesti Incisioni syväpainopaperia, joka on hyvä vaihtoehto kalliimmalle 
Hahnemühlelle.  
 
 
Kurssiterveisin; 
 
Anna-Maija Mattila-Selin 
Kuvataiteilija, taidegraafikko 
Puh. 050 524 9593 
Sähköposti:annamaijam@gmail.com  
www.anna-maija.fi  
 
Kirjallisuutta ja www-sivuja aiheesta; Uutuus! Tuula Lehtinen: Syväpaino,  
Tuula Lehtinen: Metalligrafiikka, Tuulikki Pietilä: Metalligrafiikka 
http://www.taidegraafikot.fi/ 
http://www.taidetyosuojelu.net/ 
http://www.halepress.net/ 
 
 
 
 
 
 
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. 
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