
Ohjeita taiteilijalle            Arabian asukastalot/Galleria kääntöpaikka 

Arabian asukastalot ry, Kääntöpaikan Galleria, 
Intiankatu 1, 00560 HELSINKI  

 
Tässä käytännön ohjeita ja asioita näyttelyn pitämiseen Kääntöpaikan Salissa. Näyttelyaika on 
1 kalenterikuukausi ellei muuta sovita. Galleriassa on n. 15,5 ripustusmetriä. 
 
Ripustus- ja purkuajan varaaminen 
Näyttely ripustetaan omatoimisesti. Katso ensin vapaa aika osoitteessa 
www.arabianasukastalot.fi ,Tilat&tilavaraus, Kääntöpaikan tilavaraus. 
Salin on oltava ripustamisen aikana tyhjä, jotta siellä toimivat ryhmät, kuten esim. jooga ja 
kuoroharjoitukset, eivät häiriintyisi. 
Lähetä haluamasi päivämäärä kellonaikoineen (alku-loppu) osoitteeseen 
arabianasukastalot@gmail.com.  Arabian asukastalojen työntekijä vahvistaa varauksesi. 
Sovi samalla myös miten pääset sisään Kääntöpaikkaan eli haetko avaimet vai miten 
toimitaan. Paras päivä ripustamiseen ja purkamiseen on torstai, jolloin on Avoimet Ovet klo 
10-18 eikä avainta tarvitse hakea. Ilmoita kuitenkin haluamasi ripustusaika yllämainittuun 
meiliosoitteeseen. 
 
Kun on näyttelyn purkamisen aika, toimitaan samalla tavalla eli sali varataan ja 
sisäänpääsystä sovitaan Kääntöpaikan työntekijän kanssa. 
 
Käytännön ohjeita ripustamiseen 
Taiteilijat ripustavat oman näyttelynsä itse. Salin seinillä on kiskot, joihin teokset kiinnitetään 
varastosta löytyvillä tai jo valmiiksi seinillä riippuvilla ripustussiimoilla. Nauloja tms. ei saa 
hakata eikä teippejä tai muita seinäpintoja vahingoittavia ripustusratkaisuja käyttää. Salin 
perällä olevaa pianoa ei saa siirtää. Salin lisäksi myös portaikkoon voi ripustaa tauluja. 
Seinälle siimaan voi ripustaa myös muovitaskussa olevan teosluettelon sekä tietoa 
näyttelystä ja taiteilijasta yhteystietoineen. Luetteloita ei kannata jättää pöydälle, sillä se 
tyhjennetään kokouksia varten. 
 
Avajaiset 
Avajaisiin varataan aika samalla tavalla kuin ripustukseen. Tilasta on poistuttava viimeistään 
klo 22. Kääntiksen talo on asuintalo, jossa on huono äänieristys ja metele kantautuu helposti 
asuntoihin 
 
Kääntöpaikka on ahkerassa käytössä oleva asukastalo, jossa käy viikoittain n. 500 ihmistä 
mm. kokouksissa, harrastamassa, eri tilaisuuksissa ja juhlissa. Näyttelyt ovat heille ilonaihe. 
Talo on auki muulle yleisölle vain kerran viikossa Avoimien ovien päivänä. Kun salissa on 
ohjelmaa, ei näyttelyä pääse katsomaan. Teokset näkyvät kuitenkin hyvin ulos isoista 
ikkunoista. 
 
Ollaan yhteyksissä. Jos on jotain kysyttävää niin vastaan mielelläni. 
Onnea näyttelyyn! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Eija Arabian asukastaloilta 
arabianasukastalot@gmail.com 

044 2750180 
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