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301H22 Japanilainen vesiväripuupiirros,  
opettaja: Tuula Moilanen 
Torstai ja perjantai klo 18.00–21.00, 
Lauantai ja sunnuntai klo 10.00-15.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aikataulu: kurssi alkaa torstaina 21.10.2021 ja päättyy sunnuntaina 24.10.2021.  
 
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee 
Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas 
kerros. 
Opetus on NEW YORK luokassa, kulku Kaapelitehtaalle tapahtuu 
Tallberginkadun porttikäytävän kautta. Sisäänkäynti koululle tapahtuu AB-
rapusta (hissi tai portaat) käytävän kautta luokkaan. 
 
Ohje koronaviiruspandemian aikana 
Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää 
turvavälin ja huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana.  
Kouluun ei saa tulla sairaana. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. 
Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat henkilöt kotiin harrastuksesta 
muun ryhmän suojaamiseksi. Harrastajille on tarjolla käsien desinfiointiainetta 
ja/tai käsienpesumahdollisuus. Harrastuksessa käytetyt välineet desinfioidaan 
harrastustilanteen päätteeksi. 12 vuotta täyttäneet osallistujat ja opettaja 
käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä 
kasvomaskin käyttämiselle. Kaapelitehtaalla on maskipakko. 
 
Jos et pääsekään osallistumaan kurssille, tulee ilmoittautuminen peruuttaa viimeistään 5 
päivää ennen ensimmäistä opetuskertaa. Peruuttamatta jääneestä, käyttämättömästä 
kurssipaikasta peritään koko lukukausimaksu.  

 



 
 
 
 
Torstai-iltana tutustutaan japanilaiseen kento-kohdistusmerkkiin ja tehdään 
värierottelu laatoille. Oppilaat suunnittelevat teoksensa käyttäen valmista 
pohjaluonnosta. Kuvaa saa muokata vapaasti ja sen värityksen saa päättää itse.   
 
Perjantaina ja lauantaina opitaan käsittelemään kaiverrusvälineistöä ja edetään 
laattojen leikkaamiseen ja koevedostukseen. 
 
Sunnuntai on vedostuspäivä. Oppilaat painavat laatoilta 3-4 väriä ja kokeilevat 
bokashi-väriliukumien tekemistä.  
Kurssin materiaalimaksu 20 € sisältää perustarvikkeet, kuten laatat, paperit, joitakin 
perusvärejä sekä työvälineiden lainan. Materiaalimaksun voi maksaa sekä käteisellä 
että korttimaksuna. 
 
TUO MUKANASI SEURAAVAT TARVIKKEET:  

• Lyijykynä, kuulakärkikynä, musta ohut tussikynä   
• Suora viivoitin ja kulmaviivoitin 
• Vesivärejä tuubeissa vedostukseen, nappivärit laatan värjäykseen 
• Vesivärisiveltimiä, mielellään useita eri kokoja  

 
Jos sinulla on omia puupiirroskaivertimia ja baren-hierrin, tuo ne mukanasi kurssille. 
Väriteloja ei tarvita. Opettajalta voit myös lainata kaikkia työssä tarvittavia välineitä. 
Vesivärejä on käytettävissä vain rajallinen erä, joten jos haluat käyttää joitain tiettyjä 
sävyjä tuo omat tuubit mukanasi. 
 
Kurssipaikalla on jääkaappi ja mikro, jos tuot omia eväitä. Kahvia ja teetä saa keittää 
vapaasti.  
  
Tervetuloa kurssille!   
  
Tuula Moilanen, p.044-3303340  
tuulamoilanen.woodcuts@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kuvataidekoulun toimisto Kaapelitehtaalla avoinna ma–pe klo 12–16. 
Postiosoite: Tallberginkatu 1 A/7, 00180 Helsinki, puh.: +358(0)50 470 52 83, 
Sähköposti: 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: Ruoholahden Metro, raitiovaunu 8, bussit 21 Kampista ja 22 Punavuoresta. 
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