
 

Turun Taidegraafikoiden kursseja 
 
Metalligrafiikka, opettajana Petra Kallio 10.-12.9. 
Kurssiaika: pe klo 18-20, la klo 12-17 ja su klo 12-17 
 
Aiheena luonto (hyönteiset, kasvit, eläimet, maisema) tai oma mieliaihe. 
Kurssilla käydään teoriassa ja kokeillen läpi erilaisia metalligrafiikan tekniikoita (kuivaneula, pehmeäpohja, kovapohja, etsaus, 
akvatinta ja erilaiset laatan mekaaniset kuviointimenetelmät) tutustuen niiden eroihin ja ilmaisutapoihin.   
Tekniikoista valitaan yksi tai kaksi, joita kokeillaan yksin tai useampaa yhdistellen. Lähtökohtana opiskelijalla olisi hyvä olla 
mukana jokin kuva tai luonnos, ja ajatus tunnelmasta, jonka omaan teokseen lopulta haluaisi. Kuvia voidaan tehdä niin 
värillisinä, kuin mustavalkoisinakin. Kuvan koko n. A5  
 
Perjantaina käydään läpi eri menetelmät teoriassa ja jokaisen luonnoksista ja kuvista valitaan aihe, jonka toteutustavat 
pohditaan yhdessä. Laatta/laatat pohjustetaan ja alkutyöstetään lauantaita varten.  
Lauantaina työstetään laattoja ja tehdään kokeiluvedoksia. Sunnuntaina viimeistellään painolaattoja ja vedostetaan lopulliset 
grafiikanlehdet, joista numeroidaan sarja. 
 
Hyviä aiheita ovat esimerkiksi. Kukat, kasvit, hedelmät, kasvikset, hyönteiset ja eläimet, joissa on selkeä muoto ja yksityiskohtia. 
Rohkeasti miettimään omia toiveita jo etukäteen :) ! 
 
Kurssimaksu 80 e sisältää opetuksen ja kurssilla käytetyn materiaalin; värit 2 kpl. A5 kuparilaattaa, värit, pohjustusaineet ja 
pienen määrän paperia. Lisää paperia tai suurempaa kuparia voi ostaa kurssilta edullisesti sen määrän, jota tarvitsee. 

Ilmoittautumiset ja kurssimaksut 6.9. mennessä. Ilmoittautumiset petra.kallio@gmail.com puh.  

0442779538. Kurssimaksu TTG:n tilille FI02 8000 1501 2575 06, viitteeksi metalligrafiikka. Kurssille otetaan max. 10 

osallistujaa.  

 

 
 
 

  

Fotopolymeerin kurssi, opettajana Sara Manninen, 8.-10.10. 
Fotopolymeeri, opettajana Sara Manninen 8. – 10.10.2021 

Kurssiaika: pe 8.10. klo 17:30 – 19:30, la 9.10. klo 12 – 17, su 10.10. klo 12 – 17  

Kurssilla käydään läpi fotopolymeerigrafiikan eri työvaiheet. Fotopolymeeri on taidegrafiikan tekniikka, jossa 

valottamalla voidaan siirtää valokuvia painolaatalle. Kurssimaksu kattaa valonherkän imagon-kalvon, offset-pellit, 

painopaperit ja -värit ja muut tarvittavat työvälineet.  

Kurssilaiset tuovat oman valotettavan kuvamateriaalin kalvolle tulostettuna. Tarkempi ohjeistus kuvamateriaalista 

lähetetään lähempänä kurssin alkua.  

 

Opettajana Sara Manninen. Hinta 80 e / viikonloppu. Ilmoittautumiset ja kurssimaksu 1.10. mennessä. 

Ilmoittautumiset sara.iida.eveliina@gmail.com / 045 6318496. Maksu 1.10. mennessä TTG:n tilille 

FI0280001501257506, viitteeksi fotopoly. Kurssille otetaan max 8 osallistujaa.  
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Laatikonvalmistus, opettajana Sanna Horvath, 16.-17.10. 
 

    
 
Kurssiaika: la klo 10-16:30 ja su klo 11-14  
Kaksipäiväisellä kurssilla opitaan kannellisen laatikon valmistus konepahvista. Laatikko sopii 
taiteilija- tai muiden tarvikkeiden säilytykseen sekä paperisten tai muiden kevyiden teosten 
kuljetukseen. Kurssilla käydään läpi materiaalioppia, opitaan konservointilaatuisen liiman 
valmistus sekä erilaisten materiaalien taustaaminen vahvemmalle materiaalille. 
Kurssimaksu 70 €/viikonloppu sisältää: 
Pahvimateriaalin laatikkoa varten 
Liiman 
Laatikon päällysmateriaalin (oma materiaali mahdollista tuoda mukana) 
Materiaalien taustaamiseen tarvittavat materiaalit 
 
Kurssilaiset tuovat itse mukanaan: 
-muovipussi 
-mattoveitsi 
-viivain 
-lyijykynä 
-sanomalehti 
-litteä sivellin liiman levitykseen 
 
Opettajana Sanna Horvath. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 8.10. mennessä sanna.m.horvath@gmail.com, 
0442317834. Maksu 8.10. mennessä TTG:n tilille FI0280001501257506, Viitteeksi kansio. Kurssille otetaan max. 8 
osallistujaa. 
 
 
Kipsivedos-kolmiulotteista syväpainografiikkaa, opettajana Taru Salonen, 23.-24.10. 
Kurssiaika: la 23.10. klo 12-17 ja su 24.10. klo 12-17  
Kurssilla vedostetaan syväpainografiikkaa paperin sijasta kipsiin. Menetelmä mahdollistaa työskentelyn ilman prässiä 
ja kuvan yhdistämisen kolmiulotteiseen muotoon. Kipsivedos soveltuu grafiikan menetelmäksi kuvataideopetukseen 
esim. koulussa ja kuvataiteilijalle mahdollisuutena laajentaa graafista ilmaisua.  
Kurssilla käytetään pieniä alumiinilaattoja (kokoa A6/ 10x15cm), joihin kaiverretaan kuva kuivaneulatekniikalla. 
Laatalta kuva vedostetaan kipsiin, jota voidaan veistää, hioa ja kaivertaa haluttuun muotoon. Valmis työ voi olla 
seinälle ripustettava ”kipsitaulu” tai veistoksellinen esine. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta 
grafiikan teosta. Mikäli sinulla on valmiita pienikokoisia syväpainolaattoja (kuivaneulaa, etsausta, akvatintaa), niitä 
kannattaa ottaa mukaan. Näitä voi suoraan vedostaa kipsille. 
Kurssimaksu sisältää: alumiinilaatat, työvälineet, kipsin, painovärit 
Mieti kuva-aiheita pienikokoiseen, yksiväriseen työhön.  
Opettajana Taru Salonen. Hinta 70 euroa / viikonloppu. Ilmoittautumiset ja kurssimaksu 19.10. 
mennessä. Ilmoittautumiset tarusalonen2@gmail.com / 050 3777681. Maksu TTG:n tilille FI0280001501257506, 
viitteeksi Kipsi  
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Puupiirros, opettajana Teija Lehto, 12.-14.11. 
pe 12.11. klo 18-20, la 13.11. klo 12-17, su 14.11. klo 12-17 
Kurssimaksu sisältää: vanerilaattoja (A4-kokoisia 2 kpl), vaahto pvc-laatta A5-kokoinen, japaninpapereita (lisää 
ostettavissa), painovärit, liuottimet, työvälineet  
Tuo mukanasi, jos sinulla on, kaivertimia, pieniä teloja, japaninpaperia.  
Väripuupiirroksen teko katoavan laatan periaatteella. Yhtä laattaa työstetään vuoroin vedostamalla ja kaivertamalla, 
työskentelyprosessin aikana laatta ’kuluu loppuun’. Mieti kuva-aihetta kolmiväriseen työhön. 
Opettajana Teija Lehto. Hinta 80 euroa / viikonloppu. ilmoittautumiset ja kurssimaksu 5.11. mennessä. 
Ilmoittautumiset teija.a.lehto@gmail.com  040 733 9253. Maksu 5.11. mennessä TTG:n tilille FI0280001501257506, 
viitteeksi Puu 
 
 
Valokuvakopiolitografia, opettajana Jone Mutka, 20.-21.11. 
Kurssiaika: la  12-17 ja su 12-17 

Kopiografiikka on erittäin helposti opittava ja luova tapa tehdä uniikkeja taidegrafiikan vedoksia. Tekniikkaan tarvitaan 

ainoastaan lasertulosteita, arabikumia ja painoväriä. Parhaiten tekniikkaan soveltuvat valokuvat vahvalla kontrastilla 

tai laserkopiot vaikkapa omista piirustuksista. Omissa valokuvissa ja piirustuksissa on hyvä huomioida, ettei tekniikalla 

pysty luomaan sävyjä. Tekniikka perustuu siihen, että arabikumin avulla painoväri kiinnittyy paperitulosteessa niihin 

kohtiin missä tulosteessa on kuvaa, kun taas paperin väriset kohdat jäävät ilman painoväriä. Kurssilla on saatavilla 

erilaisia valmiita tulosteita millä voit harjoitella tekniikkaa, mutta otathan mukaasi lasertulosteita omista kuvistasi mitä 

haluat käyttää.  

Tekniikkaan sopivista piirustuksista ja tulosteita voi kysyä lisää kurssinvetäjältä sähköpostitse. Kurssimaksu kattaa 

omia tulosteita lukuun ottamatta kaiken tarpeellisen: harjoitustulosteet, painovärin, arabikumin ja painopaperit 

Hinta 70€ / viikonloppu. Ilmoittautumiset ja kurssimaksut 15.11. mennessä. 

Ilmoittautumiset jone.mutka@gmail.com / 045 158 5718. Kurssimaksu TTG:n tilille FI02 8000 1501 2575 06, viitteeksi 

kopiografiikka. Kurssille otetaan max. 10 osallistujaa. 

 
Perhostyöpaja, opettajana Anu Halmesmaa, 27.-28.11. 
 

 
 
la klo 14-18, su klo 12-18 (12 + 3 opetustuntia) 
Paperi on loistava materiaali tehdä taidetta, vain mielikuvitus on rajana sen kanssa työskennellessä. Työpajassa 
toteutetaan ainutlaatuinen kolmiulotteinen paperiperhonen lasikuvun sisälle. Perhosen materiaaleina käytetään 
vanhoja lehtiä, kalvoja, kirjoja, grafiikan vedoksia, piirustuksia, akvarelleja ja sulkia. Työpajan päätyttyä, jokainen 
osallistuja vie mukanansa uniikin teoksen kotiin tai lahjaksi! 
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Materiaalit sisältyvät työpajaan, mutta mukaan suositellaan ottamaan myös omia materiaaleja, jolloin perhosesta 
tulee vieläkin uniikimpi ja tekijänsä näköinen! 
Työpajassa käytetään saksia, liimaa ja mielikuvitusta! Ja se sopii kaikille. 
  
Työpajan ensimmäisenä päivänä jokainen osallistuja keksii omalle perhoselle nimen. Nimi painetaan vanhalla 
kirjapainokoneella, jota tulee käyttämään ja opastamaan Sakari Männistö Letterpresshouse Turku painopaikasta. 
Nimilaatta asetetaan valmiin perhosen kanssa lasikuvun sisälle. 
 
Hinta 85 euroa, joka kattaa kaiken kurssilla tarvittavan materiaalin. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 16.11. 
mennessä  ahalmesmaa@gmail.com tai 0503591911.Maksu 16.11. mennessä TTG:n tilille FI0280001501257506. 
Kurssille otetaan 10 osallistujaa, viitteeksi Perhonen  
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