
Täydennyskoulutus

SOVELTAVA NUKKETEATTERI TERVEYDEN
JA HYVINVOINNIN TUKENA (10 op)

LÄHIOPETUSPAIKKA
Tampereen ammattikorkeakoulu

KOULUTUKSEN KUVAUS
Soveltava nukketeatteri yhdistää taiteen ilmaisullisuuden, osallisuuden ja luovan toiminnan mielekkääksi 
kokonaisuudeksi. Se tarjoaa uusia työkaluja osallistujalähtöiseen vuorovaikutukseen ja mahdollistaa mo-
nimuotoisen ilmaisun ja kuulluksi tulemisen haasteellisissakin elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia käyttää taidelähtöisiä menetelmiä asiakkaidensa 
hyvinvoinnin tukena ja mahdollistaa monimuotoisen toiminnallisuuden, vuorovaikutuksen ja osallisuuden 
hoitotyön arjessa.

Soveltava nukketeatteri tarjoaa monimuotoisen vuorovaikutuksellisen ja ilmaisullisen kanavan kaikille toi-
mintaan osallistuville! Täydennyskoulutus rakentuu soveltavan nukketeatterin menetelmän eri osa-alueiden 
ja perusteiden osioista sekä omassa työyhteisössä toteutettavasta ”miniprojektista”. 

Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan opiskelijoiden omat toimintaympäristöt ja kehitetään yhdessä 
kohderyhmien tarpeisiin soveltuvaa toimintaa. Koulutus sisältää myös neuvonta- ja konsultaatiokäyntejä 
opiskelijoiden omissa toimintaympäristöissä. Koulutuspäivät koostuvat teoriasta, toiminnallisista osioista sekä 
oman ohjaamisen harjoitteista.

HINTA
950 euroa

ILMOITTAUTUMINEN

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset www.tamk.fi/taydennyskoulutus 7.10.2013 mennessä. 

Sisältö, järjestelyt ja opetusmenetelmät: 
TAMK, Yliopettaja Varpu Lipponen 050 3844 933, varpu.lipponen@tamk.fi 

Kulttuurikeskus Pii Poo, Riku Laakkonen, 040 5533551, riku.laakkonen@lastenpiipoo.fi 

Pilvi Kuitu 0400 433722, pilvi.kuitu@lastenpiipoo.fi  
 
Muut koulutukseen liittyvät asiat: Sirpa Nurminen, 040 829 0360, sirpa.nurminen@tamk.fi

www.tamk.fi/taydennyskoulutus

Haluatko
laajentaa uusien
menetelmien
osaamistasi ja
tuoda taiteen
ja kulttuurin ilo
osaksi arkityötäsi?



AIKATAULU JA KOULUTUSJAKSOJEN SISÄLLÖT
 
LÄHIJAKSO 1. vko 44 lokakuu 2013
Soveltavan nukketeatterin mahdollisuudet
Soveltava nukketeatteri Suomessa ja maailmalla. Päivän aikana tutustutaan soveltavan nukketeatterin 
menetelmän perusteisiin, mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen.

LÄHIJAKSO 2. vko 48 marraskuu 2013
Välineenä nukke – oman nukkehahmon luominen ja oman tarinan hahmottaminen
Päivän aikana tutustutaan nukketeatterin työskentelymalleihin, harjoitteisiin ja synnytetään oma nukke.

LÄHIJAKSO 3. vk 51 joulukuu 2013
Soveltavan nukketeatteri miniprojektit 
Päivän aikana suunnitellaan soveltavan nukketeatterin toimintaa omaan työyhteisöön sekä tutustutaan 
kulttuurilähtöisen projektin toteuttamisen malliin ja opitaan uusia harjoitteita.

LÄHIJAKSO 4. vk 4 tammikuu 2014
Onnistumiset, ongelmat ja haasteet - Soveltaminen ja ryhmälähtöisyys työkaluna
Käydään läpi osallistujien projektien suunnitelmia ja ratkotaan haasteita sekä opitaan uusia harjoitteita.

LÄHIJAKSO 5. vk 8 helmikuu 2014
Kuuleminen ja kohtaaminen nukketeatterissa 
Oman ohjaajuuden vahvistaminen, toiminnan arviointi ja dokumentointi sekä uudet harjoitteet.

LÄHIJAKSO 6. vk 15 huhtikuu 2014
Loppuseminaari
Omien projektien esittely ja koulutuksen päätös

Koulutuksen toteuttaa

Pii Poo kehittää ja tuottaa monipuolisia taide- ja kulttuurilähtöisiä 
palveluja ja toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja ikä-ihmisille ja 
kehittää taidemenetelmien hyödyntämistä erilaisten kohderyhmien 
hyvinvoinnin ja oppimisen tukena.

www.lastenpiipoo.fi 
www.vaikuttavasirkus.fi 
www.taikalamppu.fi

Pirkanmaan taidetoimikunta tukee koulutuksen toteutumista.


