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Voimaa nukketeatterista - soveltavan nukketeatterin seminaari 
Kulttuurikeskus Pii Poossa ti 19.3.2013 
 

Seminaarissa tutustutaan soveltavan nukketeatterin käyttöön hyvinvoinnin 
tukena, terapiassa, opetuksessa, koulutuksessa ja yhteisön sekä yksilön 
muutosprosesseissa.  

Seminaari pohtii käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta nukketeatterin soveltavia ja 
terapeuttisia lähtökohtia sekä niiden kehittämistapoja. Luennoitsijoina toimivat taideterapeutti 
taideterapian professori ja nukketeatteriterapeutti Matthew Bernier (USA), Taiteen 
edistämiskeskuksen Porin sivutoimipisteen nukketeatterin läänintaiteilija Roosa Halme (FIN) ja 
Kulttuurikeskus Pii Poon soveltavan nukketeatterin tekijä Riku Laakkonen (FIN). Seminaari on 
suunnattu soveltavan taiteen tekijöille sekä opetus- ja sosiaalialan ammattilaisille.  

Seminaarimaksu on 30 euroa. Ilmoittautuminen ke 13.3.2012 mennessä Kulttuurikeskus Pii Poon 

sivuilla http://www.lastenpiipoo.fi/seminaari-ilmoittautuminen-ti-19/ 

 

Aikataulu / Timetable 

Tue / Ti 19.3. klo 10-16 Puppetry with Different Target Groups 

10-12 Luentoja ja presentaatioita / lectures and presentations 

12-13 Lounas (omakustanteinen) / lunch 

13-15 workshops 

15-15.15 Kahvitauko / coffee break 

15.15-16.00 Arviointia ja keskustelua / evaluation and discussion 

 

Seminaarin kotimaisina pilottihankkeina esitellään: 
- KO-KOO-MO �konseptin Palikkateatteri-menetelmä, jonka terapeuttisia mahdollisuuksia lastenkodeissa, 

erityislasten päiväkodeissa ja vanhainkodeissa on tutkinut yhdessä työryhmän kanssa Matthew Bernier.  
- Riku Laakkosen Sopimusvuori Oy:ssä kehittelemä Forum-nukketeatteri konsepti, joka on yhdistelmä 

brasilialaisen Augusto Boalin Forum-teatteria ja soveltavaa nukketeatteria, ja jota nyt kehitellään osana 
kulttuurikeskus Pii Poon toimintaa. 

Lisätietoja: Kulttuurikeskus Pii Poo, 02 9090 8500 tai Riku Laakkonen puh. 040 529 1204 

KULTTUURIKESKUS PII POO sijaitsee Lempäälän Ideaparkissa. Pii Poohon on hyvät bussiyhteydet 

mm. Tampereen keskustasta. www.lastenpiipoo.fi 
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Applied Puppetry - puppetry in Therapy and Education- Seminar  

 

The seminar will consider therapeutic and applied starting points and development ways of 
puppet theatre based on practical examples and experiences. The lecturers are an art therapist, 
professor of art therapy and puppet theatre therapist Matthew Bernier   (USA), regional artist 
Roosa Halme (FIN) from the Pori Branch Office of the Arts Promotion Centre Finland and applied 
puppetry artist Riku Laakkonen (FIN) from the Culture centre Pii Poo. 

 

As a practical part of the seminar there will be presented: 

- pilot exercise realized by KO-KOO-MO concept Block Theatre - project, which therapeutic 

potential has been examined in children�s homes, special children´s day care centres and 

homes for the elderly  together with the working group led by the art therapist Matthew 

Bernier.  

- Forum puppetry concept which combines Augusto Boal´s Forum theatre and applied 

puppetry. A concept is developed by Riku Laakkonen 

 

 

 

 

 

 


