
Suomen Bibliodraamayhdistys ry 
Hallituksen kokous  
 

Aika:  ma 26.8.2019 klo 14-18 
Paikka:  Helsingin Seuratupa, Salomonkatu 17 D, 2. krs, Helsinki  
 
Läsnä:  Leena Väyrynen-Si, pj. 
 Gunborg Lindqvist, varapj. 
 Anne Blomqvist, jäsen 
 Maarit Tampio, jäsen 
 Eva-Lisa Lindström, varajäsen 
 Hannele Lund, siht.  
Este: Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja 
 Hanna Pulkkinen, varajäsen 
 

Muistio 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.35 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, edellisen kokouksen muistio 
- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 

3. Uudet jäsenet 
Uusia jäsenhakemuksia on tullut 2 kpl (hakemukset liitteenä).  
- Hyväksyttiin 
 

4. Open Badge - kansainvälistyneen bd-ohjaajan virtuaalimerkki 
Edellisessä kokouksessa ja sähköpostikeskustelun perusteella päätettiin, että on 
kahden tason merkki.  

a. Kansainvälistyntyt bibliodraamaohjaaja 1 
Ohjaaja on ollut osallistujana 1 ECT:n verran 

b. Kansainvälistynyt bibliodraamaohjaaja 2 
Ohjaaja on edellisen lisäksi ohjannut itse tai osallistunut 1-2 ECT:n verran.  

 Kriteerejä mietitään ja tarkennetaan vielä erityisesti 2-tason ohjaajan osalta.  
(keskustelu sähköpostiketjussa ”Osaamismerkkiraakileita kommentoitavaksi” 
22.-25.4.2019) 

Esitys: Tarkennetaan kriteerit tasojen saavuttamiseksi.  
- Keskusteltiin merkkien myöntämiskäytännöistä. Hallitus myöntää merkit. 

Päätös:  
- a: 2 kansainvälistä koulutusta a 3-5 vrk, koulutettu ohjaaja ja yhdistyksen 
jäsen. Hänellä on valmiudet toimia työparina kansainvälisessä ryhmässä 
- b: osallistunut vähintään kolmeen kansainväliseen koulutustapahtumaan ja 
lisäksi ohjannut vähintään 2 kulttuurien-, uskontojen- tai katsomustenvälistä 
bd-työskentelyä Suomessa tai ulkomailla yhteensä vähintään 10 tuntia. 
Merkin saajalla on runsaasti omakohtaista kokemusta kulttuurien- tai 
uskontojenvälisiin ryhmiin osallistumisesta ja eri kielillä toimimisesta. 
Hänelllä on valmiudet ohjata kulttuurin/uskontojenvälistä ryhmää itsenäisesti 

- Merkkiä haluava hakee merkkiä hallitukselta ja toimittaa tarvittavat 
todistukset. 



- Merkin hakuaika on vuosittain kalenterivuoden loppuun mennessä. Merkit 
myönnetään kalenterivuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. 
Merkinsaajat julkistetaan vuosikokouksen yhteydessä. 

 
5. Draaman kautta Raamattuun 

Edellisen kokouksen jälkeen:  
- ilmoittautuneita 18, joista 2 suunnittelutyöryhmästä, 1 Langerin majoittaja-

kuljettaja, ja 3 hallituksen jäsentä. Näistä yhdistyksen jäsenhintaan on 
oikeutettu 11 henkilöä. Suunnittelutyöryhmälle on luvattu ilmainen 
osallistuminen, samoin kuljettajalle. Lisäksi tulevat Langer ja Mäkisalo.  

- Jäsenhankintakampanja ”Kutsu mukaan uusi jäsen, saa ilmainen 
osallistuminen ajankohtaispäiville” ei liene tuottanut tulosta. Kaikki sen 
jälkeen liittyneet jäsenet ovat hallituksen jäsenten kutsumia.  

- Heidemarie Langerin majoitus, matkakulut ja lennot:  
Majoitus Liisa Tuovisen kotona, Tuovinen kuljettaa autollaan. KH järjestää 
pysäköinnin. Saksan yhdistys ei saanut tukea Langerin matkoihin. 
Selvitetään, voiko se tukea matkoja omista varoistaan.  
Palkkion suuruus 1000 €, kun on ohjaajapari.  

- Muut järjestelyt  
Sirpa Juola huolehtii päivällisvaraukset. 
Leena Väyrynen-Si lupautunut tulkkausavuksi.  
Aino-Kaarina Mäkisalon palkkioasia auki.  
Ruokailujen maksaminen/laskutus selvitettävänä.  

Sittemmin on käynyt ilmi, että yhdistys voi maksaa kuluitta yhteensä enintään 1200 € 
/vuosi yhteensä palkkioita.  
- Osallistumismaksua yhteensä 1325€. 
- Langerin palkkiosta jää 325€ muihin kuiluihin. 
Esitys:  Käydään läpi tapahtuman tarpeet ja päätetään Mäkisalon mahdollisesta 

palkkiosta. Konsultoidaan rahastonhoitajaa asiassa.  
Päätös:  Pj on yhteydessä Mäkisaloon ja vahvistaa toisen ohjaajan tarpeen sekä sopii 

palkkiosta. Molemmille ohjaajille sama palkkio - 1000€. Pj on yhteydessä 
Sirpa Juolan kautta myös Heidemarie Langeriin. 

 
6. Palkkion maksaminen rahastonhoitajalle 

Hallitus keskusteli kesäkuussa sähköpostitse ja WhatsApp-ryhmässä 
rahastonhoitaja Käyhkölle palkkion maksamisesta liikkuvuushankkeen 
koordinoinnista.  
Yhdistys voi vuodessa maksaa palkkioita rekisteröitymättä verovelvolliseksi 
enintään yht. 1200 €. Suuremmasta yhteissummasta on maksettava enemmän 
sivukuluja ym. verottajalle. Myös lahjakortit voidaan katsoa veronalaiseksi tuloksi.  

Esitys:  Päätetään, miten rahastonhoitajan vaivat voidaan kompensoida.  
Päätös:  Rahastonhoitaja voi maksaa itselleen palkkion ensimmäisen hankkeen 

organisaatiotuesta, jota on vielä käyttämättä. Pj selvittää, paljonko tukea on 
vielä jäljellä ja sen mukaan maksetaan - minimi 1000€, jos rahat riittävät. 

 
7. Esitteiden kääntäminen ja uusintapainokset 

- Aiemmin päätettiin selvittää kustannukset bibliodraamaesitteen 
kääntämiseksi englanniksi ja viroksi sekä selkosuomeksi. Myös suomen- ja 
ruotsinkielisten esitteiden päivittäminen uskontodialogia 
huomioonottavammaksi on huomattava.  

- Rahastonhoitaja ja sihteeri kysyvät tarjouksia painotaloista ja kääntäjiltä.  



- Puheenjohtaja on löytänyt arkistostaan edellisen esitteen pohjan.  
Esitys:  Päätetään, ketkä muokkaavat tekstiä, ja millä aikataululla toimitaan. 

Painatuskuluihin voidaan käyttää Erasmus-rahoituksen organisaatiotukea, 
perusteena tiedotus.  

Päätös:  Käännökset ruotsiksi ja englanniksi. Lindqvist hoitaa ruotsinkielisen 
käännöksen. Sihteeri kysyy englanninkielisen käännöksen hintaa.  

 Lindström ja Blomqvist lukevat ja muokkaavat suomenkielisen tekstin. 
 Sihteeri kysyy painotarjouksen seurakuntayhtymän painosta. 
 Asiat hoidettu seuraavaan kokoukseen mennessä. 
      
      8. Muut asiat: 
          - Agnes (Jes) Bouwenin vierailu Suomessa. Haluaa seuraamaan Auni Kaipiaa. Tulisi 

ohjaamaan Elefteria Apostolidoun työparina. 
Apostolidou on yhteydessä Bouweniin ja selvittää, milloin vierailu olisi 
mahdollinen ja olisiko mahdollista saada useampi ohjaus (esim. jäsenistölle ja 
toinen kentälle).  
Pj on yhteydessä Kaipiaan. Tämä keskustelee Bouwenin kanssa Skotlannissa 
Job shadowing -asiasta. 

         - Claus Terlindenin muistaminen: 
 - 1. vuosi ilmaisjäsenyys  
         - Bibliodraaman ystävien tilanne: 

- Anne Blomqvist viimeistelee juttunsa 
- Skotlannin terveiset 

 - Maarit Tampio kokoaa  
- Kimmo  Hurrilta juttu liittyen ohjauskokemukseensa Saksassa 

 - DL 1.9. muille paitsi Skotlantiin menijöille 
 - Siirretään ilmestyminen syyskuun loppuun 
 - Ajankohtaispäivien teksti ja Skotlannin terveiset DL 15.9. 
 - Gunborg kirjoittaa ajankohtaispäivistä 
 - Liikkuvuushanke ja Elefteria Apostolidoun valmistuminen - pj 
 - Puheenjohtajan palsta 
 - Loput hallituksen jäsenet esittelevät itsensä 
 - Ennen joulua lähetetään joulutervehdys 
 

      9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 -  19.11. tiistaina klo 14.00-17.00 Seuratuvalla 

 

      10. Kokouksen päättäminen 

 - pj päätti kokouksen klo 16.50. 

 

 

 

Leena Väyrynen-Si, puheenjohtaja  Hannele Lund, sihteeri 


