Suomen Bibliodraamayhdistys ry
Hallituksen kokous 1/2021
Aika: ma 11.1.2021 klo 14.17-15.45
Paikka: Teams-/Zoom-etäkokous
Läsnä: Leena Väyrynen-Si, pj.
Gunborg Lindqvist, vpj., liittyi kokoukseen 14.22
Hannele Lund, jäsen
Eeva Pouke, jäsen
Pauliina Hatakka, varajäsen
Satu Reinikainen, varajäsen, liittyi kokoukseen 14.22
Anne Blomqvist, siht.
Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja, työeste
MUISTIO
1.Kokouksen avaus
Kokous aloitettiin kello 14.17
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, esityslistan hyväksyminen, edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Kokouksen ajankohta on päätetty edellisessä kokouksessa
4.12.2020. Edellisen kokouksen 4.12.2020 muistio 7/2020 on lähetetty hallituksen jäsenille
sähköpostilla 6.1.2021.
Päätös: Kokous on päätösvaltainen. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Ilmoitusasioita
Yhdistys on nyt tämän vuoden alusta virallisesti Agricola-opintokeskuksen jäsen ja ensimmäiset opetustuntikiintiöt on saatu. Niiden avulla voidaan järjestää kursseja ja työpajoja yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa.
Mika Lahtisen johdolla on viiden kerran etäkurssi teemalla: Kaipaus pyhälle matkalle. Bibliodraamayhdistyksen nettisivulla on Kaikille avoin tapahtuma –osassa on tiedot kurssista ja
ilmoittautumisesta.
Elefteria Apostolidoun ja Agnes Bouwenin johdolla pidettävä kurssi on suunnitteilla.
Lisäksi kiintiössä on Kirkkopäivien ja Papiston päivien työpajat, mutta Kirkkopäivät on siirretty vuoteen 2022. Tuntikiintiö voidaan käyttää johonkin muuhun yksittäiseen ryhmään.
Ensi vuodelle haetaan uudet kiintiöt.

Eurooppalaisten bibliodraamaohjaajien keskuudessa on nyt korona-aikana herännyt tarve
selvittää ja järjestää Eurooppalaisen bibliodraama verkoston (EBN) tilannetta. Yleensä vuosittaisten koulutuskonferenssien viimeisenä päivänä on pidetty vuosikokous. Perjantaina
15.1. klo 17 (Suomen aikaa) pidetään EBN-etäkokousta valmisteleva tapaaminen. Torstaina
28.1. klo 19 (Suomen aikaa) pidetään korvaava European Bibliodrama Network –etäkokous,
koska kokousta ei pidetty koronan takia peruuntuneen Krzyzowan koulutuskonferenssissa
syyskuussa 2020. Etäkokoukseen ilmoittaudutaan osallistumislinkin saamiseksi. Kutsu on
lähetetty hallituksen jäsenille sekä heille, joiden piti lähteä kurssille ja jotka olisivat voineet
osallistua kokoukseen paikan päällä. Kutsua voi lähettää eteenpäin kaikille, jotka joskus
ovat osallistuneet vastaaviin kokouksiin tai joita asiat voisivat kiinnostaa.
4. Vuosikokousjärjestelyt
SBDY:n vuosikokous tulee pitää tammi-toukokuun aikana 2021. Kokoukseen kutsutaan
kaikki jäsenet. Siinä hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja vuoden 2021 tarkennettu toimintasuunnitelma.
Lisäksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
Aiempina vuosina on pidetty ennen kokousta iltapäivän työpaja, jossa on esimerkiksi
jaettu kansainvälisten koulutusten antia tai jotain uutta tapaa tehdä bibliodraamaa. Viime
keväänä Elefteria Apostolidoun työpajaa ei voitu järjestää pandemiarajoitusten vuoksi.
Vuosikokous siirrettiin maaliskuulta toukokuulle. Se myös järjestettiin osittain etänä. Muodollisesti paikalla olivat vuosikokouksen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja yksi
hallituksen jäsen. Kutsut tulee lähettää viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee toimittaa toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa
ennen vuosikokousta. Tarkastetut asiakirjat palautetaan hallitukselle kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet voivat ilmoittaa käytettävissä olostaan kevään aikana.
Rahastonhoitaja on hallituksen kutsuma henkilö. Katinka Käyhkö toivoo voivansa luopua
tehtävästä rahastonhoitajan tehtävästä. Käyhkö ajattelee itse olevansa tehtävässä tämän
nykyisen ERASMUS -hankkeen täyttämisen loppuun. Käytännössä olisi kuitenkin hyvä saada
jo seuraava kandidaatti "lämmittelemään" tehtävään, niin että vuoron vaihto voisi tapahtua
sujuvasti joko keväällä 2022 tai viimeistään keväällä 2023. Suoma Korkalainen on vielä tämän kerran toiminnantarkastaja. On tarkistettava, haluaako hän todella luopua tämän jälkeen ja pyydettävä tilalle joku, jos hän ei ole enää käytettävissä vuodelle 2021.
Sovitaan valmisteluaikataulu tilinpäätöksen ja taseen sekä toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelmien laatimiseksi.
Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta ja paikka.
Päätös: Vuosikokous on 3.5 kello 16 pääkaupunkiseudulla paikassa, jossa on tarvittava
määrä hallituksen jäseniä ja muut etäyhteydellä. Vuosikokouksessa ei ole tänä vuonna työpajaa.

5. Rahankeräysluvan tai pienkeräysluvan hakeminen
Bibliodraamayhdistyksellä on tällä hetkellä oikeus kerätä jäsenmaksuja sekä pyytää
jäseniltä lahjoituksia. Samoin kolehteja voidaan kerätä juuri sillä hetkellä paikalla olevalta
joukolta kokouksessa tai jumalanpalveluksessa, vaikka nämä eivät olisikaan jäseniä. Mutta
lahjoitusten pyytämiseen esimerkiksi verkossa ei ole oikeutta ilman virallista rahankeräyslupaa tai pienkeräyslupaa. Tällöin esimerkiksi seurakunnat eivät voi pitää yhdistystä jumalanpalvelusten lahjoituskohteena verkkostriimeissään. Myöskään Facebook ei ota varainkeräyskohteeksi sellaista yhdistystä, jonka keräysluvat eivät ole kunnossa (esim. syntymäpäiväkeräykset).
Pienkeräyslupa on voimassa vain 3 kk ja sillä saa enintään kerätä 10 000 € enintään
kahdesti vuodessa. Käsittelyaika on 2-3 viikkoa. Maksu 55 €. Rahankeräyslupa on voimassa
toistaiseksi, käsittelyaika 2-3 kk. Maksu 300 €, vuosi-ilmoitus 100 €. Uudet hakemukset ovat
tällä hetkellä etusijalla. Lisätietoa luvista https://poliisi.fi/hae-arpajais-ja-rahankerayslupaa
Varojen kerääminen mahdollistaa suuremman riippumattomuuden Erasmus-rahoituksesta
tai Kirkkohallituksen avustuksista/kolehtilistoista. Samoin jäsenet voivat vapaammin ohjata
esim. merkkipäivälahjoituksia yhdistyksen hyväksi. Lupien hakeminen edellyttää kuitenkin
Suomi.fi-valtuutusta, joka on vielä hakemuksen käsittelyvaiheessa.
Esitys: Päätetään rahankeräys- tai pienkeräysluvan hakemisen tarpeesta.
Päätös: Todettiin, että on hyvä hakea jatkuva rahankeräyslupa.
6. Eurooppalaiset koulutukset
a. Elokuussa on suunniteltu aloitusta uudelle eurooppalaiselle bibliodraamakoulutukselle
(European Basic Training for Bibliodrama) 2-14.8.2021, paikkana Bromman kansanopisto,
Tukholma. Kurssille otetaan 15 osallistujaa. Selvitellään, aloitetaanko kurssi tuolloin ja miten? Kuka voisi osallistua siihen? Lisätietoja Wolfgang.Wesenberg@Bibliodrama-Gesellschaft.de
Aiemmin esillä on ollut Barnabe Koko Kuopiosta (oli jo valittu edelliselle peruskurssille,
mutta aikataulusyistä ei voinutkaan osallistua), Jan Edström, jolta Gunborg Lindqvist tiedustelee asiaa. Hannele kysyy tutulta henkilöltä.
b. Uusi EATB-kurssi on siirretty alkamaan toukokuussa 2022. Se kestää toukokuulle 2023.
Suomen bibliodraamayhdistykseltä on kysytty mahdollisuutta järjestää kurssijakso alun
perin 2.-6.8 2022 (neljä yötä) Suomessa, jonne osallistujat tulevat eri puolelta Eurooppaa
ja luonnollisesti se/ne henkilö(t) Suomesta, jo(t)ka suorittaa/vat koko koulutuskokonaisuuden. Suomalaiseksi kouluttajaksi toivotaan Kimmo Hurria. Tällä hetkellä on epäselvää, mihin
ajankohtaan Suomen jakso sijoittuisi muuttuneella aikataululla. Seurakuntaopisto ei voi ottaa kurssia kontolleen, jos osallistujista noin puolet ei ole suomalaisia. Edellisellä kerralla
tätä yritettiin, mutta kurssi ei herättänyt tarpeeksi kiinnostusta, eikä lopulta ”kertaosallistujia” kokonaisuuteen edes voitu ottaa (yhtä lukuun ottamatta). Yhdistyksen tulisi ottaa
enemmän vastuuta järjestelyistä. Yhdeksi kurssipaikaksi on mietitty Kulttuurikeskus Sofiaa
Helsingin Vuosaaressa, josta sihteeri tiedustelee mahdollisuuksia. Paikan omistaa Ortodoksinen kirkko. Se olisi ekumeeninen ja ”eksoottinen” kohde.

Koska korona on sekoittanut kaikkia aikataluluja, täytynee kysyä Wolfgang Wesenbergilta,
onko suunniteltu aika Suomessa järjestettävälle kurssille sama kuin aikaisemmin?
7. Muut mahdolliset asiat
Open Badges –hakemuksia ei ole tullut viime vuonna.
Uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Perjantai 12.3.2021 klo 16 etänä.
9. Kokouksen päätös
Edellisenä päivänä oli 1. sunnuntai loppiaisesta ja aiheena Kasteen lahja. Voimme muistella
omaa kastetta. Puheenjohtaja kertoo sanovansa vauvan kastetilaisuudessa, että niin kuin
lapsi luottaa käsiin, jotka pitävät häntä sylissä, me voimme luottaa Taivaan Isään.

