
  

Suomen Bibliodraamayhdistys ry 
 

Hallituksen kokous 3/2021 

  

Aika: pe 14.5.2021 klo 10.10-11.50 

Paikka:  Zoom-verkkokokous  

Läsnä: Leena Väyrynen-Si, pj. 

 Anne Blomqvist, jäsen 

 Gunborg Lindqvist, jäsen 

 Hannele Lund, jäsen 

 Mika Lahtinen, jäsen 

 Satu Reinikainen, varajäsen 

 Pauliina Hatakka, varajäsen 

kutsuttuna: Katinka Käyhkö, työeste 

 

Muistio 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10 ja viittasi helatorstain ja helluntain väliseen aikaan, 

jota nyt eletään. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, esityslistan hyväksyminen, edellisen kokouk-

sen muistion hyväksyminen.   

Kokouksen ajankohta on sovittu yhdessä vuosikokouksen jälkeen, ja päätösvaltainen, kun 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.   

Päätös: Kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous. Kokous on päätösvaltainen. 

Edellisen kokouksen 12.3.2021 muistio on talletettu julkiseksi yhdistyksen kotisivulla. 

 

3. Hallituksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja ja sihteeri.  

Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Gunborg Lindqvist ja sihteeriksi Anne 

Blomqvist. Hallituksen tiedot päivitetään Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), joka ylläpi-

tää yhdistysrekisteriä. Sitä varten hallituksen jäsenet ilmoittavat henkilötietonsa puheenjohta-

jalle.  

   

4. Tilitoimiston kilpailutus ja rahastonhoitajan kutsuminen 

Edellisessä hallituksen kokouksessa esitettiin, että rahastonhoitajan tehtävä ulkoistettaisiin ti-

litoimistolle tai vastaavalle ammattilaiselle. Vuosikokous hyväksyi suunnitelman ja tarjous-

pyynnöt lähetettiin neljälle 3.5.2021. Tarjoukset on lähetetty rahastonhoitaja Katinka Käyh-

kölle.  

Esitys: Katinka Käyhkö esittelee tarjoukset. Päätetään rahastonhoitajan tehtävään kutsumi-

sesta. Katinka Käyhkön ollessa poissa puheenjohtaja kertoi tehdyistä tarjouspyynnöistä. Tar-

jouspyynnön saaneista yksi ei vastannut, yksi kertoi olevansa lopettamassa, mutta ehdotti tun-

tihinnaksi 40-60 euroa ja yksi kieltäytyi. Varsinaisen tarjouksen teki Tilikirjaamo Oy, jonka 

vuosimaksu on 1473 euroa (Sis. alv.) ja 20-30 euroa kirjanpito-ohjelman käytöstä kuukaudes-

sa.  

Päätös: Kutsutaan rahastonhoitajaksi Katinka Käyhkö ja valittiin Tilikirjaamo ottamaan vas-

tuulleen tämä tehtävä. Sopimus tehdään nyt seuraavaan tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka 

eli vuosikokoukseen 2022 saakka.  

 



  

5. Ekumeenisen vastuuviikon suunnitteluun osallistuminen 

Ekumeenisen vastuuviikon koordinaattori Sarah Tiainen on pyytänyt SBDY:tä suunnittele-

maan ja tuottamaan materiaalia yhdessä vuoden 2021-22 Vastuuviikolle (17.-24.10.2021). 

Sen teemana on Kohtuullisuus YK:n tavoiteohjelmaan Agenda 2030 liittyen. 

www.vastuuviikko.fi. Tiainen toimittaa raamatunkohtia kokoukseen mennessä.  

Esitys: Pyydetään bibliodraamaohjaajia valmistelemaan työskentelyjä Vastuuviikon raama-

tunkohdista ja annetaan seurakunnille / ekumeenisille paikallistoimikunnille mahdollisuus 

kutsua ohjaajia ohjaamaan samaan tapaan kuin aiempina vuosina kutsuttiin Ihmisoikeuspuo-

lustajia vierailemaan. Voidaan myös valmistaa itsenäisesti työstettävää materiaalia.  

Päätös: Työstämme asiaa. Vastuuviikko on 17.-24.10.2021. Sen teema on kohtuullisus ja sil-

le on valittu tietyt aiheeseen liittyvät raamatunkohdat. 

 

6. Bibliodraaman ystävät –jäsenlehti 1/2021  

Esitys: Tarkistetaan taittotilanne ja ilmestymisaikataulu. 

Päätös: Jäsenlehti on jo valmistunut ja lähetetty. 

 

7. Kansainväliset koulutukset  

Toimintasuunnitelmaluonnokseen on kirjattu vuodelle 2021:  

a. Special Seminar for Bibliodrama facilitators ”Maria in Bibel und Koran” (saksankie-

linen) 4 päivää 21.-25.6.2021, Haus Gutenberg, Liechtenstein, 1-2 hlö. On kysytty jo 

liikkuvuuden saaneilta kiinnostusta osallistua. Ei löytynyt kielisyistä ja tilanteen ko-

ronatilanteen epävarmuuden takia kiinnostuneita.  

b. Job shadowing –jaksolle 1 hlö v. 2021 (1 liikkuvuus tehty v. 2020). 

c. Kouluttajaliikkuvuus Saksaan tarjolla Kimmo Hurrille (toivovat häntä Hampu-

riin/Hannoveriin) touko-kesäkuulle 2022.  

d. Etusija liikkuvuuksien saamisessa tulee olla heillä, joille se on jo myönnetty, mutta 

joiden lähtö on jouduttu perumaan pandemiatilanteen vuoksi.  

e. Tarjotaan jäsenistölle eri maissa järjestettäviä verkossa tapahtuvia bibliodraamaryh-

miä sekä sellaisten järjestämistä myös Suomesta käsin. Tällä hetkellä on ollut meneil-

lään 15 kansainvälistä Bibliodrama online (BDO) 1-2 kertaa kestäviä työpajoja, joista 

kaksi on suomalaisten ohjaamaa. Suomalaisia on osallistunut kansainvälisiin työpa-

joihin netissä. Rohkaistaan suomalaisia ohjaajia sekä ohjaamaan että osallistumaan 

näihin.   

f. Osallistutaan EBN-verkkotapaamisiin sekä kutsutaan EBN-Facebook-ryhmään suo-

malaisia jäseniä.  

g. EATB/Crossborder-kokonaisuuteen osallistutaan, koska se nähdään tarpeelliseksi ja 

yhdistyksen ja bibliodraaman kannalta merkittäväksi. Tällöin koko koulutuksen suo-

rittaisi 1-2 henkilöä. Tuetaan mentoroinnilla koulutusohjelmaan Suomesta mahdolli-

sesti osallistuvia. Suunnitteilla ollut peruskurssi 2.-13.8.2021 Brommassa, Ruotsissa 

(Bibliodramasällskapet) siirtyy koronan takia vuodella eteenpäin. Ensimmäinen jatko-

ryhmä (Advanced) järjestetään sen jälkeen.  

h. European Bibliodrama Network Workshop Congress, Torre Pellice, Italia on peruttu 

vuodelta 2021. Seuraava EBN-koulutuskonferenssi on Saksan Essenissä 17.-

21.8.2022. Sitä varten on anottava uusi rahoitus.  

 

Päätökset tällä hetkellä ovat: 

Jo myönnettyjä, mutta pandemian vuoksi peruuntuneita osallistujaliikkuvuuksia on nyt 

yhteensä 9, joille on luvattu mahdollisuus päästä samoin ehdoin jollekin toiselle kurs-

sille, kun tilanne helpottaa. Näitä ovat Sari Kontinen-Koski, Pauliina Hatakka, Perttu 

Kyllönen, Terhi Muilu-Teinonen, Eeva Riutamaa, Aino-Kaarina Mäkisalo (kouluttaja-

http://www.vastuuviikko.fi/


  

liikkuvuus), Sini Rantakari (75 %), Liisi Kärkkäinen (350 € tai 50 %), Leena Väyry-

nen-Si (job shadowing 100 %).  

 Bromman kurssille voidaan lähettää vain sellaisia, jotka eivät jo ole bd-ohjaajia. Ad-

vanced-kurssille voivat osallistua joko valmiit ohjaajat tai Bromman peruskurssin tai 

suomalaisen peruskurssin käyneet ohjaajat. Lisäksi kurssin vastaava ohjaaja on halukas 

ottamaan yhden suomalaisen kouluttajaharjoittelijaksi. Peruskurssille päätettiin lähettää 

koulutukseen hakeneet Barnabe Koko Kuopiosta ja Tiina-Susanna Hirvonen, kun kou-

lutus pystytään aloittamaan. Bromman kurssille hakeneille on ilmoitettu siirrosta. Lee-

na Väyrynen-Si haki ohjaajakouluttajakoulutukseen ja hänet päätettiin siihen lähettää 

(hän ei itse osallistunut asian käsittelyyn).  Tällä hetkellä: Ti 4.5. koulutuskokonaisuu-

den vastaavat tiedottivat, että Bromman kurssi joudutaan koronatilanteen takia siirtä-

mään vuodella eteenpäin eli elokuulle 2022. Tämä ajankohta ei enää kuulu OPH:lta 

saatuun jatkoaikaan. On keskusteltava siitä, mikä vaikutus tällä on tulevien rahoitusten 

käyttämiseen ja hakemiseen. To 27.5. illalla on eri maiden koulutukseen liittyvän bib-

liodraamaverkoston välinen Zoom-tapaaminen koulutuskokonaisuuden järjestämisestä. 

  

 

8. Rahankeräysluvan hakeminen 

”Hakemusta jätettäessä on syytä kuitenkin miettiä sitä, milloin keräystoiminta luvalla aiotaan 

aloittaa ja merkitä tämä aloitusajankohta hakemukseen. Erityisesti kannattaa huomioida, että 

lupaa ei voida myöntää takautuvasti eikä lupaa voi hakea jälkeenpäin jo aloitetulle keräyksel-

le. Keräyksen alkamispäiväksi voi hakemuksessa ilmoittaa myös luvan myöntämispäivän, 

jolloin aloitusajankohta määräytyy sen mukaan, miten hakemus ehditään käsitellä. 

Rahankeräys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yksinomaan yleishyödylliseen toimin-

taan. Rahankeräystä ei saa järjestää selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan 

tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi. 

Hakemukseen tulee liittää: 

- hakijan viimeksi hyväksytty tilinpäätös; 

- ote yhdistys- tai säätiörekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoi-

keudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä; 

- jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä; 

- hakijan toimintakertomus, toimintasuunnitelma tai muu selvitys hakijan toiminnasta; 

- selvitys siitä, miten rahankeräysten ja kerättävien varojen käytön valvonta on tarkoitus jär-

jestää yhteisössä tai säätiössä, ellei asia käy ilmi hakijan toimintakertomuksesta tai vastaavas-

ta asiakirjasta 

Tässä luetellut liitteet ovat pakollisia.” (kopioitu Poliisin asiointisivulta) 

Esitys: Keskustellaan rahankeräysluvan perusteista ja kerättävien varojen käyttötarkoitukses-

ta.  

Päätös: Perustetaan työryhmä laatimaan hakemusta keräysluvalle. Työryhmässä on Leena 

Väyrynen-Si, Katinka Käyhkö ja Mika Lahtinen.  

 

9. Uudet jäsenhakemukset 

- ei ole 

 

10. Open Badge –osaamismerkkien hakeminen ja myöntäminen 

- myönnetään loppuvuodesta hakeneille ja ehdot täyttäville. 

 

11. Muut mahdolliset asiat 

Keväällä on yhdistys pitänyt kaksi bibliodraama kurssia yhteystyössä Agricola opintokeskuksen 

kanssa. Mika Lahtinen piti viiden kerran verkkokurssin Kaipaus Pyhälle maalle. Agnes Bouwen 



  

ja Elefteria Apostolidou pitivät neljän kerran verkkokurssin Let’s use this spring to explore our 

spring! Agricola opintokeskusken opintokiintiöitä voimme hakea taas ensi vuodelle. Yksi opin-

tokiintiö on 45 min. Ohjaajat voivat ilmoittaa yhdistykselle, jos heillä on tulossa joku biblio-

draamahanke, johon opintokeskuksen tukea voisi käyttää. Ohjaajat voivat myös viestinnän kan-

nalta ilmoittaa tulevista bibliodraamoista, jolloin yhdistys voi mainostaa niitä kotisivullaan, face-

bookissa ja jakaa tietoa jäsenistön kautta.   

 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Maanantaina 23.8 kello 10 etäkokouksena. 

 

13.Kokouksen päätös  

Päätettiin kokous kello 11.50 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 Leena Väyrynen-Si   Anne Blomqvist 

 puheenjohtaja   sihteeri  


