Suomen Bibliodraamayhdistys ry
Hallituksen kokous 3/2021
Aika:
Paikka:
Läsnä:

to 2.9.2021 klo 17.10 - 19.00
Zoom-verkkokokous
Leena Väyrynen-Si, pj.
Gunborg Lindqvist, vpj.
Hannele Lund, jäsen
Mika Lahtinen, jäsen
Anne Blomqvist, sihteeri
kutsuttuna: Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja
este:
Satu Reinikainen, varajäsen
Pauliina Hatakka, varajäsen
Päätökset

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja puhui Apostolien teoista ja Pyhän Hengen saamisesta
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, esityslistan hyväksyminen, edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Kokouksen ajankohta on sovittu yhdessä ja päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Ilmoitusasiat
a. Ekumeenisen vastuuviikon suunnitteluun osallistuminen
Puheenjohtaja on lähettänyt eri kansainvälisiin koulutuksiin osallistuneille jäsenille sähköpostia ja kysynyt heidän halukkuuttaan osallistua vastuuviikon raamattutyöskentelyjen ohjaamiseen/valmistamiseen. Halukkuutensa ovat ilmaisseet Sini Rantakari, Auni Kaipia, Outi
Haijanen, Hannele Lund ja Elina Miettinen. Heille on toimitettu myös vastuuviikon koordinaattorin Sarah Tiaisen laatima raamatunkohtaluettelo. Lisäksi Mika Lahtisen syksyn verkkoryhmiä voisi liittää Vastuuviikon tapahtumakalenteriin. Leena-Väyrynen-Si pohtii työpajan pitämistä vastuuviikolla.
Suomen ekumeeninen neuvostolle (SEN) on myös esitetty pyyntö, että bibliodraamakerrontaa mainostettaisiin paikallisille ekumeenisille toimikunnille hyödynnettäväksi niiden kokousten alussa vastuuviikon raamatunkohdista. Mika Lahtinen voisi pitää raamattukerronta/Pitzele, pistemäisen tapahtuman. Vastuuviikko päättyy 24.10. Ekumeenisia ryhmiä,
jotka voivat mahdollisesti hyödyntää bibliodraamaohjaajien valmistelemaa materiaalia, on
eri kaupungeissa.

Sini Rantakari on pitämässä verkossa bibliodraamatyöskentelyn 19.10.2021 kello 18 – 19.30
Vastuullista kuluttamista – bibliodraamatyöskentelyn. Vastuuviikon bibliodraamaohjauksissa voidaan maksaa ohjaajille palkkio, koska yhdistyksellä on jäljellä Step (ent. Agricola) -opintokeskuksen myöntämiä tukiyksiköitä 8 x 45 minuutin jaksolle.
Bibliodraamaohjaajakoulutus 2021-2022
Uusi ohjaajakurssi on alkamassa Seurakuntaopistolla lokakuussa. Koulutukseen on näillä
näkymin tulossa 11 henkilöä
Rahankeräysluvan hakeminen
Edellisessä kokouksessa perustettiin työryhmä, johon nimettiin Mika Lahtinen, Katinka
Käyhkö ja Leena Väyrynen-Si. Ryhmän pääasiallinen tehtävä on laatia hakemuksen perustelut. Työryhmän työskentely on vielä kesken. Tavoitteena on saada lupa voimaan vielä tämän
vuoden puolella. Lupahakemus on jätetty sisään.
Alkavat ryhmät ja tulevat tapahtumat
Mika Lahtinen on ilmoittanut järjestävänsä kaksi verkkoryhmää syksyn kuluessa. Niistä on
ilmoitukset yhdistyksen verkkosivulla ja Facebook-seinällä. Niitä toivottavasti mainostetaan
Suomen ekumeenisen viikon kautta vastuuviikon osana.
4. Tilitoimisto hoitamaan rahastonhoitajan tehtäviä
Edellisessä kokouksessa päätettiin hyväksyä Tilitoimisto Tilikirjaamo / Hellin Saarelaisen
tarjous kuluvalle tilikaudelle seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Puheenjohtaja tapaa Hellin Saarelaisen mahdollisuuksien mukaan viikolla 35. Tilienkäyttöoikeudet tulee olla myös
toisella henkilöllä Saarelaisen lisäksi. Toinen henkilö tarvitsee myös suomi.fi-valtuutukset,
jotka puheenjohtaja voi antaa. SBDY tekee tilitoimiston kanssa kirjallisen sopimuksen sähköisin allekirjoituksin. Rahastonhoitaja selvittää pankin kanssa, miten tilinkäyttöoikeudet
annetaan Saarelaiselle. Rahankeräyslupaa hakiessa tulee olla valmiina tilinumero, jota käytetään rahankeräystilinä. Sellaista yhdistyksellä ei vielä ole.
Hallituksen tulisi löytää uusi toiminnantarkastaja Suoma Korkalaisen tilalle niin, että tämä
voisi opastaa uuden tehtäväänsä jo keväällä 2022 kuluvan toimintakauden tarkastamisen yhteydessä.
Esitys: Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan ja rahastonhoitajan solmimaan sopimuksen Tilitoimisto Tilikirjaamon / Hellin Saarelaisen kanssa. Hallitus valtuuttaa rahastonhoitajan/tilitoimiston avaamaan uuden tilin yhdistyksen rahankeräystiliksi. Etsitään uutta henkilöehdokasta uudeksi toiminnantarkastajaksi.
Päätös: Hannele Lund lupasi kysyä Outi Haijasta tilintarkastajaksi, joka ei ollut valmis tehtävään. Tehtävä vaatii toimia kerran vuodessa. Hallitus valtuuttaa tekemään sopimuksen tilitoimiston kanssa. Tehdään sopimus toistaiseksi ja siinä on kuukauden irtisanomisaika. Hallitus valtuuttaa myös puheenjohtajan ja Mika Lahtisen jatkamaan rahankeräysluvan hankkimista suomi.fi:n kautta. Hallitus valtuuttaa rahastonhoitajan tilitoimiston yhteistyössä avaamaan uuden rahankeräystilin.
5. Bibliodraaman ystävät –jäsenlehti 2/2021
Edellinen lehti ilmestyi vuosikokouksen jälkeen. Katinka Käyhkö taittoi sen. Siihen ei saatu
suunniteltua ruotsinkielistä tekstiä Claus Terlindeniltä, mutta hän on luvannut sihteerille tetekstin uuteen lehteen. Lehdessä voisi olla mukaan Ekumeenisen vastuuviikon aineistosta,
joka on aiheeltaan ensi vuonna sama. Tehdäänkö yhdistetty syysnumero ja joulutervehdys
vai erikseen?

Esitys: Päätetään tehdä yksi numero loppuvuotta koskien. Pohditaan ilmestymisaikataulua
ja sisältöä. Sovitaan taittajan tehtävästä. Vastuuviikon teema on ensi vuonna sama.
Päätös: Mika Lahtinen lupasi taittaa lehden. Aineiston on deadline 31.10. Mika Lahtinen
laatii. 1 A4 2 riviväli. max + plus, kuvat erikseen. Pyydetään Sini Rantakarilta – Katinka kysyy. Leena pyytää Elina Miettiselta tekstin vastuuviikon ohjelmasta seniorikerhossa. Tekstin
pituus olisi enimmillään 2700 merkkiä. Leena kysyy Outilta ja Aunilta.
6. Kansainväliset koulutukset
Erasmus+ -liikkuvuushankkeemme ”Eteenpäin moninaisuudessa” päättyy 18.6.2022. Tähän
sisältyy jo saatu vuoden jatkoaika, emmekä saa enää jatkoa. Mikäli kaikkia anottuja ja
myönnettyjä liikkuvuuksia ei saada toteutettua, rahoitus joudutaan palauttamaan.
a. Job shadowing –jaksolle 1 hlö v. 2021-18.6.2022 (1 liikkuvuus tehty v. 2020)
b. Kouluttajaliikkuvuus Saksaan tarjolla Kimmo Hurrille (toivovat häntä Hampuriin/Hannoveriin) touko-kesäkuulle 2022.
c. Etusija liikkuvuuksien saamisessa tulee olla heillä, joille se on jo myönnetty, mutta joiden lähtö on jouduttu perumaan pandemiatilanteen vuoksi. Näitä ovat Sari KontinenKoski, Pauliina Hatakka, Perttu Kyllönen, Terhi Muilu-Teinonen, Eeva Riutamaa, AinoKaarina Mäkisalo (kouluttajaliikkuvuus), Sini Rantakari (75 %), Liisi Kärkkäinen (350 €
tai 50 %), Leena Väyrynen-Si (job shadowing 100 %).
d. Osallistutaan EBN-verkkotapaamisiin sekä kutsutaan EBN-Facebook-ryhmään suomalaisia jäseniä. Seuraava Crossborder-tapaaminen on to 4.11. klo 10 Zoomissa.
Lisäksi on tarjolla kursseja, jotka voidaan toteuttaa vain uuden rahoituksen avulla.
e. EATB/Crossborder-kokonaisuuteen osallistutaan, mikäli se nähdään tarpeelliseksi ja yhdistyksen ja bibliodraaman kannalta merkittäväksi. Tällöin koko koulutuksen suorittaisi
1-2 henkilöä. Tuetaan mentoroinnilla koulutusohjelmaan Suomesta mahdollisesti osallistuvia. Peruskurssi on siirretty pidettäväksi 27.6.-9.7.2022 Brommassa yhteystyössä
Ruotsin Bibliodrama Sällskapetin kanssa. Alunperin elokuussa 2021 järjestettäväksi aiotulle peruskurssille valittiin kaksi henkilöä: Barnabe Koko ja Tiina-Susanna Hirvonen.
Heille on ilmoitettu uusi ajankohta. Ensimmäinen jatkoryhmä (Advanced) järjestetään
toukokuussa 2023 Liettuan Kaunasissa. Suomelta on pyydetty 3. jakson toteuttamista,
näillä näkymin elokuussa 2024. Leena Väyrynen-Si haki ohjaajakouluttajakoulutukseen
ja hänet päätettiin siihen lähettää. Tämä koulutus alkaisi peruskurssin yhteydessä (3 pv)
ja jatkuisi EATB:n Advanced-kurssin yhteydessä.
f. European Bibliodrama Network Workshop Congress, Torre Pellice, Italia peruttiin vuodelta 2021. Seuraava EBN-koulutuskonferenssi on Saksan Essenissä 17.-21.8.2022. Tätä
ennen on tapaaminen 16.-17.8.2022 Wuppertalissa, Saksassa kansainvälisen koulutuksen
tulevaisuudesta ja rahoituksesta. Saksan yhdistys toivoo saavansa sinne edustajia kumppanijärjestöistään.
Tämän hetken tilanne: Mikäli seuraavan 9 kk aikana ei ole tarjolla yhtään koulutusta
EU:n alueella, jos liikkuvuuksia ei saada käytettyä, jäljellä oleva rahoitus joudutaan
palauttamaan. Puheenjohtaja on kysynyt mahdollisuutta jatkoaikaan OPH:lta, mutta
jatkoa ei myönnetty.
Saksalaiset ovat järjestäneet omia koulutuksia naapurimaissaan, jotta ovat saaneet
käytettyä rahoituksiaan (esim. Maria in Bibel & Koran Liechtensteinissa).
Agnes Bouwen (Belgia) oli saanut rahoitusta järjestääkseen kurssin Liettuan Kaunasissa sekä tullakseen Suomeen kouluttamaan ja/tai job shadowing -jaksolle. Häneen
on oltu yhteydessä mahdollisuudesta pitää ns. tilauskoulutus (pääosin suomalaisille)
heille, joille rahoitus on jo myönnetty, esim. Virossa tai Kaunasissa. Uuden Erasmus+

-hankerahoituksen hakuaika on alkuvuonna 2022. Tätä on haettava, mikäli OPH ei
myönnä uutta jatkoaikaa.
Esitys: Keskustellaan eri vaihtoehdoista ja etenemistavoista.
Päätös: Keskustellaan suomalaisten voimin EU-maassa järjestettävä koulutus, jotta
hankerahoitus saataisiin käytyä. Sihteeri on yhteydessä liikkuvuuden saaneisiin ja kysyy kiinnostusta ja mahdollisuutta osallistua räätälöityyn kurssin ennen määräajan umpeutumista. Puheenjohtaja on yhteydessä Jes Bouwenin kanssa ja mietitään eri mahdollisuuksia hänen kanssaan.
7. Uudet jäsenhakemukset
Sanna Hassinen on hakenut jäseneksi. Hyväksytään.
8. Open Badge –osaamismerkkien hakeminen ja myöntäminen
Ei ollut
9. Muut mahdolliset asiat
Rahankeräysluvan hakemiseen liittyvä työryhmä on puheenjohtaja, Mika Lahtinen ja
Katinka Käyhkö pitää palaverin.
Anne Blomqvistille korvaus monikulttuurisia bibliodraama ryhmiä varten kerätyistä
varoista, kun hän ohjasi bd-työpajan MCC:n kristittyjen sateenkaari-ihmisten eurooppalaisen verkoston tapaamisessa 28.8.2021 Kulttuurikeskus Sofiassa.
Sihteeri selvittää, milloin tulee hakea STEP (ent.Agricolan) opintokeskusken tukikiintiöitä vuodelle 2022.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Zoom 27.9 kello 11.00.
11. Kokouksen päätös

Vakuudeksi

Leena Väyrynen-Si
puheenjohtaja

Anne Blomqvist
sihteeri

