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Kimmo Hurri (pj.), Eva-Lisa Lindström, Gunborg Lindqvist, Marja Kantanen, Katinka
Käyhkö (tal.hoit.), Leena Väyrynen-Si (siht.)

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.45.
2. jäsenhakemukset
Yhdistyksen jäsenyyttä ovat ennen hallituksen kokousta hakeneet Hanna Pulkkinen ja Tiia
Trogen.
Pulkkinen on yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla valmistunut
bibliodraamaohjaajaksi. Hänet hyväksyttiin jäseneksi.
Tiia Trogen taas voidaan selvityksensä perusteella hyväksyä kannatusjäseneksi.
Puheenjohtaja velvoitettiin selvittämään hänen kanssaan, miten hän voisi osoittaa
aiemmat koulutuksensa vastaaviksi suomalaisen bibliodraamaohjaajakoulutuksen kanssa.
AHOT-näyttö voisi olla yksi mahdollisuus aiempien opintojen hyväksilukemiseksi. Tässä
konsultoidaan Eva-Lisa Lindströmiä ja Aino-Kaarina Mäkisaloa.
3. Vuosikokouksen valmistelu
a)

Toimintakertomus 2014
Hallitus kokoontui 5 kertaa.
Eniten vuoden 2014 toimintaa sävytti Euroopan alueen bibliodraamaohjaajien
tapaaminen Ahvenanmaalla 3.-7.9. Aiheena oli Psalmi 139. Osallistujia oli yhteensä
50 henkilöä, työpajojen ohjaajat ja vierailijat mukaan lukien. Pääosin päiviin ja
niiden toteutukseen oltiin tyytyväisiä. Saatu palaute toimitetaan Liettuaan
seuraavien päivien järjestelyjä varten. EU-rahoitus vaatii paikalliskulttuuriin
tutustumista, nämä retket koettiin onnistuneiksi ja hyvin päivien teemaan
nivoutuviksi. Tämä osio laaditaan omaksi luvukseen.
Itä-Suomen ohjaajat kokoontuivat 6.6.2014 Taivaanpankolle Paltamoon.
Rantakylän seurakunnassa järjestettiin bibliodraamapyhä, jossa saarna oli
bibliodraamaa hyödyntävä ja kerättiin kolehti Suomen Bibliodraamayhdistyksen
hyväksi.

Uusia ohjaajia valmistui 10 henkilöä. Koulutettavien määrä on vähentynyt, jopa
puoliintunut muutaman vuoden takaiseen. Kouluttajat joutuvat vuorottelemaan
kursseilla palkkioissa säästämisen takia.
Todettiin, että Toimintakertomukseen tulisi laatia osio ”Toimintaympäristön
tarkastelu”, jossa käsitellään resursseja ja bibliodraaman tilaa nykyään. Mitä
pidempi aika ohjaajalla kuluu, ennen kuin hän pääsee käyttämään koulutustaan,
sitä vaikeampaa bibliodraaman todellinen käyttö on. Idässä on todettu
vertaisryhmän auttavan tähän ongelmaan. Se myös lisää verkostoitumista.
Vuonna 2014 jäsenistölle lähetettiin kehotusviesti jäsenmaksun maksamiseksi ja se
tuotti tulosta.
Yhdistys on saatu EU-rekisteriin.
b)

Tilintarkastuskertomus 2014
Ahvenanmaan päivät jäivät voitollisiksi. Taloudenhoitaja laatii erillisen
kertomuksen.

c)

Toimintasuunnitelma 2015
Ohjaajien neuvottelupäivät pidetään 8.-10.5.2015 Aholansaaressa, Nilsiässä
yhteistyössä Kuopion hiippakunnan kanssa (maksaa kaiken). Ohjaajana on Sirkku
Aitolehti. Osallistumismaksu on 50 € ja täysihoito 185 €. Ilmoittautumiset Sirpa
Juolalle Kuopion tuomiokapituliin.

d)

Talousarvio 2015
Keskusteltiin summasta, joka varataan Aholansaaren päivien järjestämiseen.
CIMO-rahoitusta voidaan hakea Liettuan päiville osallistumiseen.
Vuoden 2014 Ahvenanmaan päivien voitto 470 € voidaan varata käytettäväksi
Liettuan EBN-päivien osallistumisavustuksiin, yht. 600 €. Päivät ovat elokuun
viimeisenä viikonloppuna.
Keskusteltiin, millaisia erilaisia avustuksia yhdistys voisi hakea ja olisiko
mahdollista lähettää kolehtikeräyspyyntöjä seurakuntiin.

e)

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2015
Keskusteltiin mahdollisista uusista jäsenistä hallitukseen. Esitettiin kysyttäväksi
Sirpa Juolan, Hanna Pulkkisen ja Mari Kaarlenkasken suostumusta.

4.

Palaute Ahvenanmaan päivistä

* Puhtaaksi kirjoitettu palaute käytiin läpi. Jotkin suomenkieliset tekstit käännetään
englanniksi ja kaikki toimitetaan EBN:lle sekä Vilhelmina Raubaitelle Liettuaan
seuraavien päivien järjestämistä varten.
Todettiin, että osallistujat kaipasivat enemmän ennakkoinfoa, mm. osallistujaluettelo,
pukeutumisohjeita, retkien tarkoitus, workshopien paikoista/tiloista sekä huonejaosta.
5.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ti 10.3. klo 17-19 ja hallitus valmistelee
vuosikokouksen klo 15-17. Uusi hallitus järjestäytyy heti vuosikokouksen päätyttyä.

6.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Vakuudeksi
Kimmo Hurri, hallituksen puheenjohtaja

