Suomen Bibliodraamayhdistys ry
Hallituksen kokous maanantaina 28.9.2015 klo 10.45 – 13.30
Mikaelin kirkko, Helsinki
Muistio
Läsnä
este

Sirpa Juola (pj.), Kimmo Hurri (vpj.), Eva-Lisa Lindström, Gunborg Lindqvist ja Leena
Väyrynen-Si (siht.)
Hanna Pulkkinen (varaj.), Mari Kaarlenkaski (varaj.)

1. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Pj luki sunnuntain evankeliumin Markuksen mukaan ja hiljennyttiin rukoukseen.
2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
- päivitetään pöytäkirjassa olevia asioita
• Keskusteltiin sähköpostijulkaisusta 2 krt/vuosi: Kevät- ja syystervehdys
”Bibliodraaman ystävät”
Sisältönä voisi olla esim. aluetapaamiset ja niistä kertominen, esim. Kittilän päivistä;
Kansainvälisistä neuvottelupäivistä jäsenistölle kertominen (nyt Vilnan päivät), uusista
menetelmistä kertominen, Miten pärjätään kv. tapaamisissa ilman kielitaitoa? Kimmon,
Aunin ja Annen näkökulma
ð Päätettiin, että Vilnasta, Kittilän terveiset ja tulevista tapahtumista (2016 EBN, 2017
suom. neuv.) ennen joulua esitetyyppinen sähköpostiliite, jossa lisäksi kutsu
osallistua tekemiseen esim. omien tapahtumien tiedottamiseen, Kajaanin
bibliologiakoulutus (raamattukerrontaseminaari) 16.-18.3., 18.-19.4.2016; aineisto
Kimmolle 15.10.2015 mennessä
• Vilnan osallistujien tukeminen: Outi Haijanen joutui perumaan osallistumisensa ja
Kaipialle ja Hurrille maksettiin kummallekin 400 € (koko osallistumismaksu)
- kuullaan terveisiä neuvottelupäiviltä
Pappisseminaarissa, 3 kanavaa, eri puolilta Eurooppaa 50 osallistujaa. Ohjaajina
Burkhart Giese ja ??, Swanhild Fink ja Dora ?? (Kimmo) sekä Christina ?? ja jesuiittaisä
?? (Anne ja Auni). Neuvostomenneisyys vahvasti läsnä, kärsimys teologian perusta.
Arkkipiispan tapaaminen ja KGB-museovierailu vahvistivat kokemusta. Teksti Jesajan
kirjasta 55:1-13, joka liittyi menneisyyteen merkittävästi. ”Ristin tie” –vaellus /
pappisseminaarin alue ”uusi Jerusalem”, kun Vilna ”Uusi Rooma”.
Kimmon ryhmässä paljon kuvia (ja liikettä), Annen ja Aunin ryhmä pohdiskeleva
(pelkistetty tila), jossa käytettiin myös paljon saksaa, vaikka työskentelykieli pääasiassa
englanti. Kolmannessa ryhmässä vaikutti käytetyn myös kuvia ja symboliesineitä.
Paikka oli hyvä, tosin osa työskentelytiloista oli pienehköjä.
Erilaisista kulttuureista, kirkoista ja kielitaustoista tulevat ihmiset voivat löytää jotain
hienoa ja yhteistä. Oma vastuu myös osallistumisesta ja sen onnistumisesta, selvittää
enemmän itse työskentelytapoja ja valita ryhmät sen mukaan.

-

-

Seuraavat päivät joko Romaniassa tai Belgiassa 24.-29.8.2016, 2017 Belgia, Sveitsi tai
Itävalta 5.-9.9.2018.
Esitehankkeesta luovuttiin toistaiseksi, kunnes taloudellinen tilanne paranee.
SPS-yhteistyö: kohdassa 6.
Helsingin srky-koulutus (joulun tekstit syksy 2015, pääsiäisen kevät 2016): Eve oli
yhteydessä Anita Huttuseen heti edellisen kokouksen jälkeen, mutta ei vastannut
mitään. Keskusteltiin aikataulusta ja siitä, mitä tarjotaan. Kahdelle kouluttajalle
yhteensä 700 €/päivä, maaliskuussa yksi yksipäiväinen koulutus ja syksyllä toinen.
Mahdollisia ohjaajia Aino-Kaarina Mäkisalo, Sirpa Juola (mahd. työajalla ja
matkakorvauksilla), Kimmo Hurri, Gunborg Lindqvist (ruots.), Leena Väyrynen-Si, muita
lähellä olevia Mari Kaarlenkaski, Hanna Pulkkinen, Anne Blomqvist. Yhden kouluttajan
hinta 400 €/päivä, max 15 henkeä. Viikolla 9 eli maaliskuun ensimmäinen viikko. Viikko
46 joulun teksteistä samoilla ehdoilla. Anita Huttuselle Eve, Liisa Merivuorelle ja toiselle
henkilölle Sirpa, vaikka koulutuskalenteri päätetty 9.9.
Ohjaajapalkkiot: Sirpa selvitti STOry, Leena pappien toimituspalkkiot. Ei määritellä
mitään yleistä, vaan jokainen voi itse laskuttaa joko oto-perusteisesti tai
yrittäjälähtöisesti (liitteet 1-2).
Kittilän bd-vkl 11.-13.9., Aino-Kaarina Mäkisalo ja Minna Salmi ohjasivat; hyvä kokemus
ja lisää toivotaan. Raportti liitteenä (liite 3). Toivotaan myös jäsenkirjeeseen
lyhennelmää.
Muistiokorjaukset viikon sisään siitä kuin sihteeri lähettänyt. Jatkokäsittelyä vaativat
asiat omina kohtinaan uuteen esityslistaan.

4. Suomen yhdyshenkilö EBN:n julkaisu Textraumissa
- nykyinen yhdyshenkilö Auni Kaipia haluaa luopua tehtävästä (sähköposti Juolalle, liite
4)
- Pj luki Auni Kaipian kirjeen, jossa hän pyytää uutta yhteyshenkilöä, koska ei itse enää
ole mukana yhdistyksen hallituksessa. Wolfgang Wesenberg päätoimittaja
Textraumissa, lehti menee vain yhteyshenkilölle. Marja Kantanen oli alun perin ja
hänen jälkeensä Kaipia.
- Kimmo Hurri ryhtyy yhteyshenkilöksi ja selvittää Kaipian kanssa vaihdoksen.
5. European intercultural multilingual bibliodrama-education (Liite 5-7, Juolan sähköposti
10.9.2015)
- keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua kyseiseen hankkeeseen
- Miten voidaan toimia monikielisesti samassa maassa, suomalaisten kokemus
kaksikielisyydestä hyvin arvokas
- Pari ihmistä (?) sitoutuu koulutukseen 2016-2019 eri maissa, suomalaisen näkökulman
tuominen kansainväliseen koulutukseen. Kuusi moduulia 4-6 vuoden aikana,
erimittaisia noin viikon jaksoja
- Puheenjohtaja on vastannut alustavasti myönteisesti
- Tarvitaan instituutio, joka ottaisi suuremman järjestely- ja rahoitusvastuun, kuten
Agricola-opintokeskus/Seurakuntaopisto
- Laaditaan suomenkielinen yhteenveto, tarjotaan SO:lle, 4000 € + majoitus kouluttajan
palkkiot
- Näytämme vihreää valoa ja selvitetään yksityiskohtia ja odotetaan lisää tietoa Saksasta
(Juola hoitaa yhteydet)

6. Yhteistyö Suomen Pipliaseuran kanssa
- ohjelmajohtaja (sidosryhmät) Martti Asikainen on näyttänyt vihreää valoa
- alueyhdistysten pj:t koolla alkuvuodessa Helsingissä saattaa olla jopa 50 hlö, Heikki
Hyvärinen (Kuopion alueyhdistyksen pj) ollut Sirpan kanssa keskusteluissa, meidän
ohjaajia voisi mennä tähän tapaamisen, paikallinen yhteistyö mahdollinen ja sovelias.
- Sirpa myöhemmin syksyllä yhteydessä Asikaiseen, delegaatio alueyhdistyksen pjneuvottelupäiviin
7. Bibliodraamaohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 2017
- aloitetaan suunnittelutyö (ajankohta, paikka, hinta, kesto, ohjaajat)
- kutsutaan jäsenistöä suunnittelemaan
- ammatillisen verkottumisen mahdollisuus (opettajat erityisesti)
- Järvenpää -> Hanna! lokakuussa vko 40 tai 41, vkl 6.-8.10. tai 13.-15.10.
- suunnittelua jatketaan, tieto tiedotelehteen!
8. Miten voitaisiin herättää/lisätä bibliodraamaohjaajien kiinnostusta omaa yhdistystä
kohtaan?
- ks. edelliset kohdat
- kuvia nettisivuille omista tapahtumista, jäsenet voivat lähettää omia kuviaan ja
terveisiään
9. Yhdistyksen vuosikokouksen 2016 ajankohdasta sopiminen
- sääntöjen mukaan helmi-toukokuussa
- bd-tapahtuma samaan yhteyteen, voisi kerätä osallistujia
- ma 4.4.2016 /ti 5.4.2016 vuosikokous Seuratuvalla / Mikaelin kirkolla, hallitus ma
15.2.2016 Mikaelin kirkolla klo 10-13 (tosu, toke, ta, neuv)
10. Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta
helmikuun kokous
11. Muut mahdolliset asiat
- Sihteeri ei kykene ylläpitämään jäsenrekisteriä, vaan se on rahastonhoitajan tehtävä
- vuosikokoukseen mennessä olisi hyvä varmistaa, löytyykö uutta sihteeriä, mikäli
nykyinen haluaa luopua, ja haluaako nykyinen taloudenhoitaja jatkaa
- Keskusteltiin erilaisista mahdollisuuksista palkitsemiseen
- Asia voidaan ottaa esille vuosikokouksessa
12. Kokouksen päätös
pj päätti kokouksen klo 13.30 ja otettiin yhteiskuva

