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

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30 tarjoilun jälkeen lukemalla Joh. 15: 10-17.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin korjauksin
3. Vuoden 2016 talousarvio
Keskusteltiin mahdollisuudesta hakea erilaisia avustuksia esim. Kirkkohallitukselta ja todettiin, että avustukset ovat vain projektiavustuksia. Yleisavustuksia ei enää anneta. Keskusteltiin mahdollisuudesta kolehtivetoomuksiin tai viralliseen kolehtiin.
Yhdistyksen ainoa säännöllinen tulonlähde ovat jäsenmaksut. Mikä olisi etu, jonka vain maksaneet jäsenet voivat saada? Pohdittiin mahdollisuutta laatia eräänlainen sähköpostijulkaisu
”Bibliodraaman ystävät”, joka voitaisiin lähettää jäsenmaksun maksaneille esim. 2 krt /
vuosi.
Vuosikokouksessa tulisi olla 2 toimintasuunnitelmaa: alkavan vuoden ja seuraavan vuoden,
sillä esim. v. 2016 koulutuskalenterin tiedot pitää antaa keväällä 2015, joten v. 2017 ideat
täytyy olla tiedossa jo syksyllä 2016.
4. Vilnan kokoukseen lähtijät ja siihen liittyvä kustannusarvio
Kimmo Hurri ei osallistunut asian käsittelyyn.
Vilnan bibliodraamatapaamiseen ovat ilmoittautuneet Anne Blomqvist, Outi Haijanen, Auni
Kaipia ja Kimmo Hurri. Heistä Anne Blomqvist saa koko rahoituksen seurakunnastaan. Näin
ollen Haijanen, Hurri ja Kaipia voivat saada yhdistyksen tukea osallistumiseen. Talousarviossa varattiin 1000 € tukeen jaettavaksi hakijoiden kesken hallituksen määräämällä tavalla.
Päätettiin, että Haijanen, Hurri ja Kaipia voivat kukin laskua vastaan saada 330 € Vilnan EBNtapaamiseen osallistuakseen.
Lisäksi Kimmo Hurri tutkii mahdollisuutta Erasmus+ -rahoitukseen (haetaan CIMO:n kautta)
ja laatii hakemuksen yhdessä Sirpa Juolan kanssa, joka toimii yhdistyksen edustajana.
5. Muut mahdolliset asiat
a. Esitteet
Edellisessä kokouksessa päätettiin ottaa uusi painos yhdistyksen esitteestä. Pyritään
hoitamaan asiaa eteenpäin toukokuun aikana. Kimmo valtuutettiin selvittämään tilaukset.

b. Yhteydet Suomen Pipliaseuraan
Edellisessä kokouksessa päätettiin yrittää uudestaan rakentaa yhteyksiä SPS:an. Pyritään järjestämään tapaaminen, jossa voitaisiin keskustella yhteistyöstä. Esimerkkeinä
mainittiin erilaisissa tapahtumissa (kuten kirkkopäivät, neuvottelupäivät, papiston ja
diakonian päivät) yhteisen esittelypöydän jakaminen, jossa SPS:n henkilökunta päivystää ja yhdistyksen materiaalia olisi esillä ja jotain toiminnallista pari kertaa päivässä.
Kimmo ottaa yhteyttä Martti Asikaiseen ja Sirpa Heikki Hyväriseen (SPS:n Kuopion paikallisyhdistyksen pj.) asian edistämiseksi. Tavoitteena on saada yhteistyöpalaveri kokoon jo syksyllä.
c. Yhteydet Helsingin seurakuntayhtymään
Viime kokouksessa päätettiin ottaa yhteyttä Helsingin yhtymään ja tarjota bibliodraamaa yhtymän työntekijöiden koulutuskalenteriin. Päätettiin tarjota 2-3 yhden päivän
bibldioraamapäivää yhtymän työntekijöille syksyllä joulun teksteistä ja keväällä pääsiäisen teksteistä. Yhtymän koulutussuunnittelija on Anita Huttunen. Eve on yhteydessä
häneen.
d. Ohjaajapalkkiot
Todettiin, että yhdistyksen voisi olla syytä määritellä ohjeelliset ohjaajapalkkiot, aivan
kuten STOry on määritellyt työnohjaajapalkkiot. Leena etsii tiedot pappien toimituspalkkioista ja Sirpa työnohjaajapalkkioista. Keskustelua jatketaan sähköpostilla ennen
seuraavaa kokousta.
e. 2017 valtakunnallinen tapahtuma
Yhdistys järjestää valtakunnallisen ohjaajatapaamisen keväällä 2017. Tapahtuma tulee
saada Kirkon Koulutuskalenteriin. Tiedot kerätään keväällä 2016. suunnittelu pitää
aloittaa viimeistään syksyllä. Kevään 2016 bibliodraamakerronta-lyhytkurssi tulee koulutuskalenteriin ja syksyllä 2016 alkaa peruskurssi Seurakuntaopistolla.
f. Lapin NNKY:n pyyntö (liite)
Lapin NNKY:n hallitus pyytää bibliodraamaviikonloppua Kittilään 10.-11.10. tai 17.18.10. Ko. hallituksessa vain kirjeen lähettänyt Meri Tirroniemi on joskus tutustunut
bibliodraamaan, mutta muille menetelmä on tuntematon.
Nähtiin hyväksi vastata pyyntöön ja lähettää mieluiten työpari ohjaamaan. Sekä Leena
että Eve ovat innostuneita ajatuksesta, vain ehdotettu ajankohta on hankala. Oulussa
on Minna Salmi, Joensuussa Katinka Käyhkö.
Leena ottaa yhteyttä Tirroniemeen ja neuvottelee ajankohdasta. Sitten selvitetään ohjaaja.
6. Seuraava kokous
Ma 28.9. klo 10.15-12 Mikaelin kirkolla
7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55 ja lausuttiin yhdessä Herran siunaus.

