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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten esittäytyminen
Sirpa Juola on toiminut Kuopion hiippakuntasihteerinä v. 1997 lähtien ja sitä ennen SLS:n
palveluksessa yht. 10 v., josta 7 v. Afrikassa. Hän on koonnut yhteen Itä-Suomen bdohjaajia (n. 10 hlö) ja heidän yhteystietonsa ovat hiippakunnan kotisivuilla.
Mari Kaarlenkaski toimii nuorisotyönohjaajana Järvenpään srk:ssa, kävi koulutuksen 200810 ja tulevana kesänä ohjaa bibliodraamaa yhdessä Anja Stieghorstin kanssa Saksan kirkkopäivillä nuorten kanavassa.
Eva-Lisa (Eve) Lindström on ollut hallituksessa v. 2012 lähtien ja edustaa bibliodraamaohjaajakoulutusta. Hän kouluttaa ohjaajia yhdessä Aino-Kaarina Mäkisalon kanssa Seurakuntaopistolla.
Kimmo Hurri on tullut hallitukseen v. 2006 ja toiminut puheenjohtajana ensimmäisen pj:n
Marja Kantasen jälkeen. Hän ylläpitää yhdistyksen kotisivuja.
Gunborg Lindqvist on käynyt ohjaajakoulutuksen Saksassa (Heidemarie Langerin ryhmä).
Hänen lisäkseen on Suomessa kaksi muuta ruotsinkielistä ohjaajaa: Brita Ahlbäck (Esbo sv.)
ja Ingemar Johansson (Ahvenanmaalla).
Leena Väyrynen-Si aloitti hallituksen sihteerinä joulukuussa 2012, kun oli samana vuonna
valmistunut ohjaajaksi. Hän toimii tällä hetkellä pappina Oulunkylän seurakunnassa ja kehittelee lasten raamattuleikkimateriaalia Lasten Keskuksen kanssa.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Hallituksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Kimmo Hurri. Hän vaihtaa vastuuhenkilöiden tiedot yhdistysrekisteriin.
Sihteeriksi valittiin Leena Väyrynen-Si.
Taloudenhoitajaksi kutsuttiin Katinka Käyhkö.
5. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman tarkastelu ja ideointi sen pohjalta
Vuosikokous hyväksyi yhdistykselle toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Tarkasteltiin erityisesti seuraavia asioita:

•

•
•

•
•

Vilnan päivät elokuun lopussa. Erasmus+/CIMO-rahoituksen hakemisessa on ilmaistava, mitä päiviltä opitaan ja miten hyödynnetään opittua. Sirpa ja Kimmo laativat
yhdessä hakemukset. Kimmo lähettää Katinkalle postia, jonka avulla kannustetaan
hakemaan yhdistyksen tukea / CIMO-rahoitusta.
Bibliodraamaohjaajien koulutus- ja neuvottelupäivät (2 op) pidetään Aholansaaressa 8.-10.5.2015. Ilmoittautuneita on n. 12 hlö ja kouluttajana Sirkku Aitolehti.
Yhdistys on mukana ideoimassa eurooppalaista nuorten bibliodraamatapahtumaa,
joka järjestetään todennäköisesti Saksassa. Idea sai alkunsa Ahvenanmaan päivillä
ja mukana on ohjaajia Mari Kaarlenkasken lisäksi Anja Stieghorst Saksasta, Jes Bouwen Hollannista, Lotta Dahmberg Ruotsista. Ensin Mari ja Anja pitävät työpajan
Saksan kirkkopäivillä 2015 ja nuorten oma tapahtuma järjestetään aikaisintaan v.
2016.
Hallituksen kokousten muistiot julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla, kuten toiminnantarkastaja on esittänyt.
Tavoitteena on lisätä bibliodraaman ja yhdistyksen tunnettavuutta ja näkyvyyttä.
Tätä pohdittiin erityisesti ja ideoitiin mm.:
i. Kirkkopäivillä (seur. v. 2017) esittäytyminen roll-upin ja lisäesitteiden avulla,
myös ruotsin kielellä. Kimmo tilaa lisää esitteitä tämän kevään aikana.
ii. Eri neuvottelupäivillä esittäytyminen, esim. diakonian neuv. 2016 Turku,
Kasvatuksen päivät tammik. 2016.
iii. Syksyllä 2015 ei ole perus- eikä ohjaajakurssia Seurakuntaopistolla, vaan pidetään bibliodraamakerronta-koulutus (Pitzelen menetelmä) 3+2 pv. Ideoitiin välittömästi sama lyhytkurssi (Oulun ja) Kuopion hiippakuntiin keväälle
2016.
iv. Pyritään rakentamaan Suomen Pipliaseuraan yhteyksiä, jotka ovat toimivat
Kuopion seudulla.
v. Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstökoulutukseen vahvemmin bibliodraaman saaminen. Otetaan yhteyttä Raija Korhoseen asian selvittämiseksi.
vi. Valtakunnallisen tapaamisen järjestäminen. Kannattaa pitää säännöllisesti ja
riittävän näkyvänä. Kevät 2017 seuraava mahdollisuus, johon saataisiin vetävä ”luennoitsija” eli kouluttaja ja hyviä työpajoja.

6. Seuraavat kokoukset
Ma 4.5. klo 13-15 Mikaelin kirkolla Kontulassa (Emännänpolku 1).
Ma 28.9. klo 10.15-12 Mikaellin kirkolla.
7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Vakuudeksi
Sirpa Juola, puheenjohtaja

