Jäsenkirje 1/2013
Hyvä Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistyksen Jäsen
Balint-yhdistyksen kuulumisissa on sekä surun että ilon aiheita. Pitkäaikainen hallituksen
jäsen, taloudenhoitaja ja sihteeri Anita Korhonen menehtyi 6.2.2013 vakavaan sairauteen.
Me kaikki arvostamme hänen uskollista ja ammattitaitoista työtään hallituksen jäsenä.
Olemme yllätyneet kuinka suuri hänen hoitamiensa tehtävien määrä onkaan ollut.
Osallistumiseni hautajaisiin Vanajan kirkossa ja muistotilaisuuteen avasivat minulle hänen
elämänsä rikkautta ja monipuolisuutta. Kaipaamme häntä ja hänen tarmokkuuttaan hoitaa
yhdistyksemme välttämättömiä tehtäviä
Iloisia uutisia edustaa yhdistyksemme jäsenmäärän kasvu. Se on nyt 109. Tervetuloa kaikki
Uudet ja Kiitos Teille Uskolliset Jäsenet! Toivomme voivamme hallituksena toimia
aktiivisesti ja edesauttaa Suomen Lääkäriliiton Lääkärin työhyvinvointi –raportissa nyt
kirjattua tavoitetta, jonka mukaan kliinistä työtä tekevän lääkärin tulee saada työnohjausta
halutessaan.
Vuosikokouksessa 19.4.2013 hallituksemme kahdelle vapautuneelle paikalle valittiin
jäsenemme Levas Kovarskis ja Raimo Puustinen. Lämpimästi tervetuloa!
Paljon kiitoksia Marjatta Vuoriselle arkityön läheisestä osuudesta hallituksessamme.
Muina vuosikokousasioina nousi esiin yhdistyksen jo nykymuotoisessakin toiminnassa
nousseet kustannukset. Jäsenmaksua nostettiin 5€ lla.
Se on nyt 30€.
Yhteys kotisivuille löytyy entisellä tavalla (mm Googlesta: Balint).
Kotisivujen ylläpito siirtyy Duocemilta Yhdistysavain.fi –toimittajalla, joka tarjoaa entistä
monipuolisempia palveluita. Nyt on aika ilmoittaa e-mail osoite! Se onnistuu kotisivujen
etusivulla valikosta: Email muutos kohdassa tai sähköpostiviestillä! Kiitos! Paineita on
sähköisiin jäsenkirjeisiin! Kertokaa mielipiteenne! Helpottaisiko se vuoropuheluamme?
Yhdistyksemme jatkaa perinteisiä seminaareja kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on
säilyttää Balint-toiminnan elävä perinne työeämän muutosten
keskellä.
Syysseminaari järjestetään 18-19.10 2013. Kauniaisissa. Teemana on riippuvuus
laajasti ymmärrettynä. Seminaarin ohjelma tulee mm lääkärien koulutuskalenteriin.
Yhdistyksemme Balint-ohjaajakriteerien päivitys on toteutunut. Kiitos teille, jotka
kommentoitte luonnosta. Yhdistyksen esite tarkistetaan ja saatetaan jakoon.
Balint-toiminnalle tärkeä yhteistyö SLL Lääkärityönohjaajat alaosaston kanssa on jatkunut
kiinteänä. Se antaa mahdollisuuden olla mukana edunvalvonta-asioissa ja työnohjauksen
mahdollisuuksien parantamisessa. Yhteistyössä voimme tarjota monipuolisia tilaisuuksia
työnohjauksen esittelylle ja Balint-ryhmille mm alueellisilla lääkäripäivillä ja erikoisalojen
omilla päivillä. Yhdistyksen jäsenet ovat erityisen tervetulleita Lääkärityönohjaajat-alaosaston
toimintaan. Jäsenyys on maksuton. Hakemus os. outi.seppala@kolumbus.fi
Kansainvälinen Balint Federation (IBF) on valinnut Kristiina Toivolan jatkamaan
varapuheenjohtajana seuraavalla kaudella. Yhdistyksen hallituksessa kansainvälisiä yhteyksiä
tulee hänen rinnallaan hoitamaan Martina Torppa.
Käykää myös kotisivuilla ja
www.balointinternational.com –osoitteessa. Syksyllä on hyvä Heidelbergin kongressi !
Pidetään yhteyttä! Ystävällisin alkukesän terveisin!
Tuula Arvonen Balint –yhdistyksen hallituksen pj
tuula.arvonen@pp.fimnet.fi puh 0505482212

