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International	  Balint	  Federation	  	  
General	  Assembly	  Meeting	  8.9.2015,	  Pilatere	  de	  Rozier,	  Metz,	  Ranska	  
	  
Presidentti	  Nease	  kiitti	  johtokunnan	  jäseniä	  Marieke	  Schrietä	  ja	  kokous	  lähetti	  hänelle	  
terveiset,	  Marieke	  on	  toipimassa	  sairaudesta.	  Kiitettiin	  lämpimästi	  Kristiina	  Toivolaa,	  joka	  
lopettaa	  boardissa.	  Uudet	  jäsenet	  Michele	  Paree	  Belgiasta	  	  ja	  Jorge	  Brandão	  Portugalista	  
toivotettiin	  tervetulleiksi.	  
	  
Lundin	  kokouksen	  pöytäkirja	  25.4.2015	  hyväksyttiin.	  	  
	  
Ascona	  kirjoituskilpailun	  kirjoitukset:	  	  Foundation	  on	  päättänyt	  julkaista	  Ascona	  -‐
kirjoituskilpailun	  esseet	  kirjana	  ilman	  IBF:n	  taloudellista	  tukea.	  Kokouksessa	  kerättiin	  
johtokunnalle	  kysymyksiä	  syyskuun	  council	  -‐kokoukseen	  tulevien	  Ascona	  –	  esseiden	  
julkaisemisesta.	  Palkintoa	  varten	  on	  varattu	  5000	  sveitsin	  frangia	  jaettavaksi	  kolmen	  
voittajan	  kesken.	  Ascona	  –säätiö	  myös	  maksaa	  voittajien	  matkat	  Balint	  –kongressiin.	  
Ehdotettiin,	  että	  päätös	  julkaisemisesta	  annetaan	  johtokunnalle.	  
	  
Seuraava	  Balint	  –konferenssi	  pidetään	  Itävallassa	  13.-‐15.5.2016	  Salzburgissa	  	  
puolivuosittaisen	  IBF	  council	  -‐kokouksen	  yhteydessä.	  Tri	  Heide	  Otten	  esitteli	  seuraavaa	  
konferenssia,	  jonka	  teema	  on	  	  ’	  I	  almost	  lost	  my	  composure’.	  Konferenssin	  hinta	  on	  110,-‐	  ad	  
31.1.2016,	  ja	  sen	  jälkeen	  130,-‐.	  http://www.balintgesellschaft.at/balint_meetings.html	  	  
	  
Seuraava	  kansainvälinen	  Balint	  –kongressi	  pidetään	  Puolassa	  Varsovassa	  syyskuussa	  2016.	  
Tri	  Bogdan	  Wasilewski	  esitteli.	  Nettisivuja	  ei	  vielä	  ole	  avattu.	  
	  
Sitä	  seuraava	  kansainvälinen	  Balint	  –	  kongressi	  pidetään	  Oxfordissa	  6.-‐10.9.2017.	  Teema	  on	  
vielä	  auki.	  Paikka	  on	  Keble	  College,	  vuodelta	  1870.	  Kongressin	  hinta	  tulee	  olemaan	  n.	  650	  
puntaa.	  Tri	  David	  Wyatt	  esitteli.	  
	  
Seuraava	  kansainvälinen	  Balint	  	  -‐kongressin	  2019	  pidetään	  Portugalissa,	  Portossa.	  
	  
Seuraava	  council	  -‐meeting	  keväällä	  2017,	  etsitään	  kansallista	  yhdistystä,	  joka	  voisi	  järjestää.	  
	  
WONCA	  –yhteistyö.	  	  IBF:n	  nimissä	  kaksi	  workshoppia	  on	  hyväksytty	  seuraavaan	  Euroopan	  
WONCA	  –kongressiin	  Istanbulissa	  lokakuussa	  	  2015.	  Toinen	  on	  tavallinen	  Balint	  –	  ryhmä	  ja	  
toisen	  aihe	  on,	  ’Kuinka	  aloitan	  Balint	  –	  ryhmän’.	  David	  Wyatt,	  GB,	  koordinoi.	  
Seuraavassa	  Euroopan	  WONCA	  –kongressissa	  Kööpenhaminassa	  kesäkuussa	  2016	  tulee	  
olemaan	  Balint	  –aiheinen	  seminaari.	  Helena	  Galina	  Nielsen	  on	  tehnyt	  ehdotuksen.	  Pohdittiin	  
mahdollisuutta	  järjestää	  Balint	  –ryhmiä	  siellä	  myös.	  	  
Seuraava	  maailman	  WONCA	  pidetään	  Rio	  de	  Janeirossa	  2016.	  Pohditaan	  yhteistyötä	  
brasilialaisten	  kanssa.	  
	  
IBF	  –	  verkkosivuja	  päivitetään,	  presidentti	  Nease	  kertoi	  aiheesta.	  Käytiin	  keskustelua	  
rakenteesta.	  	  
	  
Pohdittiin	  miten	  Balint	  –	  tapaamiset	  voisivat	  olla	  hyödyksi	  ihmisille.	  Käytiin	  kierrosta	  miksi	  
ihmiset	  olivat	  tulleet	  tähän	  ja	  muihinkin	  Balint	  –kokouksiin.	  	  
Paikalla	  oli	  myös	  John	  Salinsky,	  joka	  oli	  ensimmäistä	  kertaa	  Balint	  –kokouksessa	  1976.	  	  
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Monet	  olivat	  kokeneet,	  että	  tapaavat	  kokouksissa	  ystäviä.	  Hyvä	  kokemus	  on	  myös	  peilata	  
omaa	  työtapaansa	  muiden	  tapaan	  työskennellä	  ja	  saada	  kansainvälisiä	  vaikutteita	  omaan	  
työhönsä.	  	  
	  
Käännöstyöhön	  on	  edelleen	  taloudellista	  tukea	  IBF:	  ltä	  	  tarjolla.	  Ohjeet	  ja	  hakukaavake	  on	  IBF	  
–nettisivuilla.	  
	  
Presidentti	  Nease	  kertoi	  IBF	  johtokunnan	  (board)	  työskentelystä.	  
	  
Kysyttiin	  miksi	  Espanja	  ei	  kuulu	  IBF:n,	  vaikka	  Espanjassa	  on	  Balint	  –ryhmiä.	  Ja	  saman	  tien	  
johtokunnalle	  ehdotettiin	  aktiivista	  yhteydenpitoa	  sellaisiin	  maihin,	  jotka	  eivät	  ole	  jäseniä.	  	  
Pohdittiin	  nettipohjaista	  yhteystietoverkostoa.	  	  
	  
Hallitus	  (board)	  ehdottaa,	  että	  kokousten	  agendalle	  ei	  voida	  tuoda	  enää	  uusia	  asioita	  kun	  
ehdotusaika	  on	  umpeutunut	  (kaksi	  viikkoa	  ennen	  kokousta).	  	  
	  
Seuraava	  kokous	  on	  13.-‐15.5.2016	  Salzburgissa.	  	  
	  
	  
Metzissä	  8.9.2015	  
	  
Martina	  Torppa	  
Yleislääketieteen	  ja	  työterveyshuollon	  erikoislääkäri	  
Balint	  ohjaaja,	  työnohjaaja	  
	  
	  
	  


