
	  

Hyvät Suomen Lääkäreiden Balint-Yhdistyksen Jäsenet!                      Jäsenkirje 2/2016 

 

Oikein hyvää alkavaa syyskautta teille kaikille.  

Vuoden 2016 toimintamme alkoi Helsingin Lääkäripäivillä 14.1.2016 ohjelmalla ”Lääkärin perushuolto 
ja katsastus”. Pohjolan Lääkäripäivillä Oulussa aiheenamme oli 21.2.2016 ”Toivo lääkärin työssä”. 
Molemmilla Lääkäripäivillä pidettiin myös työnohjausryhmät. 

Oma kevätseminaarimme oli erittäin onnistunut tapahtuma ja se toteutettiin 8-9.4.2016 yhteistyössä 
Perhelääketieteen yhdistyksen kanssa Kauniaisten Työväen Akatemiassa. Seminaarin aiheena oli 
”Haasteena psyykkisesti oireileva potilas ja hänen perheensä”. 
 
Vuosikokous pidettiin 8.4.2016 Kauniaisten Työväen Akatemiassa. Yhdistyksemme uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Markku Timonen. Tuula Arvonen siirtyi varapuheenjohtajaksi, ja uutena 
sihteerinä aloitti Kukka-Maaria Aranko. Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilönä jatkaa Martina Torppa, 
joka huolehtii myös nettisivustostamme. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Kaarina Huuskonen, Anna-
Maija Salmi, Marja Kylä-Utsuri ja Airi Suikkanen. Levas Kovarskis päätti tältä erää hallitustyöskentelyn; 
lämpimät kiitokset hänelle kaikesta yhdistyksemme hyväksi tehdystä työstä.  

Lisäksi haluamme kiittää erikseen Tuula Arvosta hänen ansiokkaasta ja sinnikkäästä työstään 
yhdistyksemme pitkäaikaisena puheenjohtajana hänen siirtyessään nyt varapuheenjohtajaksi. Lämpimät 
kiitokset osoitamme myös yhdistyksen sihteerinä toimineelle Marja Kylä-Utsurille. 

Syyskauden tapahtumia: 
 
Syysseminaari pidetään Oulussa 22.-23.9.2016 Suomen Lääkäreiden Balint-Yhdistyksen ja Suomen 
Yleislääkäriyhdistyksen (SYLY) yhteistyönä. Aiheena on ”Mitä työnohjaus Balint-ryhmässä voi antaa 
lääkärille?” Liitteenä on ohjelma, josta puuttuu vielä paikka, jonka suhteen on tarjouspyynnöt jätetty. 
Paikka tulee olemaan joko Oulun keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä kävelymatkan tai lyhyen 
bussiyhteyden päässä. Tervetuloa joukolla mukaan, ja vinkkaa tapahtumasta kollegoillesi! 
 
Itä-Suomen Lääketiedepäivillä meillä tulee olemaan sessio Kivunhoidon Käypä hoito -päivitykseen 
liittyen. Yleislääkäripäivillä marraskuun lopulla järjestämme osuuden, jossa on Balint-ryhmiä. 

Yhteistyössä Lääkärityönohjaat-alaosaston kanssa pidämme Terveystalon koulutuspäivillä Helsingissä 
Paasitornissa 3.9. ohjelmaosuuden ”Työnohjaus – matka parempaan lääkäriyteen.” Lisäksi pidetään 
kaksi Balint-ryhmää. 

Ensi vuoden puolelle on tällä hetkellä tiedossa Helsingin Lääkäripäivillä 2017 osio yhteistyössä 
Lääkärityönohjaajat-alaosaston kanssa otsikolla ”Hoitosuhde bitteinä”. 

Sivustomme löytyy parhaiten  http://balint.yhdistysavain.fi         myös Googlesta ”Balint”.  
Kansainväliseen Balint-toimintaan voi tutustua tarkemmin linkistä www.balintinternational.com. 
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