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Suomen laaketieteelliset kirjastot ovat henkilokunniltaan enimmakseen pienia yksikoita ja sijaitsevat hajallaan ympari maata.
Siksi yhteydenpito toisiin talla kirjastojen erikoissektorilla
toimiviin seka yhdessa vaikuttamisen t a m e lienevat askarruttaneet useidpien kirjastonhoitajien mielia..
Aja.tu.ss~aomalaistenlaaketieteellisten kirjastonhoitajien yhdistyksen perustamisesta syntyi syyskuussa 1980 Belgradissa alan
- I V kansainvBliseen kongressiin osalllstuneiden suomalaiste~~.kes. Isuudessa. Siella, kuten vastaavissa tilanteissa yleensB, tarjoutui erinomainen tilaisuus yhdessao1,oonja ajatustenvaihtoon. Yhteisesti todettiin paitsi tallaisten tapaamisten merkitys myoskansainvalisten kontaktien tarkeys ja. entista tiiviiman pohjoismaisen kanssakaymisen tame. Norjalaiset kollegat kert.oivat, etta
heillii obi jo jonkin aikaa toiminut laaketieteellisten kirjasto-jen erikoisryhma, ja heidan myontej.set kokemuksensa kannustivat '
tietysti meita suomalaisia. Myos tanskalaiset suunnittelivat omaa
yhdistysta.
Viela samana syksyna ryhtyi tyoryhma Marita Antila, Eeva Kihlbery, Mirja Lehtinen ja Ritva ~ievanen-~llen
suunnittelemaan ja
valmistelemaan yhdistyksen perustamista. Marraskuun 14 paivana
1980 pidettiin perustava kokous Saatytalolla, j0nn.e oli keraantynyt 25 laaketieteellista kirjastonhoitajaa. Yhdistyksen nimeksi
tuli Bibliothecarii Medicinae Fenniae, jonka ajateltiin olevan
paremman kansainvalisissa yhteyksissa kuin suomalaisen nimen. Kevaalla 1981 yhdistys hyvzksyttiin yhdistysrekisteriin. Sen nimesta kaytetaan lyhennetta BMF. Syksysta 1981 lahtien BMF on kuulunut 1FLA:aan seka sen seuraaviin alajaostoihin: Biological and
Medical Sciences Libraries, Classification and Subject
cataloging, Information Technology ja Serial Publication.

YHDISTYS TOIMII

-

BMF:n toimintaa johtaa johtokunta, jossa on kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja ja nelja samoin kaksi vuotta
kerrallaan toimivaa jasenta, joista kaksi on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaaan varapuheenjohtajan ja
ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan.
Yhdistykseen kuuluu talla hetkella 85 jasenta 15 eri paikkakunnalta ja he toimivat tahoillaan korkeakoulu- ja sairaalakirjastoissa, ttftkimuslaitos-, virasto- ja yrityslcirjastoissa seka oppilaitosten kirjastoissa.
Saantojen mukaan Iqyhdistyksentarkoitus on toimia yhdyssiteeng
liiaitetieteel.lisissa ja ;Saketieteen liihialojen kirjastoissa tyoskentelevien henkileiden valillg, kehittaa heidan ammattitaitoaan,
tehda tunnetuksi laaketieteellista kirjastotcli~raintaaseka-edistaa
sen kehitysta". Naihin tavoitt.eisiin pyritaan osallistumalla
alan kansainvaliseen yhteistoimintaan, jarjestamalla es.itelma- ja
keskustelutilaisuuksia, harjoittamalla koulutus-, tiedotus- ja
julkaisutoimintaa seka tekemalla aloitteita ja esityksia alaa
koskevissa kysymyksissa.
NSiden tavoitteiden saavuttamiseksi on heti yhdistyksen alkuvuosina l5ktenyt kayntiin toiminta sairaaloiden ja terveydenhoitoalan oppilaitosten kirjastojen toimintaedellytysten parantamiseksi.- Sita varten on koottu tyoryhma, jota on uusittu tarpeen
mukaan ja sen tyon tuloksia odotellaan.
Jasenkunnan koulutus ja julkaisutoiminta on ollut kaynnissa koko toiminnan ajan. Koulutuksenkin suunnittelusta on vastannut
tyoryhma, ja tarjolla on ollut luettelointia, NIX-luokitusta,
MeSH-indeksointia ym. Seminaareissa ja jasentilaisuuksissa, joita
on jarjestetty vuosikokousten yhteyteen, on kasitelty mm. kotimaista KDOK/MINTTU t i e d o n h a k u j a r j e s t e l m i i i i , kaukopalvelun ongelmia, hankintaa, sairaalakirjastojen asemaa, kirjastoalan opetusta, atk-tekniikkaa sek2 CD-R0M:ien kayttoa. Yhdistyksemme on jarjestanyt myos kirjaston kayttajille kurssin aiheena tiedonhaun
omatoiminen suorittaminen. Tutustumiskaynnilla on oltu mm. eri

kirjastoissa, Sairaalaliitossa, PLbo Akademin kirjastotieteen ja
informatiikan laitoksessa, Laaketieteen historian museossa ja
UKK-instituutissa.
Julkaisuja on toimitettu kolme; Laaketieteellisten kirjastojen
opaskirja, jonka ovat toimittaneet PSivi Pekkarinen ja Seija Toivari, Eeva ~ihlberginMeSH-opas seka Liisa Salmen laatima kirja
Medline-tietokannan itsenaiskaytosta. Ensimmaista lukuunottamatta
kirjat ovat loppuunmyytyja ja viimeksi mainitun osalta johtokunta on jo paattanyt uuden painoksen tekemisesta. ~iedottaminenon
tapahtunut* jasenkirjeilla -ja alkuvuosina myos kirjastoalan lehdissa.
Seka koulutukseen etta julkaisutoimintaan yb.distys on saanut
tukea Tinfalta, Sosiaali- ja terveysministeri~lta-sekaLiidketeht a i l t a Far~:!os, Leiras ja Orion. Akateeminen kirjakauppa on antanut X Z y t t 6 6 n vuosikokoi~stilattarjouksineen muutanana -vuonna Helsingiss4 ja Turussa.

ULKOMAISET YHTEYDET
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Beti alkuvuosina BMF sai vieraakseen ruotsalaisia sairaalakir-jastcnhoitajia. .Juoi?na 1984 yhdistys osalhistui 14 hengen -voimin
Oslossa jgrjest.ettyyn ensimsliseen pohjoisrnaiseen liaketieteellisten kirjastojen kongressiin. IFLA: n yleiskokouksissa on ollut
edustus ~~nchenissii
1983 (Saara Raakkuia) , Chicagossx 1985 (Jorma
Hirsivuori) ja Pariisissa 1989 (Eeva Kihlberg ja Liisa Salmi).
Vuonna 1385 pidettiin V kansainvalinen laaketieteellisten kirjastonhoitajien kongressi Tokiossa. Seuran jasenia oli mukana
kolme ja virallisena edustajana oli Terttu Soini. Taman kongressin yhteydessa pidettiin eurooppalaisten kirjastonhoitajien neuvottelu, ja kuten viisi vuotta aikaisemmin, jolloin suomalaiset
tekivat Belgradissa paatoksen oman yhdistyksen perustamisesta,
niin myos nyt taman eurooppalaisten epavirallisen kokoontumisen
yhteydessa sovittiin jatkotoimista paamaarana oma yhdistys.
Syksylla 1986 lfTokion ydinjoukkoffkokosi ensimmaisen eurooppalaisen kongressin Brysseliin, jossa todettiin yksimielisesti eu-
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rooppalaisen yhdistyksen tarpeellisuus. Seuraavana vuonna perusI
tettiin Brightonissa European Association for Health Information
and Libraries (EAHIL). Brysselin kokouksessa yhdistyksemrne viralliset edustajat olivat Anneli Luoma ja Aino Nikupaavo seka
Brigtonissa Eeva Kihlberg.
Terttu Soini on toiminut vuosina 1986-88 BMF:n yhteyshenkilona
EAH1L:iin ja sen valmisteluryhmaan. Eeva Kihlberg valittiin vuonna 1988 EAH1L:n vastaperustettuun neuvostoon Suomen edustajaksi.
Toimintaan on osallistuttu alusta lahtien yhteistyossa muitten
Pohjoi.smaitten kanssa, mm. ehdokasasettelussa EAHIL: n johtokunnan
vaaleihin.
Toisen eurooppalaiseen kangressiin Bolognassa syksylla 1988
osallistui kahdeksan BMF:lSista Terttu Soini virallisena edustajanaan ja toisessa pohjoisaaisessa kokouksessa Tukholmassa saman
kevaana toimi Saimi Schwela virallisena edustajana.
VI kansainvalinen laaketietellinen kirjastokongressi pidettiin
syysku~ssa1998 New Delhissa ja sinne matkustivat BMF:n edustajina Iliisa Salmi ja Teodora Oker-Blom.
Useat BMF:n jasenet ovat lisaksi tyoryhmissa ja toimikunnissa
suunnittelemassa ja toteuttamassa kansainvalista toimintaa, johon
yhdistyksemrne on eritoten toisella viisivuotiskal~dellaannakyvasti paneutunut
Valmistelu vuoden 1991 syksylla Helsingissa pidettavaa kolmatta
pohjoismaista laaketieteellisten kirjastonhoitajien kongressia
varten on vireilla.
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LOPUKSI
BMF tulee tana syksyna toimineeksi 18 vuotta. Sita juhlistamaan jarjestetaan tavallisuudesta poikkeava syyskokouks paivallisineen. Sen kunniaksi on myos paatetty kutsua ensimmainen kunniajasen. Kunnianosoituksen ottaa vastaan kirjastoneuvos Aili
Ryynanen, uranuurtaja Suomen laaketieteellisten kirjastojen taipaleella.
Kuluneet kymmenen vuotta ovat olieet tiivista tyota, aluksi yh-

distyksen tunnetuksi tekemista, jasenhankintaa, identiteetin etsintaa. Toiminta pyrittiin heti alusta lahtien saamaan mahdollisimman laajapohjaiseksi, jotta se vastaisi koko jasenkunnan intresseja. Jasenkunnan kasvun on katsottu olevan eras osoitus tyon
tuloksellisuudesta ja tarpeellisuudesta. ~audefijalkipuoliskoa
leimaa vilkas kansainvalistymisen kausi, ja tana paivana BMF on
pohjoismaisten sisarjarjestojensa rinnalla ajan hengen mukaisesti
osallisena eurooppalaisessa laaketieteellisten kirjastojen yhteisossa.

Perustajajasenet:
Marta Ahlback, Raili Alanne, Marja-Liisa Eskola, Eeva Kihlberg,
Leila Korhonen, Annaliisa Larmo, Mirja Lehtinen, Ritva Melkas,
Anna-Liisa Mannisto, Aino Nikupaavo, Marjatta Nyfors, Arja Pamilo, Paivi Pekkarinen, Kaarina Pyhalahti, Rea Paivansalo, Irmeli
Roti , Armi Setala, Ritva Sievanen-~ll&n,Terttu Soini, Tuulikki
Soinio, Pertti Tiainen, Seija Toivari, Irma Vuoristo, Ilse Vahakyro ja Irja-Liisa oberg seka Marita Antila, joka oli estynyt
saapumasta paikalle.
Puheenjohtajat:
Eeva Kihlberg 1980-1984, Terttu Soini 1985-1988, Liisa Salmi
1989Varapuheenjohtajat:
Terttu Soini 1980-1984,Irja-Liisa oberg 1985-1988, Maija Pohjakallio 1989, Irja-Liisa oberg 1990Sihteerit:
Marja-Liisa Eskola 1980-1983, Terttu Jokinen 1983-1984, Maija
Koskinen 1984-1986, Pirkko Fagervik 1987-1988, Liisa Bjorkqvist
1989, Tuula Rissanen 1990Johtokunnan jasenet:
Marita Antila 1980-1983, Terttu Soini 1980-1984, Pertti Tiainen
1980-1982, Irja-Liisa oberg 1980- , Liisa Salmi 1983-1988, Leena
Pucci 1984-1987, Mirjam Haataja 1985-1987, Maija Pohjakallio
1988-1989, Terttu Ramo 1988- , Kaarina Siltanen 1989- , Hannele
Fabritius 1990Taloudenhoitajat:
Terttu Ramo 1980-1987, Saimi Schwela 1988-

Tilintarkastajina ja varatilintarkastajina ovat toimineet eri
vuos ina :
Raili Alanne, Anna-Kaisa Alhojarvi, Marja-Liisa Eskola, Sara von
Flittner, Terttu Jokinen, Tuovi Kokkonen, Riitta Kontinen, Aila
Koponen, Mirja Lehtinen, Anna-Liisa Mannisto, Aino Nikupaavo,
Sylvia Pirinen, Maija Pohjakallio ja Seija Toivari

Turussa 19 pna lokakuuta 1990
Terttu Soini

