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Hei BMF:n jäsen
Mukavaa talvea!

Johtokunnan jäsenet

Johtokuntaan valittiin uudestaan Katri Larmo, Päivi Ukkonen ja
Elise Johansson. Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot
ovat BMF:n sivulla http://www.bmf.fi . Pidetään yhteyttä!

Jäsenmaksu

Nyt on aika maksaa jäsenmaksu 28€, eräpäivä on 28.2.2018. Jäsenmaksulasku löytyy BMF:n nettisivuilta:
http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku

BMF:n kevätseminaari: Sharing Global, Sharing Local pe 20.4.2018
järjestetään perjantaina 20.4.2018 Tieteiden talolla. Seminaarin aiheiksi olemme valinneet ajankohtaisia
teemoja kuten tekoäly, big data sekä EU:n tietosuoja-asetus. Big Data on varmistunut ja puhujaksi saamme
Ilkka Kunnamon Duodecimistä.
Kutsumme BMF:n jäseniä osallistumaan ohjelman tekoon: tule ja esittele hanke, innovaatio tai toimintatapa,
jolla on merkitystä tekijälle, asiakkaalle tai organisaatiolle. Aika yhteensä 15 min (8 min esitys ja 7 min
keskustelu). Aihe aika vapaa, mitä on tehnyt ja mitä haluaa jakaa muiden kanssa.

Kevätkokous pe 20.4.2018

Kevätkokous pidetään kevätseminaarin yhteydessä seminaariohjelman jälkeen 20.4.2018 Tieteiden talossa.
Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi, pyydetään
ilmoittamaan niistä johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla) viimeistään 20.3.2018.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2018 on haettavissa. Hakuaika päättyy 15.3.2018. Katso tarkemmat
hakuohjeet: http://www.bmf.fi/Apurahavinkit .

Sairaalakirjastopäivät

BMF ry:n johtokunta on päättänyt muuttaa joka toinen vuosi pidettävän Sairaalakirjastopäivät –
kevätseminaarin yhden päivän kestoisiin yleisiin seminaareihin, antaa tilaa uusille toimintamuodoille.
Sairaalakirjastopäivien järjestäminen on valtava urakka yhden hengen organisaatiolle. Sellaisilla resursseilla
sairaalakirjastot toimivat.
Suuri Kiitos
kaikille sairaalakirjastojen informaatikoille ja kirjastonhoitajille Sairaalakirjastopäivien
järjestämisestä peräti 16 vuoden ajan! Iso kierros eri puolilla Suomea on matkustettu ja saatu tutustua
kirjastoihin keskellä kliinistä maailmaa. Mikkelistä kaikki alkoi vuonna 2000 ja Rovaniemellä kokoonnuimme
viimeksi vuonna 2016. Sairaalakirjastopäivien ohjelmat ovat olleet mielenkiintoinen sekoitus koko alaa
koskettavia ajankohtaisia aiheita ja samalla paikkakunnan ominaislaatua korostavia piirteitä. Puhumattakaan
oheisohjelmasta: olemme saaneet seurata monia teatteriesityksiä, kuulla loistavia konsertteja ja ennen kaikkea
nauttia mitä mainiompia illallisia.
Sairaalakirjastopäivät 2000 – 2016
1.
2000 Mikkeli
2.
2002 Vaasa
3.
2004 Joensuu
4.
2006 Lahti - Laatu ja käytettävyys terveystieteellisissä kirjastoissa
5.
2008 Kajaani - Liikaako paatinen taakka?
6.
2010 Pori - Kirjasto sairaalassa - terapiaa, tietoa, tutkimusta
7.
2012 Jyväskylä - Liike on lääkettä - terveyden edistämisen ja liikuntatutkimuksen tiedonlähteillä
8.
2014 Hämeenlinna - Kirjaston rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa
9.
2016 Rovaniemi - Arktista hyvinvointia ja terveysjuridiikkaa (erähenkinen seminaari)

Retki Karolinskaan - syysseminaari 16.11.2017

Järjestimme syysseminaarina retken Karolinska Institutets bibliotek Tukholmaan 15.-17.11. Matkaajia oli
yhteensä 17. Yhteiselle risteilylle Viking Linella osallistui 13. Neljä osallistujaa vieraili EIRAssa, joka huolehtii
Ruotsin sairaalakirjastojen e-aineistojen hankinnasta yms.
Pyysimme osallistujilta palautteita, jotka ovat jäsenkirjeen liitteenä.
Matka onnistui hienosti! Annikki Roos tiimeineen oli todella panostanut ohjelmaan. Toiveidemme mukaisesti
saimme kiinnostavista aiheista tiiviit esitykset, joiden pohjalta pääsimme keskustelemaan. Saimme myös
kirjaston tilojen esittelyn. BMF ry tarjosi risteilijöille aamiaisen ja paluumatkalla nautittiin maittava joulubuffet.
Kiitos
kaikille matkalaisille !

Syyskokous 24.11.2017

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Terkossa pe 24.11.2017. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä.
Kokousta vietimme pikkujoulutunnelmissa kera glögin ja joulutorttujen. Tutustuimme syyskokouksen jälkeen
uuden Terkko Health Hubin tiloihin. Koska yhdistyksen jäsenten toimenkuvien oletetaan olevan melko erilaisia,
kokouksessa esitettiin, että johtokunta muotoilisi yhdistyksen kuvausta laajemmaksi.

EAHIL-asioita

ICML+EAHIL2018 konferenssi "Inspiring - Involving - Informing" järjestetään Cardiffissa 9.-13.7.2018
https://eahilcardiff2018.wordpress.com/.
Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Tarkista ne jäsentietokannassa
https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership tai liity, jollet vielä ole mukana eurooppalaisessa yhteisössä!
EAHILin jäsenyys on maksuton. Lisätietoa EAHILista: http://www.bmf.fi/Kansainväliset+yhteydet
BMF tukee TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) myöntämillä avustuksilla EAHIL Boardin ja JEAHIL Editorial
Boardin suomalaisjäsenten matkoja.
"TSV myöntää kansainvälistä tukea
•

matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten järjestöjen kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on
kansainvälisen tieteellisen järjestön hallituksen jäsen ja

•

matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kokouksiin silloin, kun seuran
edustaja on kansainvälisen tieteellisen julkaisun toimituskunnan jäsen, sekä

•

kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksuihin (BMF:n tapauksessa IFLA:n jäsenmaksu.)

Lisäksi EAHIL 2008 -konferenssin tuottovaroilla tuetaan niitä koskevien sääntöjen
(http://www.bmf.fi/Säännöt) mukaisesti suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien matkoja.
Helsingissä, Lahdessa ja Turussa
14.2.2018
BMF:n johtokunta

Liite

Studiebesöket på KIB 16.11.2018 palaute
Mikä oli kiinnostavinta käynnissämme Karolinskassa?
Miksi oli tärkeää tehdä tämä reissu?
1)
* minua lähinnä oli KIB-LAB-toiminta, asiakaspalvelut ja opetus. Mutta koko kirjaston toiminnan esittely
oli tosi kiinnostava, myös kirjaston organisointi. Kävelykierros tiloissa oli myös antoisa, siinä tuli esiin
monia kirjaston käytäntöjä.
* reissusta sai virikkeitä oman työn kehittämiseen ja näkökulmaa, miten muualla on menossa
samanlaisia suuntauksia. Karolinska Institute oli hyvä kohde, mielenkiintoinen, innovatiivinen ja
tarpeeksi lähellä, helppo käydä.
2)
Saada yleisesti ottaen parempi, laajempi käsitys siitä miten, millä otteella, organisaatiolla ja millaisten
ihmisten voimin asioita Karolinskassa tehdään. Benchmarkata omaan tekemiseen, poimia ideoita sekä
keskustella alustusten pohjalta pyytämistämme aiheista. Oli myös kiinnostavaa nähdä ja kuulla mitä
asioita BMF-kollegat ottivat esille, mikä missäkin organisaatiossa kiintoisaa.
"Faktahyödyn" lisäksi vähintään yhtä tärkeää oli hauska matka yhdessä: tällaiset kokemukset lisäävät
3)
Mulle vierailun kiinnostavinta antia olivat Karolinskan kirjaston UX–käytännöt ja –kokemukset.
Kiinnostavaa oli myös kuulla miten KIB:ssa tuetaan ja koulutetaan käyttäjiä. Molemmat aiheet ovat
ajankohtaisia myös omassa työssäni.
BMF:n 2017 syysseminaari oli tärkeä, koska se lisäsi ammatillista ymmärrystä ja keskustelua
lääketieteellisissä kirjastoissa työskentelevien välillä. Tietopalvelu on monessa organisaatiossa hyvin
pieni yksikkö, joten puhuminen kasvokkain samojen asioiden kanssa painiskelevien kollegoiden
kanssa tekee NIIN hyvää!
4)
Kiinnostavinta: Yleistunnelma ja kokonaiskuva siitä millaisessa kehyksessä KIB toimii, millaisilla
tiimeillä ja palvelupaletilla ja millaisilla kehittämispainotuksilla. Oli lohdullista ja voimaannuttavaa
huomata, että monien samojen kysymysten kanssa painitaan J
Tärkeää oli tavata ihmisiä. KIB sai kasvot – on helppo lähestyä jos tuntee tarvetta ottaa yhteyttä
ruotsalaisiin kollegoihin KIB:ssä. Päivä seminaarissa ja kaksi illallista yhteisessä pöydässä tutustutti
BMF:n jäseniä kivasti ja avasi keskusteluja työn tiimoilta ja varsinkin sen ulkopuolelta. Virkistävää!
5)
- kiinnostavinta käynnissämme
•Miten Euroopan arvostetuimpiin kuuluva sairaala on järjestänyt kirjastopalvelunsa
•Itsenäiskäyttö
•Visuaalinen ilme ja tilat (olis ollut kiinnostavaa käydä myös siellä toisella kampuksella
Flemingsbergissä, mutta ehkä ens kerralla)
- miksi oli tärkeää tehdä tämä
•Mulla oli toki se Eira-hankkeen edustakan kanssa palaveeraus, joka oli yhtä tärkeä kuin se, että saa
virikkeitä ja vinkkejä omaan työhön ja ongelmien ratkaisuun

•ketteryys ja keveys on näköjään valttia isoissakin organisaatioissa ( ja varsinkin niissä J )
6)
Kiinnostavinta oli ja on aina KIBissä käydessä kuulla ja nähdä KIBin sen hetkinen tilanne ja miten
toimintaa on ja ollaan kehittämässä. (Itse on ollut onni käydä siellä 80-luvulta asti).
Vierailu on tärkeä, koska siinä tekee samalla vähän kuin vertaisarviointia ja saa briiffausta ja voi saada
omaan työhön ja kirjastoon liittyviä ideoita ja mahdollisia parhaita käytäntöjä tiedokseen.
7)
kiinnostavinta:
- organisaatiouudistus; käytännön asioiden, toiminnan sujumisen ja tavoitteiden toteuttamisen
edistämiseksi; maailma muuttuu vinhaa vauhtia, organisaatiouudistukset on helppo hyväksyä tästä
käsin
- mission terävöittäminen: KI:n vaativa tehtävä tutkimuksen ja opetuksen välimaastossa
Miksi oli tärkeää tehdä tämä reissu?
- saada taas vahvistusta sille ajatukselle, että meidän alan kirjastoilla on omat haasteensa, jotka
kumpuavat tieteenalan luonteesta; toki on myös samoja arjen kysymyksiä kuin minkä tahansa alan
kirjastolla
- samoja asioita pohditaan Ruotsissa kuin Suomessakin; asiamme ovat universaaleja J
- kiva porukka: hyvä me

