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Hei BMF:n jäsen

Mukavaa alkanutta syksyä!

Uudet kotisivut
BMF ry:llä on nyt uudet kotisivut: https://bmf.fi/
Käykää tutustumassa ja antakaa palautetta, niin saadaan niistä entistä ehommat J!

Syysseminaari ”Tiedonhallinnan monet kasvot” pe
26.10.2018
BMF ry. järjestää syysseminaarin ”Tiedonhallinnan monet kasvot” Tieteiden talolla. Varmistuneita puhujia
ovat Annikki Roos, Karolinska Institutet: Tutkijoiden tiedonhakukäyttäytyminen kontekstissaan sekä Elina
Rajalahti, Laurea amk: Terveysalan opettajien tiedonhallinnan osaamisen uudistaminen. Molemmat
esitykset perustuvat puhujien väitöskirjoihin.
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. Lähetä
vapaamuotoinen ehdotuksesi 30.9. mennessä BMF ry:n sihteerille tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi.
Tervetuloa esittämäänJ!

Syyskokous pe 26.10.2018
Sääntömääräinen syyskokous pidetään syysseminaarin yhteydessä 26.10. Kokouskutsu lähetetään
hyvissä ajoin (sääntöjen mukaan vähintään kymmenen päivää ennen kokousta) jäsenten
sähköpostilistalle. Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa
käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan niitä johtokunnalle kirjallisesti kuukautta aikaisemmin (esim.
sähköpostilla: tiina.m.heino@helsinki.fi) viimeistään 24.09.

https://bmf.fi/


LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2019
Vuoden 2019 LM-apurahahausta ilmoitetaan heti vuoden 2019 alussa.

Kevätretki Tarttoon
BMF ry suunnittelee: Opintomatka Tarttoon Lääketieteelliseen kirjastoon (lähtö to 4.4.2019 iltapäivällä ja
paluu la 6.4. iltapäivällä (ehtii halutessaan tutustua myös Tarton kaupunkiin).
Käy kertomassa mahdollisuutesi osallistua: https://goo.gl/forms/ruiVw5Te9yJyI7Gf2

"Big Data, tekoäly, sote, tietosuoja-asetus... Tutustutaan
yhdessä!" kevätseminaari 20.4.2018
Seminaari onnistui oikein hyvin ja siitä koostettu palaute lähetettiin jäsenille heinäkuun alussa, palaute
myös tässä Jäsenkirjeen liitteenä.

Kevätkokous 20.4.2018
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin kevätseminaarin yhteydessä.:
https://bmfry.files.wordpress.com/2018/06/kevc3a4tkokouspk_2018.pdf

EAHIL-asioita
EAHIL2018 konferenssi järjestettiin Cardiffissa 9 – 13.7.2018, aiheena "Inspiring,
Involving, Informing". Konferenssi onnistui tälläkin kertaa erittäin hyvin, hieno
konferenssipaikka, kiinnostavat teemat, hyvät osallistavat kurssit ja innostuneet
keskustelut inspiroivat osallistujia! Uutuuksina oli Innovation Station, jossa
esiteltiin kiinnostavia käytännönläheisiä juttuja. Toinen uutuus oli elektroniset
posterit, ja kolmantena visuaaliset muistiinpanot, jotka todella taitava piirtäjä

toteutti. Varmasti jokainen osallistuja sai kiinnostavaa kotiin vietävää. Konferenssin antiin kannattaa
tutustua matkaraporteissa sekä konferenssin sivulla. Tuulevi Ovaska osallistui Boardin yksipäiväiseen
kesäkokoukseen konferenssin alussa. Myös Councilin kokous järjestettiin konferenssin yhteydessä, ja
Suomen Council-jäsenistä olivat paikalla Tiina Heino ja Minna Liikala. JEAHIL:in toimituskunnan jäsen
Katri Larmo osallistui toimituskunnan kokoukseen.
Suomi sai lisävahvistusta EAHIL:iin: Tiina valittiin Boardin jäseneksi kaudeksi 2019-2022. Vuonna 2019
meillä on kaksi edustajaa Boardissa!
Matkaraportit: http://www.bmf.fi/Matkaraportit
EAHIL 2018: https://eahilcardiff2018.wordpress.com/
Kannattaa käydä tutustumassa JEAHIL:iin: http://eahil.eu/jeahil/

LM-apuraha myönnettiin Tiina Heinolle osallistumiseen MAHLAP 2018  -konferenssiin Filippiineillä.
Apurahan suuruus vuonna 2018 oli 800 euroa. Tiinan reissuun voi tutustua matkaraportissa:
https://bmfry.files.wordpress.com/2018/06/2018_tiina_heino_mahlap.pdf

Nyt on avoinna vuoden 2019 EAHIL-workshopin Call for papers. EAHIL 2019 "Bridge, Act, SharE, Learn,"
järjestetään Baselissa 17.-20.6.2019. Voit lähettää ehdotuksen (abstraktin) vuorovaikutteisesta

https://goo.gl/forms/ruiVw5Te9yJyI7Gf2
https://bmfry.files.wordpress.com/2018/06/kevc3a4tkokouspk_2018.pdf
http://www.bmf.fi/Matkaraportit
http://eahil.eu/jeahil/
https://bmfry.files.wordpress.com/2018/06/2018_tiina_heino_mahlap.pdf


työpajasta, posterista tai kurssista, jonka haluaisit pitää. Lue lisää: https://eahil2019.net/abstract-
submission/when-what-how/

Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Tarkista ne jäsentietokannassa
https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership
Ehdottomasti kannattaa liittyä, jollet vielä ole mukana eurooppalaisessa yhteisössä! EAHILin jäsenyys on
maksuton. Lisätietoa EAHILista: https://bmf.fi/kansainvaliset-yhteydet/

BMF tukee TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) myöntämillä avustuksilla EAHIL Boardin ja JEAHIL
Editorial Boardin suomalaisjäsenten matkoja. TSV myöntää 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 mukaisesti
(http://www.bmf.fi/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t ) suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien
matkoja.

Iloisiin tapaamisiin seminaareissa ja kokouksissa sekä
sosiaalisessa mediassa! Pidetään yhteyttä!
Helsingissä, Lahdessa ja Turussa 10.9.2018

BMF:n johtokunta
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla https://bmf.fi/
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Hyvää palautetta BMF:n kevätseminaarin "Big Data, tekoäly, sote, tietosuoja-asetus... Tutustutaan
yhdessä!" osallistujilta  - seminaarin sisältö ja odotukset kohtasivat

BMF:n kevätseminaarissa perjantaina 20.4.2018 käsiteltiin big dataan ja tekoälyyn liittyviä teemoja sekä
EU:n tietosuoja-asetusta. Pääpuhujina olivat Ilkka Kunnamo Duodecimistä, Jukka Englund Helsingin
yliopiston kirjastosta ja Ulla Ahlblad-Bordi THL:stä. Seminaarissa kuultiin myös lyhyet esitykset neljästä
hankkeesta, joita BMF:n jäsenet, Tuulevi Ovaska, Mari Mäkinen ja Arja Kunnela, ovat olleet aktiivisesti
toteuttamassa. Tietotuotteisiin liittyvää infoa Ebscolta ja ProQuestilta saatiin myös.

Palautetta seminaarista antoi 14 osallistujaa 30:sta. Palautteen mukaan seminaari vastasi odotuksia
useimpien mielestä erittäin hyvin (86%) tai vähintäänkin hyvin (14 %).

Seminaari vastasi palautetta antaneiden odotuksia.

Seminaarin "pitkät" esitykset Big Datasta, Iris AI:sta tiedonhaun assistenttina ja EU:n tietosuoja -
asetuksesta saivat erinomaiset arviot. Nämä puheenvuorot nousivat palautteen antajien ehdottomiksi
suosikeiksi. Esitysten koettiin taustoittavan, konkretisoivan ja syventävän teemoja. Myös ajankohtaisuus
osui nappiin; Iris AI:ta oli kokeiltu Helsingin yliopiston tiedonhakijoiden apuna vasta parin viikon ajan ja
EU:n tietosuoja-asetus oli tulossa sovellettavaksi toukokuussa. Moni vastaajista oli omassa työssään
pohtinut tekoälyteemoja ja kun tietosuoja-asetuskin koskee meitä kaikkia, sai moni vastaaja aineksia
ajattelulleen juuri sopivasti. Esiintyjien asiantuntemusta ja selkeää esitystapaa kiitettiin. Kuulijoita
viehättivät myös analyyttinen ja kriittisyyttä kaihtamaton ote.

Vastaajat kokivat myös lyhyet hanke-esittelyt ja tuoteinfot hyödyllisiksi. Hanke-esittelyistä saatiin ideoita
kehittämistyöhön: "Koskaan ei olla liian hyvin perillä siitä miten kollegat ratkaisevat ajankohtaisia
palveluhaasteita".

Palautteen antajat pitivät pitkien ja lyhyiden esitysten yhdistelmästä ja jäsenkunnan aktiivisesta
osallistumisesta. Ehdotettiin, että BMF:n seminaareissa olisi aina mukana 2-3 pääpuhujan lisäksi "call for
papers".

Teemoiksi tuleviin seminaareihin ehdotettiin mm.
· tutkimusdatan hallinta ja data librarian –hommat,
· opettamisen trendit ja käytännöt,



·  miten kirjasto voi vaikuttaa tutkijanäkyvyyteen,
· maksumuurin ylitystyökalut,
· kirjastojen ja tietopalveluiden yhteistyökuviot ja
· tiedonhaun uudet haasteet kokemusten ja konkretian kautta.

Palautekyselyyn vastanneiden mukaan seminaari oli onnistunut paitsi sisällöiltään myös käytännön
järjestelyjen osalta. Tiedon seminaarista vastaajat olivat saaneet useimmiten BMF:n jäsenkirjeestä tai
sähköpostitse.


