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30.1.2008, HELSINKI
Hyvä BMF:n jäsen
Uusi johtokunta on aloittanut työnsä tammikuussa. Toivotamme tervetulleiksi johtokunnan
uuden jäsenen Helena Tähtisen (Turun yliopiston lääketieteellinen kirjasto) ja BMF:n uuden
sihteerin Hannele Mikkolan (Turun ammattikorkeakoulun kirjasto, sosiaali- ja terveysala).
Merja Jauhiainen jatkaa EAHIL:n järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja pitää meidät ajan
tasalla tärkeässä suunnittelutyössä tämän kesän EAHIL-konferenssista Suomessa.
Johtokunnan nimet ja osoitteet löytyvät BMF:n webbisivulta,U http://www.bmf.fi/U - joten
ottakaa yhteyttä!

VUODEN TÄRKEIN TAPAHTUMA: EAHIL-KONFERENSSI 23.-28.6. FINLANDIATALOLLA
Yhdennentoista EAHIL–konferenssin järjestelyt jatkuvat. Käy sivuilla
HUhttp://www.eahil.net/UH Ilmoittautuminen alkaa 15. helmikuuta. Mielenkiinto on ollut
suurta; paljon abstrakteja ja postereita on jo tiedossa. Tutustu blogiin!
HUhttp://eahil2008.blogspot.com/UH Toivomme runsasta osallistumista!

EAHIL - The European Association for Health Information and Libraries on aktiivisesti
toimiva järjestö Euroopan lääke- ja terveystieteellisissä kirjastoissa työskenteleville. EAHIL:ssa
on tällä hetkellä kaikkiaan yli 1100 jäsentä, Suomesta jäseniä on 42. EAHIL-jäsenyys on
maksuton. Jäsenenä pääset seuraamaan EAHIL:n jäsensivuilla käytävää keskustelua. EAHIL
julkaisee Journal of the European Association for Health Information and Libraries - lehteä.
Lehden verkkoversio on luettavissa EAHIL:n kotisivujen kautta. Halutessaan EAHIL:n jäsenet
voivat tilata lehdestä maksutta painetun version itselleen.
Yksi keskeisistä EAHIL:n toimintamuodoista ovat konferenssit ja workshopit: vuorovuosina
pidetään EAHIL-konferenssi ja EAHIL-workshop. Seuraava EAHIL workshop tapahtuu
Dublinissa, Irlannissa 2009 keväällä.
EAHIL:n hallintoelimet ovat Executive Board ja Council. Suomi sai tämän vuoden alusta
edustajakseen Boardiin Pirjo Rajakiilin Terkosta. Councilin jäsenenä aloittivat Katri Larmo
Terkosta ja Jouni Leinonen Turun yliopiston lääketieteellisestä kirjastosta. Tuulevi Ovaska
Kuopion yliopiston kirjastosta/KYSin tieteellisestä kirjastosta on Journal of the European
Association for Health Information and Libraries -lehden toimituskunnassa.
Jos haluat liittyä jäseneksi eurooppalaiseen oman alan aktiiviseen järjestöön, käy täyttämässä
jäsenyyslomake EAHIL:n kotisivuilla:
Jäsenyys: Uhttp://www.eahil.net/join.htmU

Muita linkkejä:
EAHIL:n kotisivu Uhttp://www.eahil.netU
Krakovan Workshop Uhttp://www.bm.cm-uj.krakow.pl/eahil/index.phpU
Journal of the European Association for Health Information and Libraries
http://www.eahil.net/newsletter/newsletters.htmU

UUDET KOTISIVUT
Katja Hilska työstää vielä uusia sivuja osoitteessa HUhttp://www.bmf.fi/UH , mutta myös
vanhat sivut eli HUhttp://www.terkko.helsinki.fi/bmf/UH ovat toistaiseksi saatavilla.

KEVÄTSEMINAARI
Kevätseminaari korvataan tänä vuonna EAHIL:n konferenssin takia vierailulla keskiviikkona
9.4.2008 klo 12. Tutustumme Kansaneläkelaitoksen kirjastoon, Nordenskiöldinkatu 12,
Helsinki, missä tietopalvelupäällikkö Irma Kivelä ja informaatikko Irma Helldan ottavat meidät
vastaan, HUhttp://www.kela.fi/
Kelan kirjasto on Alvar Aallon suunnittelema. Kun Aallon suunnittelema kirjasto Viipurissa jäi
rajan taakse, hän halusi tehdä vastaavanlaisen Suomeen ja niin Kelan kirjasto on Viipurin
kaupunginkirjaston "pienoismalli". Kela tarjoaa meille pullakahvit. Samalla pidetään
yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksen jälkeen siirrymme Helsingin yliopiston
historialliseen museoon, Arppeanumiin, osoite Snellmaninkatu 3. Anne Hietala opastaa meitä.
Samoissa tiloissa on myös Lääketieteen historian kirjasto, jossa opastus on mahdollinen. BMF
kustantaa museokäyntimme. Tarkempi ohjelma on BMF:n www-sivuilta. Ilmoittautumiset
pyydetään 28.3.2008 mennessä yhdistyksen sihteerille sähköpostilla,
hannelemikkola(at)gmail.com

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on Kansaneläkelaitoksen kirjastossa
kokoushuoneessa 103, Nordenskiöldinkatu 12, Helsingissä (Kelassa) keskiviikkona 9.4.2008.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2007 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Kokouksen
esityslista lähetetään erillisenä sähköpostina hyvissä ajoin, joten jäsen joka haluaa esittää
asiansa kokouksessa, voi siitä ilmoittaa johtokunnalle kuukausi etukäteen.
KAJAANIN SAIRAALAKIRJASTOPÄIVÄT
Joka toinen vuosi järjestetään sairaalakirjastopäiviä ja tänä vuonna Kajaani toivottaa meidät
tervetulleiksi 25.-26.9. Sairaalakirjastopäivät korvaavat BMF:n syysseminaarin ja niiden
yhteydessä pidetään sääntömääräinen syyskokous.
JÄSENMAKSU 2008

Jäsenmaksu on edelleen 25 €ja se on maksettava 14.3. mennessä. Maksaessasi turvaat
yhdistyksen työtä ja varmistat mm alennetun seminaariosanottajamaksusi. BMF:n wwwsivuilta löydät jäsenmaksulomakkeen.
MUUT KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT
IFLA:n 74th General Conference and Councilin teema on tänä vuonna Libraries without
borders: Navigating towards global understanding ja pidetään Québecissä, Kanadassa, 10.-15.
elokuuta 2008
Muut konferenssit jotka voivat olla lääke- ja hoitotieteen alan ammattilaisille mielenkiintoisia
löytyvät osoitteella Uhttp://www.eahil.net/conferences_others.htmU

LEHTIMARKETIN MATKA-APURAHA HAETTAVANA
LehtiMarket myöntää neljännen kerran matka-apurahan lääke- tai terveystieteellisessä
kirjastossa työskenteleville BMF:n jäsenille, osallistumiseen konferenssiin tai alan
koulutustilaisuuteen. Tänä vuonna on mahdollista anoa apurahaa myös EAHIL:n konferenssiin
kotimaassa. Hakuaika päättyy 22.2.2008. Tarkista ohjeet BMF:n webbisivulta!

MUUT APURAHAT
Kannattaa tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin anoa avustusta ja matka-apurahaa. Esimerkiksi
osoitteella Uhttp://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastoala/jarjestot/U löydät seuraavan listan:
Suomen järjestöt, seurat ja ammattiyhdistykset. Tästä käy ilmi että mm. Suomen
Kirjastoseuran apurahoja on haettava helmikuun 29. päivään mennessä.
Suomen Kirjastosäätiö taas tiedottaa apurahoistaan Kirjastolehdessä, Signumissa sekä
kirjastot.fi:ssä.
Suomen Tieteellinen Kirjastoseura vastaa Karl-Erik Henrikssonin muistorahastosta. Seuratkaa
ainakin seuraavia lehtiä: Signum, Kirjastolehti ja Tietoasiantuntija.
Muut mahdolliset kanavat ovat mm:
Uhttp://fyrk.luckan.fi/fyrk/U
Uhttp://www.kulturfonden.fi/ansokningar/fortlopande_ansokan/resestipendier/U

ALAN KOULUTUSTA TIEDOSSA
Sairaanhoitajaliitto järjestää koulutuspäivän yhdessä Sairaanhoitajien koulutussäätiön kanssa
Hoidokki-asiasanaston käytöstä 21.4.2008 klo 10.00-16.00 Tehyn tiloissa Helsingissä.
Uhttp://www.sairaanhoitajaliitto.fi/koulutuskalenteri/hoidokki-asiasanaston_kaytto/

AINEISTOVIHJEITÄ KOTISIVUILLE
Johtokunnan jäsenet ja sihteeri ottavat edelleen vastaan ehdotuksia tiedossa olevista
tiedonhakuoppaista, alan sanastoista tai muista aineistoista, joiden tiedot tai internet-linkit
voisimme liittää sivullemme. Ota yhteyttä, jos huomaat jotain mielenkiintoista, mistä olisi
hyötyä kollegoillesi.
Kort sammandrag:
Kom med på årets viktigaste händelse som är EAHILs konferens på Finlandiahuset i Helsingfors
den 23-28 juni! Vi hoppas på ett livligt deltagande och ser fram mot en fin konferens som
väckt intresse att döma av antalet artiklar och posters som kommit in. Besök
HUwww.eahil.netUH för information och följ med bloggen! Från den 15.2. torde det bli möjligt
att anmäla sig. Bli medlem i EAHIL! Medlemsskapet är gratis och det är lätt att bli medlem via
HUwww.eahil.net/join.htmU
Sök Lehtimarkets stipendium! Utlyses inom kort och senaste datum för ansökan är den 22.2.
Se webbsidan! Andra intressanta stipendier kan kollas upp under länkarna under rubriken Muut
apurahat.
På grund av konferensen har vi endast ett eftermiddagsprogram i samband med det
stadgeenliga vårmötet onsdagen den 9 april på Folkpensionsanstaltens bibliotek,
Nordenskiöldsgatan 12 i Helsingfors. Informationschef Irma Kivelä och informatiker Irma
Helldan visar biblioteket, som planerats av Alvar Aalto, belyser bibliotekets verksamhet och
bjuder på kaffe. Efter årsmötet som tar upp bokslut och verksamhetsberättelse för
<st1:metricconverterw:stonproductid2007 mm>2007 mm, förflyttar vi oss till Helsingfors
universitets historiska museum, Arppeanum, där BMF bjuder på inträde med guidning. I mån
av möjlighet besöker vi också det medicinhistoriska biblioteket i samma byggnad. Närmare
program kommer på BMF:s hemsida i början av mars och anmälan till denna dag önskas
senast den 28.3. till sekreterare Hannele Mikkola på adressen
HUhannele.mikkola(at)gmail.comU
Sjukhusbiblioteksdagarna ordnas i år i Kajana den 25-26.9. och dessa ersätter BMFs
höstseminarium. I mån av möjlighet ordnas också det stadgeenliga höstmötet här.
Kom ihåg att betala din medlemsavgift på 25 €. Blanketten finns på hemsidan HUwww.bmf.fiU
Andra internationella konferenser av intresse är IFLAs 74th General Conference and Councils,
vars tema i år är Libraries without borders: Navigating towards global understanding i Québec,
Canada, 10-15. 8. 2008 . Mera under adressen HUwww.ifla.orgU
Kurs i ämnesordsregistret Hoidokki ordnas av Sjuksköterkeförbundet den 21.4.2008 i
Helsingfors. .
HUhttp://www.sairaanhoitajaliitto.fi/koulutuskalenteri/hoidokki-asiasanaston_kaytto/
Vi välkomnar i styrelsen informatiker Helena Tähtinen från Åbo universitets medicinska
bibliotek och som sekreterare Hannele Mikkola från Åbo yrkeshögskola, enheten för hälsa och
välfärd. Kontaka oss om du vill tipsa om viktiga webbsidor, litteratur, ordböcker, artiklar mm
eller om du har synpunkter på verksamheten!

