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Hyvät BMF ry:n jäsenet!
Tapahtumarikas vuosi on päättymässä: EAHILin konferenssi pidettiin kesäkuussa
Finlandiatalolla. suunnittelutoimikunnan työläät vuodet tuottivat kaikin puolin onnistuneen
konferenssin. Kiitokset visioiville, ahkerille ja huolellisille jäsenille, jotka saivat aikaan hyvää
sekä sisällöllisesti että järjestelyjen osalta. Alla löytyy enemmän informaatiota. Ks. myös
www.eahil.net -sivuilta, ja www.netvibes.com/eahil2008#EAHIL2008 .
Konferenssin lisäksi järjestettiin Kajaanissa viidennet valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät
syyskuussa sekä juhlittiin 30 vuotta täyttävää Medic-tietokantaa Terkossa marraskuussa.
SUOMELLE KOLMAS EAHIL COUNCILIN JÄSEN
Marraskuun sisällä meillä on vielä yksi tehtävä:
äänestäkäämme
EAHIL
Councilin
vaaleissa!
Suomesta on mahdollisuus saada kolmas jäsen ja
ehdokkaana on Tuulevi Ovaska.
Äänestäminen on helppoa EAHILin jäsentietokannan
kautta (http://www.eahil.uio.no), niin kuin on
jäsenyydenanominenkin osoitteessa
www.eahil.net/join.htm .

HILJ 25 VUOTTA
HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL täyttää 25 vuotta ja juhlanumero
tarjotaan luettavaksi vapaasti osoitteella (toiminee useimmille):
http://www3.interscience.wiley.com/journal/121510453/issue
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121510465/HTMLSTART
To mark the journal’
s anniversary a special celebratory issue, guest edited by Andrew Booth, is being published in
December 2008. Contributors to this supplement include such well known names as Muir Gray, William Hersh,
Margaret Haines, Ann McKibbon and Joanne Marshall. These commentators and others follow the evolution of the
journal from its origins on the first editor’
s kitchen table in the early 1980’
s to its 2008 electronic editorial office.
They also survey the past 25 years of health care information services and look to what the future may hold. The
supplement in divided into various sections including, evolution of the journal; 25 years of learning and teaching in
action; 25 years of information technology in libraries; 25 years of using evidence in practice; widening panoramas:
incorporating health informatics and international perspectives; and future perspectives.

11TH EUROPEAN CONFERENCE OF MEDICAL AND HEALTH LIBRARIES
Towards a new information space –innovations and renovations Suomessa 23.-28.6.2008
BMF järjesti yhteistyössä Terkon kanssa kesäkuussa Helsingissä 11. EAHIL-konferenssin.
Konferenssipaikkana oli Finlandia-talo, jonka tarjoamat puitteet ja palvelu saivat paljon
kiitosta samoin kuin koko konferenssin tieteellinen ja ammatillinen anti.
Osallistujamäärä oli lähes 400, 38 maasta ja näytteilleasettajina oli 25 eri yritystä ja
organisaatiota. Monet sponsorit tekivät konferenssin toteutumisen mahdolliseksi. Varsinaisia
esitelmiä oli noin 50 ja posteriesityksiä oli 50.
Konferenssin otsikko oli "Towards a New Information Space - Innovations and Renovations".
Tilaisuutta edelsi 11 jatko- ja täydennyskoulutuskurssia, jotka järjestettiin Terkon ja
Biomedicumin tiloissa. Konferenssin avasi opetusministeri Sari Sarkomaa ja avajaisesitelmän
piti professori Leena Peltonen-Palotie Kansanterveyslaitokselta. Suomalaisten pitämiä
esitelmiä oli viisi ja postereita oli useita.
Pääpuhujia olivat Leena Peltonen-Palotie, Anne Brice, Heather Todd, Oliver Obst, Christine
Borgman, Lotta Haglund ja Eero Hyvönen.
Kongressin pääaiheita olivat virtuaaliset yhteisöt ja kirjastot, uusi teknologia kirjastotyössä,
terveystieto ja sen edistäminen, näyttöön perustuva kirjastotyö ja tietopalvelu sekä
terveysalojen kirjastojen kirjastonhoitajien ja informaatikkojen ammatillinen kehittyminen.
Journal of EAHILin päätoimittajan Sally Woodin mukaan tieteellinen ja sosiaalinen ohjelma
olivat erinomaisia. Sekä järjestelytoimikunta että kansainvälinen ohjelmatoimikunta saivat
paljon kiitosta.
Konferenssiin osallistumisen suuri anti oli toivottavasti myös verkostoituminen: mahdollisuus
tavata kollegoja sekä Suomesta että muista maista ja kuulla heidän työstään. Tavattuun
henkilöön on helppo ottaa yhteyttä jälkeen päin. MJ
5. SAIRAALAKIRJASTOPÄIVÄT
Sairaalakirjastopäivät pidettiin aurinkoisessa Kajaanissa 25.-26.9.2008. Päivien otsikko oli
”
Liikaako paatinen taakka”
, sillä teemana oli työhyvinvointi kirjastoasioiden lisäksi. Otsake
oli kajaanilaissyntyisen Eino Leinon tuotannosta, josta saatiin luonteva taustateema päiviä
keventämään. Osanottajia oli noin 35 keskussairaala-, ammattikorkeakoulu-, erikois- ja
yliopistokirjastoista.

Ensimmäinen
päivä
oltiin
vanhan
seminaarin
eli
nykyisen
Oulun
yliopiston
opettajankoulutusyksikön tiloissa, toinen päivä viereisessä Kainuun maakuntakirjastossa.
Aika käytettiin tarkkaan kirjastoasioihin ja päiviin mahtuivat niin BMF:n syyskokous kuin
sairaalakirjastokonsortio Hellin kokoontuminen ennen teatteriesitystä. Päiviin sisältyi
kirjastovierailuja,
luentoja
työhyvinvoinnista
ja
ajankohtaisista
kirjastoasioista,
yhteistyökumppaneiden tietoiskuja ja antoisia keskusteluja kollegojen kanssa. EJ
MEDIC TÄYTTI 30 VUOTTA
Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko järjesti Medic-tietokannan 30-vuotisen taipaleen
kunniaksi Medic-tapahtuman 17.11.2008.
Tapahtumassa muisteltiin FinMedin/Medicin
monia eri vaiheita sekä esiteltiin kesällä 2008 avattu uusi käyttöliittymä - sen kehitystyö,
hakutoiminnot ja indeksointityökalu. Medicin historiasta puhuivat Ulla Neuvonen ja EevaLiisa Aatola, uuden Medicin tekniikasta Pasi Keski-Nisula, hakuominaisuuksista Tiina Heino
ja indeksointityökalusta Ulla Neuvonen ja Katri Larmo. Lisäksi kuultiin Kustannusosakeyhtiö
Duodecimin Peter Nybergin esitys FinMeSHistä ja MetatesaurusRexistä.
Lämminhenkiseen tapahtumaan osallistui järjestäjien iloksi lähes 70 kirjastoammattilaista eri
puolilta Suomea. Iltapäivän päätteeksi BMF ry esitti kiitokset Medicin tekijöille. KL
5. SYYSKOKOUS 2008
Syyskokous järjestettiin Sairaalakirjastopäivien yhteydessä Kajaanissa 26.9.2008.
Sairaalakirjastopäivät korvasivat tänä vuonna BMF:n syysseminaarin. Gunilla Jansson
valittiin puheenjohtajaksi toiseksi kaudeksi eli vuosiksi 2009-2010 ja eroavan jäsenen Merja
Jauhiaisen tilalle valittiin Katri Larmo. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Jouni Leinonen
ja Klara Wenzel, varalla ovat Carita Bjon ja Marja-Leena Hyvönen. Taloudenhoitajana jatkaa
Terhi Sandgren.
Syyskokous hyväksyi vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvion sekä jäsenmaksun,
joka on edelleen 25 €.
MUISTITKO JÄSENMAKSUN 2008?
Jäsenille on jo lähetetty muistutus jäsenmaksusta bmf-sähköpostilistan kautta, ja ne, jotka
eivät ole maksaneet, saavat vielä postitse muistutuksen. Jos ensi vuoden alussa todetaan,
ettei joku jäsen ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksua, poistetaan jäsen
yhdistyksen jäsenluettelosta. Pyrimme saamaan jäsenrekisterimme ajan tasalle.
Jäsenmaksu on 25 €. Jäsenmaksu on yhdistykselle tärkeä koska maksaessasi turvaat
yhdistyksen työtä ja varmistat mm. alennetun seminaariosanottajanmaksusi. BMF:n
kotisivulta löydät jäsenmaksulaskun.
KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT 2008...
IFLAn konferenssin teema oli tänä vuonna "Libraries without borders: Navigating towards
global understanding" ja se järjestettiin 10. - 14. elokuuta Québecissa, Kanadassa. Minna
Liikala osallistui. Matkaraportit löytyvät webbisivuiltamme.

... JA 2009
EAHIL Workshop pidetään 2.-5. kesäkuuta Dublinissa,
Irlannissa teemana Working with Others: Explore,
Engage, Extend! http://www.eahil2009.ie/

IFLA World Library and Information Congress: 75th IFLA General
Conference and Council Milanossa, Italiassa elokuun 23.-27.,
teemana Libraries create futures: building on cultural heritage.
http://www.ifla.org/IV/ifla75/index.htm
IMCL 10th International Congress on Medical Librarianship 31.8.4.9. Brisbanessa, Australiassa, teemana Positioning the
profession.
http://www.icml2009.com/
JA KOTIMAASSA ...
BMF suunnittelee kevätseminaariksi wiki-aiheeseen keskittyvää koulutustilaisuutta viikoille
12 ja 13 Helsinkiin ja Turkuun (edellyttäen että osanottajia on vähintään 10). Helsingin
kurssipäivän yhteydessä pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
LEHTIMARKETIN MATKA-APURAHA
Apuraha myönnettiin tänä vuonna Kirsi Salmelle, joka osallistui EAHILin konferenssiin
kesäkuussa. Kirsi Salmen ja Tuulikki Airaksisen posteri palkittiin konferenssin parhaana ja
käsitteli ammatillisista kehittymistä mentoroinnin ja työparityöskentelyn näkökulmasta.
Ensi vuoden alussa Lehtimarketin apuraha julistetaan taas haettavaksi, joten seuratkaa bmfsähköpostilistaa ja yhdistyksen webbisivuja.
KOTISIVUT
Uudet kotisivut osoitteessa www.bmf.fi ovat vielä työn alla. Ohjelma on osoittautunut
hankalaksi käyttää ja etsimme uusia mahdollisuuksia.
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.
Svensk resumé
Ett händelserikt år går mot sitt slut, men länge kommer vi att leva på rika minnen från
EAHILs elfte konferens på Finlandiahuset i Helsingfors i juni, som tack vare den uthålliga och
omsorgsfulla arbetsgruppen med Merja Jauhiainen i spetsen skapade en succé.

Kajana stod värd för de femte sjukhusbiblioteksdagarna i september och programmet
utgjorde traditonsenligt ett möte mellan kunskap och kultur.
Databasen Medic fyllde 30 år i november och firades med ett seminarium på Terkko, som
gav oss intressanta och nödvändiga tillbakablickar på närhistorien.
Men en viktig sak återstår: rösta inom november i valet inom EAHIL Council! Vi har en god
chans att få in en tredje medlem: Tuulevi Ovaska. Att bli medlem och att rösta är lika lätt!
Se adresserna ovan!
Glöm inte tidskrifterna HILJ (=Health Information and Libraries Journal), som fyller 25 år i
år och kan läsas via Blackwell Synergy och JEAHIL (=Journal of the European Association
for Health Information and Libraries), som är fritt tillgänglig på EAHILs webbsida.
Kom ihåg medlemsavgiften! I år har vi sänt ut många påminnelser och den som inte betalat
på två år kommer att uteslutas i början av nästa år. Genom att betala tryggar du
föreningens fortsatta verksamhet.
Nästa år planerar föreningen seminarier kring Wiki och Web2.0. Vi börjar med Wiki och
siktar på veckorna 12 och 13 i Helsingfors och Åbo. Lehtimarkets stipendium lediganslås i
början av året. Följ med på www.bmf.fi

Tämä syyskirje syntyi yhteistyössä BMF:n
johtokunnan ja jäsenten avulla.

Kiitoksia siitä! 25.11.2008
Gunilla Jansson
Taitto ja stilisointi HT*

