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Bibliothecarii Medicinae Fenniae BMF ry.
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www.bmf.fi

Kuulasta syksyä, hyvät BMF:n jäsenet!
Toivottavasti syksynne on alkanut työnilossa ja -imussa. Tässä kirjeessä saatte tietoa
mm. yhdistyksen monikanavaisesta viestinnästä, tulevista tapahtumista ja
kansainvälisestä toiminnasta.

Uudet verkkosivut nyt wikissä
Kuten osa valppaista jäsenistämme varmaan onkin jo huomannut, ovat yhdistyksen
Internetsivut muuttaneet Wikispaces-ympäristöön. Sivuston osoite on vanha tuttu
www.bmf.fi. Wiki-tekniikan avulla sivuston ylläpitäminen yhdessä on helppoa ja
yksinkertaista.
Wiki mahdollistaa myös jäsenkeskustelun. Katso tarkemmat ohjeet wikistä
http://www.bmf.fi/Ajankohtaista. Wiki-keskusteluun osallistuminen edellyttää
yhdistyksen jäsenyyttä. Kaipaamme sivustolle mm. aineistovihjeitä tiedossa olevista
tiedonhakuoppaista, alan sanastoista tai muista aineistoista, joiden tiedot tai linkit
voisimme liittää sivullemme.

Page 2 of 4

BMF ja web 2.0
Verkostoidu LinkedIn:n kautta!
Keskustelua on mahdollista käydä ja esim. linkkejä jakaa myös LinkedIn-palvelussa
http://www.linkedin.com/groups?gid=2242631&trk=hb_side_g. LinkedIn on
tarkoitettu nimenomaan ammatillista verkostoitumista varten ja palveluun on
perustettu BMF:lle oma ryhmä. Ryhmään voivat liittyä BMF:n jäsenet.

Löydä kollegasi Facebookista!
Myös Facebookiin on perustettu ryhmä nimeltä BMF ry. Epävirallinen Facebook-ryhmä
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=119786617206 on avoin
kaikille; myös yhdistykseen kuulumattomat voivat liittyä mukaan.

Sähköpostilista
Keskustelu on tietenkin edelleen mahdollista myös BMF:n sähköpostilistalla bmflista@helsinki.fi.

Postikortti
Yhdistys on painattanut postikorttiesitteitä, jotka on suunnitellut logomme
suunnittelija Jussi Ovaska. Tule mukaan tapahtumiin ja saamaan oma korttisi, jonka
voit vaikkapa lähettää jäsenyyskutsuna kollegallesi!

Syksyn 2009 tapahtumat
BMF:n syysseminaari pidetään Tertiossa, Tampereella 11.11.2009. Merkitse päivä jo
nyt kalenteriin, sillä luvassa on antoisa ja ajankohtainen syysseminaari. Lisätietoja
kaikilla tiedotuskanavilla niin pian kuin mahdollista.
Tampereella syysseminaarin yhteydessä pidetään myös yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous, jossa mm. valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
hyväksytään vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelmat. Kokouksen asialista
lähetetään viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
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Juhlavuosi 2010
BMF täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Jäsenten ideat juhlavuoden juhlistamiseksi ovat
tervetulleita! Keskustele aiheesta web 2.0 -välinein: wikissä taikka LinkedIn- tai
Facebook-ryhmässä. Suunnitelmissa ovat ainakin sairaalakirjastopäivät ja
juhlaseminaari.

Kansainväliset tapahtumat
EAHIL:lla oli tänä vuonna vuorossa workshop. Se pidettiin Dublinin linnassa
kesäkuussa. Irlannin oikukas sää suosi järjestäjiä ja osallistujia; viikko oli lauantain
retkipäivää lukuun ottamatta lämmin ja aurinkoinen. Matkakertomukset ovat
luettavissa BMF:n wikissä http://www.bmf.fi/Matkaraportit.
Hannele Mikkola ja Helena Tähtinen BMF ry:n johtokunnasta osallistuivat Tukholmassa
viidenteen EBLIP5–konferenssiin 29.6.–3.7.2009 (Evidence Based Librarianship &
Information Practice). Helenalla oli posteri-esitys
http://blogs.kib.ki.se/eblip5/posters/Tahtinenposter.pdf, josta hän kävi muutamia
kiinnostavia keskusteluja, joku jopa pyysi valmista väitöskirjaa. Ehkä sitten joskus…
Hannele osallistui Journal Club –työpajaan, joka olisi hyvä viedä kehittämisideana
työelämään. Tarkoitus olisi työpaikoilla tutustua esimerkiksi kiinnostaviin
kansainvälisiin, näyttöön perustuviin kirjasto- ja tietopalvelualan artikkeleihin.
Konferenssin ainoa suomalainen esitys oli Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
laitokselta Terttu Kortelaisen esitys Evidence based heuristic evaluation of library web
services http://blogs.kib.ki.se/eblip5/abstracts/Kortelainen.pdf
IFLA:n 75. konferenssi oli Milanossa elokuussa. LehtiMarketin (nykyisin LM Info)
apurahalla konferenssiin osallistuneen Aila Ruokokosken matkaraportti julkaistaan
BMF:n wikissä. Milanossa saatiin päätös, että vuoden 2012 IFLA-konferenssi
järjestetään Suomessa.
ICML2009 http://www.icml2009.com/ eli 10th International Congress on Medical
Librarianship järjestettiin Brisbanessa Australiassa elo-syyskuun vaihteessa. Suomesta
konferenssiin osallistuivat BMF:n johtokunnan jäsen Tuulevi Ovaska Kuopion yliopiston
kirjastosta/KYSin tieteellisestä kirjastosta ja Pirjo Rajakiili Terkosta (BMF ei rahoittanut
matkoja). Tuulevi Ovaskan, jolla oli konferenssissa suullinen esitys, raportti
julkaistaan BMF-wikissä ja valokuvia on nähtävillä Facebookissa. Journal of EAHILin
marraskuun 2009 numerossa julkaistaan eurooppalaisten osallistujien raportteja
konferenssista.

Uutiset
Suomelle kolmas EAHIL-council-jäsen
Tuulevi Ovaska valittiin Suomen kolmanneksi councilloriksi EAHIL:iin. Kiitokset kaikille
äänestäjille. Councilin kokous Dublinin workshopin yhteydessä oli antoisa. Siihen
osallistuivat myös Suomen muut councillorit Katri Larmo ja Jouni Leinonen.

EAHIL Web 2.0 task forcen jäseneksi Katri Larmo
EAHIL:iin on perustettu Web 2.0 Taskforce edistämään web 2.0 tekniikoiden käyttöä
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EAHILin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Ensimmäinen vaihe Taskforcen työssä
on selvittää, mitä web 2.0 välineitä EAHILin jäsenet tällä hetkellä käyttävät ja
minkälaisia tarpeita ja toiveita EAHILin jäsenillä ja eri toimielimillä on. Taskforcen
jäseniä ovat Guus van den Brekel (pj.), Karen Buset, Marshall Dozier, Kate Kelly, Katri
Larmo, Jacqueline Limpkes ja Oliver Obst. Lotta Haglund ja Benoit Thirion ovat EAHIL
Boardin edustajia Taskforcessa. Lisätietoa Taskforcen toiminnasta löytyy mm. EAHILin
sivuilta http://www.eahil.net/web_2.0_tools/ sekä Journal of EAHIL:sta 2009, vol. 5,
no 2, s. 27-28 http://www.eahil.net/journal/journal_2009_vol5_n2.pdf.

Mietitkö mistä rahat seminaari- tai konferenssimatkaan?
Katso apurahalinkit BMF-wikistä. Jos tiedät muita, liity wikiin ja jaa tietosi kollegoiden
kanssa!

Tavataan Tampereella! Verkostoidutaan wikissä! Linkkaillaan LinkedInissä ja
vaihdetaan kuulumisia Facebookissa! Pidetään yhteyttä!
Johtokunnan puolesta,

Tuulevi Ovaska,

varapuheenjohtaja

