Signum toimitus

BMF RY — YHDISTYSTOIMINTA
VIRKISTÄÄ JA OPETTAA!
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry on lääke- ja terveystieteiden
sekä lähialojen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisten yhdistys, joka
on perustettu vuonna 1980. Yhdistys auttaa jäseniään luomaan
ammatillisia verkostoja ja kehittämään ammattitaitoaan. Se järjestää
myös koulutusta ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Jäsenet
pääsevät seuraamaan lääke- ja terveystieteelliselle tiedolle ominaista
nopeaa kansainvälistä kehitystä. Yhdistys järjestää kotimaisia ja
kansainvälisiä seminaareja ja jäsenten kanssa käydään yhteisillä
tutustumis- ja opintomatkoilla.
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ibliothecarii Medicinae Fenniae
eli bmf on toiminut yhdistyksenä jo yli 40 vuotta. Siihen kuuluu laajasti jäseniä kotimaisista lääke- ja
terveystieteiden sekä niiden lähialojen
kirjastoista ja tietopalveluista. bmf järjestää vuosittain kevät- ja syysseminaarin, lisäksi yhdistys järjestää mm.
opintoretkiä eri kohteisiin.
bmf:n puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2016 lähtien Tiina Heino.

Hänelle siirtyminen puheenjohtajaksi
aikoinaan oli helppoa, ja tehtävä tuntuu edelleen antoisalta ja innostavalta.
”Oli helppoa aloittaa, kun yhdistys
oli niin hyvässä ja vireässä kunnossa.
Lääketieteellinen informaatio ja siihen liittyvät palvelut kehittyvät nopeaa vauhtia, mutta olemme pystyneet
kivasti tutustumaan uusiin aiheisiin ja
opettelemaan yhdessä valitsemalla niitä
seminaariemme teemoiksi. Yhdistyk-

BMF:n iloinen matkaseurue Tarton matkalla. (Kuva: Tiina Heino)
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sessä toimiminen antaa todella paljon!
Seminaarien aiheiden miettiminen ja
puhujien etsiminen innostaa, siitä saa
mukavasti perspektiiviä ja näkymää sekä todella hyviä kontakteja. Tilaisuuksissa kokee yhteisöllisyyden voiman.
Erityisesti korona-aikana on korostunut tiiviin yhdessäolon merkitys.”

Yhdessä on helpompi tutustua
uusiin aiheisiin

tapahtuman järjestämisestä: rautaisannoksen uutta ammattilista osaamista ja ison määrän kontakteja niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
LM Prenaxin matka-apuraha bmf:n
jäsenille on haettavissa vuosittain. On
myös paljon matalampi kynnys lähteä
matkaan ja miettiä esitysten, postereiden ja continuing education -kurssien
laadintaa kollegoiden kanssa.”

bmf on tarjonnut myös puheenjohta- Monella tavalla
jalleen paljon uutta tietoa sekä mah- merkityksellistä toimintaa
dollisuuksia lisätä omaa ymmärrystä
atri Larmo on yksi bmf:n aktiija osaamista yhdessä muiden kanssa.
visista jäsenistä. Katrin mielestä
”Informaatioala kehittyy nopeasyhdistys tarjoaa monia mahdolti ja joskus saattaa tuntua ahdistaval- lisuuksia verkostoitua ja tutustua eri
ta, tiedänkö tarpeeksi ja miten voisin organisaatioissa toimiviin kollegoihin.
”bmf:n merkityksellisyys tulee esilkartuttaa osaamistani. Yhdessä onkin
helpompi tutustua uusiin aiheisiin, le monella tavalla. Se on erinomainen
tästä oiva esimerkki on syksyn 2019 väylä tutustua eri sektoreilla, erilaiseminaarimme ’AI AI – mikä se on ja sissa organisaatioissa, tehtävissä ja
mitä se tekee?’. Tällöin tuasemissa toimiviin kolletustuimme tekoälyyn ja si- Mitä enemmän goihin. Yliopistoissa, vitä käyttäviin sovelluksiin.”
ranomaisorganisaatioissa,
BMF:ssä tekee, sairaalakirjastoissa, tutkiKotimaisen koulutusmuslaitoksissa ja yritystoiminnan lisäksi bmf on
sitä enemmän
ollut mukana kansainvälisektorilla on jokaisella
siitä saa.
sessä toiminnassa. Jäsenilomat erityispiirteensä ja
leen yhdistys tarjoaa myös
kaikista saa ideoita sekä
mahdollisuuden matka-apurahojen ha- perspektiiviä puolin ja toisin. Aina löykemiseen.
tyy kollega, jolta kysyä. Esimerkik”bmf ry on tsv:n jäsenjärjestö, si sairaalakirjastossa työskentelevien
joka tukee kansainvälistä toimintaa. kollegoiden toivomuksesta pidimme
bmf ry järjesti yhdessä Terkko Kam- verkkoseminaarin ’Yksin vaan ei ykpuskirjaston kanssa eahil-konferens- sinäinen’ keväällä 2021. Antaa valtasin Helsingissä kesällä 2008. Tämä oli vasti ammatillista itsevarmuutta, kun
unohtumaton kokemus! Siinä sai ai- on tuntuma siitä, mitä alalla tapahnutlaatuista oppia ison kansainvälisen tuu ja missä kohtaa omassa henkilö-
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kohtaisessa ammatillisessa kehityksessä
mennään. Moninaisuutemme näkyy
hyvin myös Ina Antellin opinnäytetyössä BMF ry jäsenten työnkuvankartoitus: osaaminen ja tulevaisuus (2019).
bmf:n toiminnassa esimerkiksi seminaarien ideoiminen kollegoiden
kanssa voi olla antoisaa. Katri Larmon
mielestä seminaarien valmisteluun liittyy monia muitakin hyötyjä:
”Mitä enemmän bmf:ssä tekee, sitä
enemmän siitä saa. Esimerkiksi seminaareja ideoidessa kollegoiden kanssa saa käyttää mielikuvitusta ja ottaa
yhteyksiä mielenkiintoisiin ammattilaisiin, kuten tekoälytutkijoihin tai
valtioneuvoston kanslian koronaviestinnästä vastaaviin, muutamia viimeaikaisia esimerkkejä mainitakseni.
Seminaarien yhteydessä tulee myös
luotua mutkattomia yhteyksiä kaupallisiin yhteistyökumppaneihimme:

Tiina Heino ja Katri Larmo. (Kuva: Tiina Heino)

tietoaineistojen ja -palveluiden tuottajiin. Matalan kynnyksen vuoropuhelu
hyödyttää molempia osapuolia, kun
tieto uusista tuotteista sekä asiakkaidemme toiveista ja tarpeista välittyy
nopeasti. Palveluntarjoajat myös huomioivat toiveemme sujuvan keskusteluyhteyden myötä.”
Yhdistyksen järjestämät vierailut
tai opintomatkat ovat tärkeä osa bmf:n
toimintaa, sanoo Katri Larmo:
”Varsinaisena työhyvinvointitekona voi pitää bmf:n yhteisiä matkoja! Niissä yhdistyy parhaalla tavalla
ammatillinen oppiminen, virkistys ja
verkostoituminen. Yksi unohtumattoman antoisa matka on ollut vaikkapa
kevään 2019 opintomatka Tarttoon.
Korona etätyökauden aikana pääsimme
virtuaalivierailulle Tampereen yliopiston kirjastoon. Tänä keväänä pääsimme suuntaamaan ihan paikanpäälle
Kuopioon.”
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Tiina ja Katri pyysivät bmf-kollegoiltaan kommentteja yhdistyksen merkityksellisyydestä. Tässä poimintoja kommenteista:
Tunnen olevani osa terveysalan tiedonhankinnan
asiantuntijaverkostoa.
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Ennakointia tulevaan ja nykytrendien haistelua, mitä nyt on
meneillään lääke- ja terveystieteiden tiedon ja tiedonhankinnan
suhteen; voi viedä ideoita ja käytänteitä omaan organisaatioon.
Saa tukea ja voi kehittää omaa osaamista vapaamuotoisten
tapaamisten, sähköpostilistan ja koulutusten kautta nimenomaan
terveysalan tiedonhankintaan liittyen, tätä tukea ei omassa
organisaatiossa juurikaan ole tarjolla lukuun ottamatta yhteistyötä
terveysalan opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Toki tukea yleiseen
tiedonhankintaan saa oman organisaation ihanilta kollegoilta.
Keskustelu ja kokemusten vaihtaminen on erittäin antoisaa ja
tärkeää, mikä tukee myös työhyvinvointia.
Oman osaamisen kehittäminen on tärkeää. Toivon myös, että voin
antaa tukea ja jakaa jotain osaamista muille, että en ole pelkästään
saamapuolella.
BMF on minusta yksi harvoista alamme verkostoista, joissa on ihan
käytännössä sujuvaa kanssakäymistä eri sektoreilla työskentelevien
kesken. BMF:ssä on ihan oikeasti yhteisöllisyyttä, mukavia ja
ammatillisen osaamisen kannalta tärkeitä vuosittaisia tapahtumia,
ja ihmiset tuntevat toisensa. BMF on vähän kuin ikkuna
ulkomaailmaan.

bmf:n toiminnasta tarkempia tietoja yhdistyksen verkkosivuilla: https://bmf.fi/
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