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Hei BMF:n jäsen
Mukavaa alkanutta kevättä!

Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla http://www.bmf.fi. Pidetään yhteyttä!

Jäsenmaksu
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Maksuaikaa oli 13.2.2015 mennessä. Jäsenmaksulasku löytyy
BMF:n nettisivuilta: http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku.

Kevätseminaari 17.4.
Kevätseminaari "Let's Get Research Minded - johdatuksia tutkimuksen tekemisen ymmärtämiseen ja
tutkimusmenetelmiin” järjestetään Helsingissä Tieteiden talossa pe 17.4.2015.
Teemana: tutkimus, tutkimuksen tekeminen meidän omalla alalla sekä tutkimusta tekevien asiakkaiden
palveleminen.
Seminaariohjelma ja ilmoittautuminen: www.bmf.fi/Ajankohtaista
Ilmoittautuminen viimeistään to 2.4. klo 16. Kannattaa ilmoittautua heti (rajoitettu osanottajamäärä,
seminaariin mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta).
Seminaarin hinta BMF:n jäsenille on vain 40 euroa ja muille 70 euroa.
Ohjelman mukaisille puhujille, esittäjille ja vetäjille seminaari on maksuton.
Hinta sisältää aamukahvin ja salaattilounaan, tarjoaa ProQuest. BMF:n kevätkokouksessa tarjotaan
lisäksi iltapäiväkahvit. Lomakkeella voit ilmoittautua myös pelkkään kokoukseen, jos et pääse mukaan
seminaariin.

Kevätkokous 17.4.
Kevätseminaarin yhteydessä klo 15.30-16.00 pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
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 (esim. sähköpostilla)
yksi kuukausi ennen kevätkokousta, viimeistään 16.3.2015 klo 16.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2015
Apuraha myönnettiin Heidi Enwaldille ja Mari Mäkiselle osallistumiseen EAHIL-worksopiin Edinburghissa
kesäkuussa 2015. Apurahan suuruus vuonna 2015 on 800 euroa, joka tänä vuonna jaettiin kahdelle
tasavahvalle hakijalle.

Syysseminaari 14.11.2014 - "Esitykset virittivät ajattelemaan
omaa työtä. Tuli tunne, että kuuluu johonkin ammatilliseen
yhteisöön."
Johtokunta päätti viime vuoden keväällä kokeilla uutta tapaa koota seminaariohjelma. Avoimella
kutsulla haettiin lyhyitä ja vieläkin lyhyempiä esityksiä, osallistavia työpajoja ja postereita. Ehdokkaita
saatiin kaikkiaan 11 ja kaikki voitiin ottaa mukaan seminaariin. Osallistujia oli 46 ja tunnelma erittäin
kollegiaalinen.
Seminaarin palaute, jota saatiin 35 osallistujalta, oli positiivista. Järjestelyt sujuivat erittäin hyvin / hyvin
(yht. 94 %). Seminaari kokonaisuutena vastasi odotuksia erittäin hyvin / hyvin (96 %). Aamupäivän
seminaariesitelmäosio sai arvion erittäin antoisa tai antoisa lähes kaikilta (95 %), pikaesityssessio samoin
(92 %). Yhden posterin posterisession arvioi erittäin antoisaksi 20 %, antoisaksi 54 % ja keskinkertaiseksi
20 %; olisikin ollut tarpeen saada mukaan enemmän postereita; varmasti se olisi myös ollut mahdollista,
koska muihin tapahtumiin tehdyt posterit kelpuutettiin mielihyvin. Työpajaa piti erittäin antoisana 29 %
ja antoisana 63 %, keskinkertainen se oli kahden osallistujan (6 %) mielestä. Iltapäivän
seminaariesitelmäosio oli erittäin antoisa tai antoisa 95 %:n mielestä. Kysyttäessä parhaiten mieleen
jäänyttä esitystä saivat monet esityksistä - muiden muassa julkaisuille näkyvyyttä, flipped classroom,
kirjasto on wheels ja yhteisopettajuus - useita mainintoja.
Seminaaria kiitettiin hyvin rakennetuksi kokonaisuudeksi, keskustelevaksi ja mielenkiintoiseksi,
hyvähenkiseksi ja rentotunnelmaiseksi . Yhdessä palautteessa mainittiin ilmoittautumisen vaatineen
kirjautumisesta Google-tilille. Tätä pahoittelemme ja toteamme, että lomake muutettiin avoimeksi (ei
kirjautumista) heti, kun se huomattiin. Pikaesityksiä olisi pari halunnut kuulla pidempään kuin kolme
minuuttia, mutta niiden idea on juuri tuo määrätty, kellotettu aika (joskus 1 minuutti, joskus kolme,
joskus viisi) ja niiden esittäjät halusivat itse pitää nimenomaan pikaesityksen. Saimme myös paljon
vinkkejä tulevien seminaarien aiheiksi - kiitos niistä!

Syyskokous 14.11.2014
Syyseminaarin yhteydessä klo 15.30 – 16.00 pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Tiina Heino. Johtokuntaan valittiin uusina
Mari Mäkinen ja entinen puheenjohtaja Tuulevi Ovaska sekä erovuoroisista uudelleen Marketta
Fredriksson. Johtokuntaan kuuluvat lisäksi Elise Johansson, Katri Larmo ja Päivi Ukkonen.

EAHIL-asioita
Tuulevi Ovaska (1. hallituskausi 2013-2016) osallistui EAHILin (European
Association for Health Information and Libraries) hallituksen (Board)

kokoukseen Brysselissä 12.-13.2. Kaksipäiväinen kokous oli tiivis ja työntäyteinen. Rooman konferenssista
saatu palaute oli erittäin hyvää. Councilin vaaleissa saatiin monta uutta valtuutettua, mutta kun
yhdeksän paikkaa jäi täyttämättä, päätettiin parantaa viestintää ja osallistamista. Siinä auttaa
toivottavasti pian julkaistava täysin uudistettu verkkosivusto sekä uudistuva Journal of EAHIL, jonka uusi
päätoimittaja on Federica Napolitani. Laajempi kokousraportti on luettavissa myöhemmin
Matkaraportit-sivulla.
EAHIL Councilin (valtuuston) vaalit järjestettiin lokakuussa 2014. Suomella on Councilissa kolme paikkaa.
Uusia councillorejamme ovat Elise Johansson ja Tiina Heino. Minna Liikala jatkaa councilissa toisen
kauden.
Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Tarkista ne jäsentietokannassa
https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership tai liity, jollet vielä ole mukana eurooppalaisessa
yhteisössä! EAHILin jäsenyys on maksuton. Lisätietoa EAHILista:
http://www.bmf.fi/Kansainväliset+yhteydet .
Vuoden 2015 EAHIL-tapahtuma on workshop Edinburghissa 10.-12.6. Teema on Research-minded supporting, understanding, conducting research. Workshopiin odotetaan vähintään 150 osallistujaa ja
mahtuu enintään 250 - ilmoittautuminen alkaa pian. Ohjelma ja lisätietoja:
https://eahil2015.wordpress.com
BMF tukee TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) avustuksilla ja EAHIL 2008 -konferenssin
tuottovaroilla (ks. http://www.bmf.fi/Säännöt ) suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien
matkoja.

Tapaamisiin seminaareissa ja kokouksissa sekä sosiaalisessa
mediassa!
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa 4.3.2015
BMF:n johtokunta

