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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
Nyt on aika maksaa jäsenmaksu, eräpäivä on 22.2.2016. Jäsenmaksulasku löytyy BMF:n nettisivuilta:
http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku

Sairaalakirjastopäivät
Yhdeksännet valtakunnalliset Sairaalakirjastopäivät 19.-20.5.2016 järjestetään Rovaniemellä (Lapin
yliopisto, taiteiden tiedekunta, Yliopistonkatu 8). Päivien teema on Arktista hyvinvointia ja
terveysjuridiikkaa (erähenkinen seminaari). Alustava ohjelma liitteenä. Päivien hinta on 50 € jäseniltä ja 80
€ ei-jäseniltä, sisältäen kahvit, ateriat sekä illallisen.
HUOM! Kannattaa varata matkat ajoissa, niin saa edullisemmin. Joitakin matkustusvaihtoehtoja Helsingistä:
• Finnair lento Helsingistä Rovaniemelle saapuu to 8:50, lähtee pe 18:10 (n. 460 €), lähtee la 5:40 (n. 70 €)
• Norwegian lento Helsingistä Rovaniemelle saapuu ke 14:50 ja lähtee pe 15:20 (n. 85 €)
• Yöjuna saapuu to klo 7:50 ja lähtee pe joko 17:54 tai 21:15 (n. 270 €)

Kevätkokous
Kevätkokous pidetään perjantaina 15.4.2016 klo 15:00 Terkon auditoriossa. Jäseniä, jotka haluavat
sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan niistä
johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla) viimeistään 14.3.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha
LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2016 on haettavissa. Hakuaika päättyy 4.3.2016. Katso tarkemmat
hakuohjeet: http://www.bmf.fi/Apurahavinkit .

Syysseminaari 19.11.2015
Järjestimme syysseminaarin ”Vaikuttava näkyvyys, näkyvä vaikuttavuus” Tieteiden talossa Helsingissä
torstaina 19.11.2015. Teemana oli sekä vaikuttavuus omalla alallamme että julkaisujen ja tutkijoiden
näkyvyys. Seminaari keräsi 36 osallistujaa, ja se sai oikein hyvää palautetta. Tässä joitakin poimintoja:
"Kiitos hurjasti taas kerran! Näistä seminaareista saa aina uutta näkökulmaa arkeen ja on aina yhtä kivaa
tavata kollegoja samalla :)"
"Tapahtuma oli sekä sisällöltään että järjestelyiltään harvinaisen hyvä."
"Marja Haapaniemen esitys oli loistava, erittäin mielenkiintoinen aihe ja saatiin hyviä näkökulmia
vaikuttavuuden arvioinnin haasteista."

"Yleisesti altmetriikka oli mulle vieraampi juttu ja siksi kiinnostava."
"Päivi Litmanen-Peitsalan esitys oli paitsi ajatuksia ravistava, myös hauska, vaikka ei ollutkaan ensimmäinen
esitys, jossa meitä kirjastolaisia kehotettiin ottamaan oma tilamme."
Syysseminaarin esitykset ja posterit: http://www.bmf.fi/Tapahtumat

Syyskokous 19.11.2015
Syysseminaarin yhteydessä pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Kokoukseen osallistui 17
henkilöä.

EAHIL-asioita
EAHIL2016 konferenssi "Knowledge, Research,
Innovation... eHealth!" järjestetään Sevillassa 6.11.6.2016 http://eahil.eu/conferences/.
Oletko jo tutustunut EAHILin täysin uudistuneisiin
verkkosivuihin? http://www.eahil.eu
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
BMF tukee TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) myöntämillä avustuksilla EAHIL Boardin ja JEAHIL
Editorial Boardin suomalaisjäsenten matkoja. "TSV myöntää kansainvälistä tukea 1) matkakuluihin
kansainvälisten tieteellisten järjestöjen kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen
järjestön hallituksen jäsen ja 2) matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien
kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen julkaisun toimituskunnan jäsen, sekä
3) kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksuihin (BMF:n tapauksessa IFLA:n jäsenmaksu.) Lisäksi
EAHIL 2008 -konferenssin tuottovaroilla tuetaan niitä koskevien sääntöjen (http://www.bmf.fi/Säännöt )
mukaisesti suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien matkoja.
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa 8.2.2016
BMF:n johtokunta

