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Hei BMF:n jäsen

Mukavaa alkanutta kevättä!

Uudet johtokunnan jäsenet
Johtokunnan uudet jäsenet ovat Sarah Hagström ja Ritva Milkki. Uutena sihteerinä aloitti Tiina Helamaa.
Tervetuloa ! Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla http://www.bmf.fi . Pidetään
yhteyttä!

Jäsenmaksu
Nyt on aika maksaa jäsenmaksu 28€, eräpäivä on 28.2.2017. Jäsenmaksulasku löytyy BMF:n nettisivuilta:
http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku

BMF:n kevätseminaari: "Times They Are A-Changin' - What About Us?"
BMF:n kevätseminaari "Times They Are A-Changin' - What About Us?" 7.4.2017 järjestetään Tieteiden talolla.
Suomi100-juhlavuoden kunniaksi päätettiin pitää kansainvälinen seminaari.

Puhujiksi ollaan saatu Carol Tenopir (Chancellor's Professor, the School of Information Sciences at the
University of Tennessee, Knoxville, tämän lukuvuoden Hankenilla Fullbright professori): "Reading for Research:
Scholarly Publications in the Worklife of Researchers", Annikki Roos (Kirjaston johtaja, Karolinska Institutet):
"The Challenge of Leading a Library in the 21st Century", Cenyu Shen (tohtoriopiskelija Hankenilla, the
Ambassador of DOAJ for China): "Quality Assessment of Open Access Journals" sekä mahdollisesti myös

http://www.bmf.fi/
http://www.bmf.fi/J%C3%A4senmaksulasku


Sveitsistä Rudolf Muminthaler (LIS professor), aiheena Training and Education of Medical Librarians’ –kyselyn
tulokset. Kannattaa merkitä kalenteriin ! Päivien hinta on 60 € jäseniltä ja 90 € ei-jäseniltä, sisältää kahvit ja
lounaan. Ilmoittautuminen:
https://docs.google.com/forms/d/10IDHyuqtpZNuLeYetGrLOPZOoFfGyoatgGSrVBespcs/viewform?edit_reques
ted=true Kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian, viimeistään 30.3. J.

Kevätkokous
Kevätkokous pidetään perjantaina 7.4.2017 klo 15:30 Tieteiden talossa. Jäseniä, jotka haluavat
sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan niistä
johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla) viimeistään 6.3.2017.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha
LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2017 on haettavissa. Hakuaika päättyy 28.2.2017. Katso tarkemmat
hakuohjeet: http://www.bmf.fi/Apurahavinkit .

Syysseminaari 11.11.2016
Järjestimme syysseminaarin ”Hei, nyt me etsitään" - kurkkaa boxin ulkopuolelle!” Tieteiden talossa
Helsingissä perjantaina 11.11.2016. Teemana oli tarkastella totuttujen (päänsisäisten) rajojemme ulkopuolelle.
Haluamme kehittää ammattiamme jatkuvasti yhdessä ympäröivän maailman muutoksen ja kehityksen kanssa.

Meillä oli kiinnostavat esitykset, tutkija Elina Laten aiheena "tutkimustiedon tuotto akateemisen maailman
reunoilla ja ulkopuolella" ja kirjastonhoitaja Marjut Pohjalaisen aiheena oli hiljaisen tiedon käyttö
organisaatiossa.  Molemmat aiheet ankkuroituvat nykypäivän työelämään kiinteästi. Organisaatioiden
rakenteet elävät, joten tärkeää selvittää, kuinka saadaan organisaatiossa oleva tieto-taito mahdollisimman
hyvin käyttöön.

Seminaari keräsi lähes 30 osallistujaa, ja se sai oikein hyvää palautetta. Tässä joitakin poimintoja:
"BMF-seminaari on aina niin voimaannuttava ja aiheiltaan ajankohtainen. Kiva nähdä saman alan kollegoita."
"Erittäin hyvä päivä! Ihanaa nähdä kollegoja eri organisaatioista, kahvi- ja lounaskeskustelut olivat varsinaisen
ohjelman lisäksi todella antoisia." "Kaikki sujui taas kerran mainiosti ja tarjoilut olivat maistuvia.
Lämminhenkisyys leimaa BMF:n seminaareja kerrasta toiseen, siitä kiitos ihmisille jotka tapahtuman
mahdollistivat panoksellaan ."
"Marjut Pohjolaisen esitys antoi paljon pohdittavaa ja osaltaan myös itseluottamusta omaan työhön. Aihe
ylipäätään hyvin kiinnostava." "Eniten minua puhutteli aihe hiljaisesta tiedosta. Perustavanlaatuinen asia jonka
sanoiksi muodostaminen auttaa nostamaan asiaa esiin omassakin työyhteisössä."
Elina Laten esitys oli "Avartava ja ajatuksia inspiroiva." "Hienoa että tutkimuslaitoksista oli tehty tällainen
tutkimus!"

Kiitos  kaikille puhujille, sponsoreille sekä tietenkin osallistujille !
Syysseminaarin esitykset ja posterit: http://www.bmf.fi/Tapahtumat

Syyskokous 11.11.2016
Syysseminaarin yhteydessä pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Kokoukseen osallistui 15
henkilöä.
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EAHIL-asioita
ICML+EAHIL2017 konferenssi "Diversity in Practice: Integrating, Inspiring & Innovative" järjestetään
Dublinissa 12.-16.6.2017 http://eahil2017.net/ .

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

· matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten järjestöjen kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on
kansainvälisen tieteellisen järjestön hallituksen jäsen ja

· matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kokouksiin silloin, kun seuran
edustaja on kansainvälisen tieteellisen julkaisun toimituskunnan jäsen, sekä

· 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, Lahdessa ja Turussa 25.1.2017

BMF:n johtokunta
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