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

Syysseminaari 19.11.
Syysseminaari ”Vaikuttava näkyvyys, näkyvä vaikuttavuus” järjestetään Helsingissä Tieteiden talossa to
19.11.2015. Teemana on vaikuttavuus omalla alallamme sekä julkaisujen ja tutkijoiden näkyvyys ym.
Kannattaa ilmoittautua heti, seminaariin mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen
päättyy 5.11. klo 16. Hinta jäseniltä vain 40 euroa sisältäen ohjelman lisäksi aamukahvin ja lounaan (hinta
muille 70 euroa). Aamukahvin tarjoaa OVID ja lounaan EBSCO. BMF:n kevätkokouksessa tarjotaan lisäksi
iltapäiväkahvit. Lomakkeella voit ilmoittautua myös pelkkään kokoukseen, jos et pääse mukaan
seminaariin.

Seminaariohjelma ja ilmoittautuminen: www.bmf.fi/Ajankohtaista

Syyskokous 19.11.
Syysseminaarin yhteydessä pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. 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) viimeistään
18.10.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2016
Vuoden 2016 LM-apurahahausta ilmoitetaan heti vuoden 2016 alussa.

Kevätseminaari 17.4.2015 - "BMF:n tiedeseminaarit ovat ihan
huipputasoa omalla alallaan."
Kevätseminaari "Let's get research-minded! - johdatuksia tutkimuksen tekemisen ymmärtämiseen ja
tutkimusmenetelmiin" kokosi Tieteiden taloon 31 osallistujaa kuuntelemaan viittä erilaista ja toisiaan
täydentävää esitystä tutkimuksen tekemisestä ja menetelmistä. Palautetta saatiin 21 osallistujalta.
Kuulijoiden enemmistö koki esitykset kiinnostaviksi. Osallistujat olivat aktiivisia ja arvostivat, että aikaa
oli varattu myös keskusteluun ja verkostoitumiseen.

· "BMF:n tilaisuudet ovat aina innostavia ja kannustavia. On hienoa kuulua joukkoon, kiitos."



· "Olin tosi tyytyväinen seminaariin. Oikein kiva tavata tietoalan ammattilaisia erilaisista
organisaatioista ja eri puolilta Suomea. Aina saa virkistystä, ideoita ja voi käydä kivoja
keskusteluja."

Kevätseminaarin esitykset: http://www.bmf.fi/Tapahtumat

Kevätkokous 17.4.2015
Kevätseminaarin yhteydessä klo 15.30–16.00 pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Pöytäkirja: http://www.bmf.fi/P%C3%B6yt%C3%A4kirjat

EAHIL-asioita
Oletko jo tutustunut EAHILin täysin uudistuneisiin verkkosivuihin? www.eahil.eu

EAHIL2015 workshop järjestettiin Edinburghissa, aiheena "Research-minded:
supporting, understanding, conducting research." Workshop onnistui erittäin
hyvin ja sieltä jokainen osallistuja sai kiinnostavaa kotiin vietävää. Pisteenä i:n
päällä Skotlanti yllätti osallistujat täydellisellä aurinkoisella kesäsäällä.

Workshopin antiin kannattaa tutustua matkaraporteissa sekä workshopin sivulla. Tuulevi Ovaska
osallistui Boardin yksipäiväiseen kesäkokoukseen workshopin alussa. Myös Councilin kokous järjestettiin
workshopin yhteydessä, ja kaikki Suomen council-jäsenet olivat paikalla: Tiina Heino ja Elise Johansson
uusina jäseninä sekä Minna Liikala (2. kausi).  JEAHIL:in toimituskunnan uusi jäsen Katri Larmo osallistui
toimituskunnan kokoukseen.
Kannattaa käydä tutustumassa JEAHIL:iin: http://eahil.eu/wp-content/uploads/2014/11/journal-3-2015-link-
web1.pdf

LM.apuraha myönnettiin Heidi Enwaldille ja Mari Mäkiselle osallistumiseen EAHIL-workshopiin.
Apurahan suuruus vuonna 2015 oli 800 euroa, joka jaettiin kahden hakijan kesken.

Matkaraportit: http://www.bmf.fi/Matkaraportit

EAHIL 2015 workshop: https://eahil2015.wordpress.com/

Nyt on avoinna vuoden 2016 EAHIL-konferenssin call for papers. Voit lähettää ehdotuksen (abstraktin)
suullisesta esityksestä, posterista tai kurssista, jonka haluaisit pitää. Konferenssi pidetään Sevillassa
Espanjassa. Lue lisää: http://www.bvsspa.es/eahil2016/

Avoinna on myös EAHILin projektiapurahahaku. Jaossa on kaikkiaan 25 000 euroa. Lisätietoja:
http://eahil.eu/call-for-eahil-project-grant-applications/

Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Tarkista ne jäsentietokannassa
https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership
Ehdottomasti kannattaa liittyä, jollet vielä ole mukana eurooppalaisessa yhteisössä! EAHILin jäsenyys on
maksuton. Lisätietoa EAHILista: http://www.bmf.fi/Kansainv%C3%A4liset+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
mukaisesti (http://www.bmf.fi/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t ) suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-
edustajien matkoja.

Iloisiin tapaamisiin seminaareissa
ja kokouksissa sekä sosiaalisessa
mediassa!
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa
11.10.2015

BMF:n johtokunta


