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Syysseminaari 11.11.2016
Syysseminaari "Hei, nyt me etsitään - kurkkaa boxin ulkopuolelle!" järjestetään Helsingissä Tieteiden
talossa perjantaina 11.11.2016. Teemana on tarkastella totuttujen (päänsisäisten) rajojemme ulkopuolelle.
Haluamme kehittää ammattiamme jatkuvasti, yhdessä ympäröivän maailman muutoksen ja kehityksen
kanssa. Meillä on tulossa kiinnostavat esitykset: tutkija Elina Laten aiheena "tutkimustiedon tuotto
akateemisen maailman reunoilla ja ulkopuolella" ja kirjastonhoitaja Marjut Pohjalaisen aiheena on
hiljaisen tiedon käyttö organisaatiossa.  Molemmat aiheet ankkuroituvat kiinteästi nykypäivän
työelämään. Organisaatiot ja niiden rakenteet elävät, miten saada organisaatiossa oleva tieto-taito
mahdollisimman hyvin käyttöön. Kannattaa ilmoittautua heti, seminaariin mahtuu 40 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen päättyy to 3.11.2016 klo 16.00. Hinta jäseniltä vain 40 euroa sisältäen
ohjelman lisäksi aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin. Hinta muille on 70 euroa. Aamukahvin tarjoaa
EBSCO, lounaan Karger ja iltapäiväkahvit Wolters Kluwers. Lomakkeella voit ilmoittautua myös
pelkkään kokoukseen, jos et pääse mukaan seminaariin.

Pian verkossa myös seminaariohjelma ja ilmoittautuminen: www.bmf.fi/Ajankohtaista

Syyskokous 11.11.2016
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:
tiina.m.heino@helsinki.fi) viimeistään 10.10.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2017
Vuoden 2017 LM-apurahahausta ilmoitetaan heti vuoden 2017 alussa.

Sairaalakirjastopäivät Rovaniemellä 19.-20.5.2016 -
"Kokonaisuutena ylitti odotukseni"
Yhdeksännet valtakunnalliset Sairaalakirjastopäivät järjestettiin Rovaniemellä (järjestäjinä Lapin
korkeakoulukirjasto yhdessä BMF ry:n kanssa ). Päivien teema oli Arktista hyvinvointia ja

http://www.bmf.fi/Ajankohtaista


terveysjuridiikkaa (erähenkinen seminaari). Sairaalakirjastopäivien seminaarin esitykset:
http://www.bmf.fi/Tapahtumat
Iso kiitos seminaarin paikallisille järjestäjille ja erityisesti ohjelmakoordinaattori Paula Kangasniemelle.
Seminaari sai todella paljon kehuja niin sisällöstään kuin järjestelyistään: "Lähes nappisuoritus:
mielenkiintoisia luentoja, hyvä aikataulutus ja erinomaisesti huomioitu paikallisuus.  Loistava illallinen!";
"Ylitti odotukset. Kannatti tulla."
Haluamme kiittää myös sponsoreitamme!
Seminaarissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa etäyhteyttä ja iloksemme sekin onnistui ja toimi hyvin.

Kevätkokous 15.4.2016
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Terkossa pe 15.4.2016 15.00-16.00. Pöytäkirja:
http://www.bmf.fi/P%C3%B6yt%C3%A4kirjat

EAHIL-asioita
EAHIL2016 konferenssi järjestettiin Sevillassa 6-11.6., aiheena "Knowledge,
Research, Innovation…eHealth". Konferenssi onnistui erittäin hyvin ja jokainen
osallistuja sai kiinnostavaa kotiin vietävää. Sevillassa paistoi aurinko, hyvä
aurinkoinen tunnelma ylsi konferenssisaleihin asti. Konferenssin antiin kannattaa
tutustua matkaraporteissa, konferenssin sivulla sekä Katrin ja Tiinan Verkkari-
jutussa. Tuulevi Ovaska osallistui Boardin yksipäiväiseen kesäkokoukseen

konferenssin alussa. Myös Councilin kokous järjestettiin konferenssin yhteydessä, ja Suomen Council-
jäsenistä olivat paikalla Tiina Heino ja Minna Liikala. JEAHIL:in toimituskunnan jäsen Katri Larmo
osallistui toimituskunnan kokoukseen.
EAHIL 2016: http://www.bvsspa.es/eahil2016/
Kannattaa käydä tutustumassa JEAHIL:iin: http://eahil.eu/jeahil/

LM.apuraha myönnettiin Paula Kangasniemelle osallistumiseen Creating Knowledge  -konferenssiin
järjestettiin 2-3.6.2016 Reykjavikissa Islannissa. Apurahan suuruus vuonna 2015 oli 800 euroa.

Matkaraportit ja Verkkari-artikkeli: http://www.bmf.fi/Matkaraportit

EAHIL 2017 konferenssi "Diversity in Practice: Integrating, Inspiring & Innovative" järjestetään Dublinissa
Irlannissa 12 – 16.6.2017: http://www.bvsspa.es/eahil2016/

Nyt on avoinna vuoden 2017 EAHIL-konferenssin call for papers. Voit lähettää ehdotuksen (abstraktin)
suullisesta esityksestä, posterista, kurssista tai työpajasta (vuorovaikutteinen sessio), jonka haluaisit
pitää. Lue lisää: http://eahil2017.net/

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 tukea matkakuluihin kansainvälisten
tieteellisten järjestöjen kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen järjestön
hallituksen jäsen, ja matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kokouksiin
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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! Pidetään yhteyttä!
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa ja
Turussa 20.9.2016

BMF:n johtokunta
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot
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