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Hei BMF:n jäsen

Mukavaa lumista talvea!

Johtokunnan jäsenet
Johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Mira Juppi ja erovuorossa olleet Ritva Miikki ja Sarah Hagström valittiin
uudestaan. Kiitämme Marketta Fredrikssonia pitkästä ja antoisasta työstä BMF:n johtokunnassa. Johtokunnan
ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla http://www.bmf.fi/ . Pidetään yhteyttäJ!

Jäsenmaksu
Nyt on aika maksaa jäsenmaksu 28€, eräpäivä on 28.2.2019. Jäsenmaksulasku löytyy BMF:n nettisivuilta:
https://bmf.fi/jasenmaksut/

Kevätretki Tarttoon
BMF ry. järjestää jäsenilleen kevätretken Tarttoon! Tutustumme Tarton lääketieteellisen tiedekunnan
kirjastoon. Vierailemme myös Tarton yliopiston päärakennuksessa sekä Tarton yliopiston kirjastossa, joka on
vastikään remontoitu. Tartossa on myös uusi Viron Kansallismuseo: https://www.erm.ee/en/museum.
Sinnekin olisi hauska ehtiäJ. Kirjastonjohtaja Keiju Saarnit ja hänen kollegansa ottavat meidät vastaan.
LÄHTÖ: Helsinki to 4.4. klo 16:30-18:30
PALUU: Tallinna la 6.4. klo 16:30-18:30
Hinta Matkan hinta 2hh:ssa: 220 euroa (sis. buffet-aterian laivalla molempiin suuntiin)
Matkan hinta 1hh:ssa: 320 euroa (sis. buffet-aterian laivalla molempiin suuntiin)
Nyt siis ilmoittautumaanJ.
Ilmoittautumiset 15.2.2019 mennessä pj Tiinalle: tiina.m.heino@helsinki.fi Ilmoittautumistiedot: nimi,
syntymäaika, kansallisuus, sähköposti, mahdollinen huonekaveritoive, osallistuminen laivabuffet meno/paluu
Lisätietoja Jäsenkirjeen liitteenä.

Kevätkokous to 4.4.2019
BMF ry:n kevätkokous pidetään ennen laivalle lähtöä upouudessa Oodissa to 4.4. klo 14 (ryhmätila 2) J.
Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi, pyydetään
ilmoittamaan niistä johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla) viimeistään 4.3.2018.

http://www.bmf.fi/
mailto:tiina.m.heino@helsinki.fi


LM Tietopalveluiden matka-apuraha
LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2019 on haettavissa. Hakuaika päättyy 15.3.2019. Katso tarkemmat
hakuohjeet: https://bmf.fi/matka-apurahat/.

Tulevaa: Syysseminaari perjantaina 22.11.2019
Tila varattu Tieteiden talolla – suunnittelu alkaa. Merkitse jo kalenteriisiJ.

BMF ry:n Jäsenhankinta-kampanja - hanki jäsen tai useampia
yhdistykseemmeJ!
BMF ry kannustaa jäseniään hankkimaan uusia jäseniä ja järjestää kampanjan:
Kampanja on voimassa 30.4. asti. Uuden jäsenen rekrytoinnista saa 30 euron S-ryhmän lahjakortin, sen jälkeen
kun uusi jäsen on maksanut jäsenmaksunsa. Muista kertoa uudelle jäsenelle, että hän kirjoittaa suosittelijan
nimen BMF:n jäseneksi ilmoittautumislomakkeen kohtaan ”lisätietoja”. Näin tiedämme, kenelle lahjakortti
annetaanJ.

Syysseminaari ”Tiedonhallinnan monet kasvot” pe 26.10.2018
BMF ry. järjesti syysseminaarin ”Tiedonhallinnan monet kasvot” Tieteiden talolla. Erinomaisina puhujia oli
Annikki Roos, Karolinska Institutet: Tutkijoiden tiedonhakukäyttäytyminen kontekstissaan, Elina Rajalahti,
Laurea amk: Terveysalan opettajien tiedonhallinnan osaamisen uudistaminen sekä Aleksi Vesanto, Turun
yliopisto: Viraalien uutisten tunnistaminen digitoiduista historiallisista lehtiaineistoista.
Lisäksi kutsuneet BMF:n jäseniä osallistumaan ohjelman tekoon ja saimme kiinnostavia esityksiä.
Kooste seminaarin palautteesta: https://bmfry.files.wordpress.com/2019/02/tiivistelmc3a4-palautetta-bmf-
syysseminaarista-2018.pdf

Syyskokous pe 26.10.2018
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin syysseminaarin yhteydessä Tieteiden talolla. Pöytäkirja
yhdistyksen verkkosivulla: https://bmf.fi/poytakirjat/

EAHIL-asioita
EAHIL 2023 Suomeen?
Tulisitko mukaan tekemään
tapahtumaa? EAHIL kysyy
jäseniltään halukkuutta
järjestää EAHIL-konferenssi
tai workshop.
Johtokunnassa ollaan mietitty, ehdottaisimmeko EAHIL
2023 Workshopin järjestämistä. Asiasta keskustelimme
myös BMF:n syyskokouksessa. Jos BMF päättää ottaa
kopin tapahtuman järjestämisestä, tarjoutuu jäsenille mahdollisuus monenlaisiin tehtäviin tapahtuman
rakentamisessa. Käy vastaamassa lyhyeen kyselyymme, kiitos paljon etukäteenJ!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKUgrOz2vNK20NCjTFv3DnpKbwtg3qB3UZ0mrfKXW6hxgZ-
w/viewform?usp=sf_link
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EAHIL 2019 Workshop
Bridge, Act, SharE, Learn Baselissa 17.-20.2019: https://eahil2019.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, Kuopiossa ja Turussa
8.2.2019

BMF:n johtokunta
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Liite:

Kevätretki Tarttoon
BMF ry. järjestää jäsenilleen retken Tarttoon! Tutustumme Tarton lääketieteellisen tiedekunnan kirjastoon.
Vierailemme myös Tarton yliopiston päärakennuksessa sekä Tarton yliopiston kirjastossa, joka on vastikään
remontoitu. Tartossa on myös uusi Viron Kansallismuseo: https://www.erm.ee/en/museum . Sinnekin olisi
hauska ehtiäJ.
Kirjastonjohtaja Keiju Saarnit ja hänen kollegansa ottavat meidät vastaan.
Nyt siis merkintä kalenteriin ja ilmoittautumaanJ:
LÄHTÖ: Helsinki to 4.4. klo 16:30-18:30
PALUU: Tallinna la 6.4. klo 16:30-18:30

Matkan hinta 2hh:ssa: 220 euroa (sis. buffet-aterian laivalla molempiin suuntiin)
Matkan hinta 1hh:ssa: 320 euroa (sis. buffet-aterian laivalla molempiin suuntiin)

Matkan kustannukset eriteltynä/lähtijä:
· Laivamatka ja majoittuminen 2hh: 133€
· Laivamatka ja majoittuminen 1hh: 233€
· VALINNAINEN: Buffet-ruokailu: 26€/SUUNTA/HENKILÖ
· HOTELLI: London (Rüütli 9, Hyvätasoinen keskustahotelli lähellä Raatihuoneen toria ja Tarton

yliopistoa. Tallink Siljan kautta tehtyihin varauksiin lisäetuna ilmainen pysäköinti. wc/suihku,
hiustenkuivaaja, sat-TV, puhelin, wifi, tallelokero ja minibaari. Tallink Siljan asiakkaille lisäksi lisäetuja
hotellin avainkortilla.)

· BUSSIMATKA Tallinna-Tartto-Tallinna tilausajo: 35 euroa (jos vähintään 10 lähtijää)

Ilmoittautumiset pj Tiinalle: tiina.m.heino@helsinki.fi
Ilmoittautumistiedot: nimi, syntymäaika, kansallisuus, sähköposti, mahdollinen huonekaveritoive,
osallistuminen laivabuffet meno/paluu

Ilmoittautumiset viimeistään 15.2.2019.

Tervetuloa mukaanJ! Tehdään kiva yhteinen reissu!

Huom! BMF ry:n kevätkokous pidetään ennen laivalle lähtöä upouudessa Oodissa to 4.4. klo 14 (ryhmätila 2)
J.
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