Jäsenkirje 2/2019
Hei BMF:n jäsen ❤

Baselin leikkikalumuseon nallet kilpa-ajossa J!

Mukavaa joulunalusaikaa! Toivottavasti syksy
sujunut mukavasti niin töissä kuin vapaallakin J!

Kotisivut ja some
BMF ry:n kotisivut: https://bmf.fi/ . Muista antaa palautetta ja mahdollisia toiveita, niin saadaan niistä
entistä ehommat J!
BMF ry:llä on uusi Instagram-tili bibmedfin J! Kutsumme kaikkia BMF-jäseniä postittamaan kuvia omasta
työpaikasta ja työn arjesta J!

Syysseminaari ”AI AI - mikä se on ja mitä se tekee?” pe
22.11.2019
BMF ry. järjesti syysseminaarin ”AI AI - mikä se on ja mitä se tekee?” Tieteiden talolla. Tällä kertaa
aiheemme oli tekoäly – todella kiinnostava päivä, saimme kuulla kiinnostavia esityksiä tekoälystä ja sen
hyödyntämisestä. Päivän aiheet ja esitykset luettavissa sivuillamme:
https://bmf.fi/toiminta-ja-tapahtumat/ .
Keräämme osallistujilta palautetta seminaarin onnistumisesta, näin saamme selville, missä onnistuimme ja
mitä voimme tehdä paremmin J.

Syyskokous pe 22.11.2019
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin syysseminaarin yhteydessä 22.11. Kokouskutsu oli lähetetty
hyvissä ajoin (sääntöjen mukaan vähintään kymmenen päivää ennen kokousta) jäsenten
sähköpostilistalle. BMF ry kiittää Elise Johanssonia hienoista johtokuntakausista ❤ja toivottaa
tervetulleeksi johtokunnan uudeksi jäseneksi Leeni Lehtiön❤. Pöytäkirja tulee verkkosivuillemme:
https://bmf.fi/poytakirjat/

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2020
Vuoden 2020 LM-apurahahausta ilmoitetaan heti vuoden 2020 alussa.

Kevätretki Tarttoon
BMF ry teki opintomatkan Tarttoon Yliopiston kirjastoon. Matkalle lähdettiin torstaina 4.4.2019 iltapäivällä
ja kotiin palattiin lauantaina 6.4. iltapäivällä, näin ehdimme tutustua myös Tarton kaupunkiin.
Opintomatka onnistuikin oikein hyvin, linkki matkaraporttiin:
https://bmfry.files.wordpress.com/2019/09/tiinaheino-tarton_matkaraportti_2019.pdf .

Kevätkokous 4.4.2019
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin ennen Tarton opintomatkaa Oodissa; pöytäkirja:
https://bmfry.files.wordpress.com/2019/05/kevc3a4tkokous-2019.pdf .

EAHIL-asioita
EAHIL2019 Workshop järjestettiin Baselissa 17.-20.6.2019, aiheena
"Bridge,Act,SharE, Learn". Workshop onnistui tälläkin kertaa erittäin hyvin,
toimiva konferenssipaikka yliopistolla, kiinnostavat teemat, erittäin hyvät
osallistavat workshopit ja innostuneet keskustelut inspiroivat osallistujia! Täytyy
nostaa hattua Baselin järjestäjille – EAHIL2019 Workshop oli tarkoitus järjestää
Bernissä, mutta siellä tapahtuneiden henkilömuutosten takia paikallinen
järjestäjätiimi joutui muuttamaan suunnitelmiaan ja Baselin väki hyppäsi ohjaimiin J!
Boardin jäsenet Tuulevi Ovaska ja Tiina Heino osallistuivat Boardin yksipäiväiseen kesäkokoukseen
konferenssin alussa. Myös Councilin kokous järjestettiin konferenssin yhteydessä, ja Suomen Counciljäsenistä olivat paikalla Sarah Hagström. JEAHIL:in toimituskunnan jäsen Katri Larmo osallistui
toimituskunnan kokoukseen.
Matkaraportit: https://bmf.fi/matkaraportit/
EAHIL 2019: https://eahil2019.net/
Kannattaa käydä lukemassa JEAHIL:ia: http://eahil.eu/jeahil/
Basel workshopin erikoisnumero: http://ojs.eahil.eu/ojs/index.php/JEAHIL/issue/view/130
LM-apuraha jaettiin kahdelle hakemukselle: Päivi Ukkoselle & Aila Ruokokoskelle sekä Raisa Iivoselle.
Apurahan suuruus vuonna 2019 oli 800 euroa. Matkaraportit ovat luettavissa:
https://bmf.fi/matkaraportit/
Ensi kesänä järjestetään EAHIL2020-konferenssi Łódźissa Puolassa 22.-26.6.2020.
https://eahil2020.wordpress.com/ . Sen teema on “Be Open Act Together” (BOAT => Łódź tarkoittaa
venettä puolaksi J).
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: https://bmf.fi/kansainvaliset-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
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
(https://bmf.fi/saannot/) suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien matkoja.

Iloisiin tapaamisiin seminaareissa, opintomatkoilla ja
kokouksissa sekä sosiaalisessa mediassa! Pidetään
yhteyttä!
Helsingissä, Lahdessa, Kuopiossa ja Turussa 9.12.2019
t. BMF:n johtokunta
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla https://bmf.fi/

Workshop-meininkiä Baselissa

