
Jäsenkirje
1/2020
Hei BMF:n jäsen

Mukavaa alkanutta
huhtikuuta!
Tsemppiä poikkeusoloihin ❤!

Johtokunnan jäsenet
Johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Leeni Lehtiö ja erovuorossa olleet Katri Larmo ja Päivi Ukkonen valittiin
uudestaan. Kiitämme Elise Johanssonia pitkästä ja antoisasta työstä BMF:n johtokunnassa❤. Johtokunnan ja
toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla http://www.bmf.fi/  . Pidetään yhteyttäJ!

Jäsenmaksu
Olethan jo maksanut jäsenmaksun 28€, eräpäivä oli 28.2.2020. Jos vielä maksamatta, jäsenmaksulasku löytyy
BMF:n nettisivuilta: https://bmf.fi/jasenmaksut/

Opintovierailu Tampereelle to 26.3.2020 peruuntui
BMF ry oli järjestämässä opintovierailua Tampereen yliopistoon to 26.3.2020. Ikävä kyllä koronapandemia iski,
joten vierailu jäi tekemättä tänä keväänä. Ilmoittautuneita oli 22! HienoaJ! BMF:n johtokunta päätti siirtää
opintovierailun vuoden päästä keväälle; katsotaan, miten ja milloin tamperelaisille sopii.

Kevätkokous XX.X.2020
BMF ry:n kevätkokous oli tarkoitus pitää ma 20.4.2020 Terkossa. Poikkeustila on yhä voimassa. Johtokunta
päätti siirtää jäsenkokouksen ajankohtaan, kun kokoontuminen on taas mahdollista. Yhdistyksemme säännöt
eivät salli jäsenkokouksen pitämistä etäkokouksena. Tämä kohta säännöissä kannattaa muuttaa. Tiedotamme
heti uudesta kokousajasta, kun se on mahdollista.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha
LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2020 oli haettavissa. Hakuaika päättyi 29.2.2020. Hakuohje:
https://bmf.fi/matka-apurahat/. Saimme yhden hakemuksen, onnittelemme Ritva Miikkiä apurahastaJ!

http://www.bmf.fi/
https://bmf.fi/matka-apurahat/


Tulevaa: Syysseminaari perjantaina 30.10.2020
Tila varattu Tieteiden talolla – suunnittelu alkaa. Merkitse jo kalenteriisiJ. Huomaathan, että päivämäärä on
muuttunut: aiemmin suunnittelimme syysseminaaria pidettäväksi pe 16.10., mutta tuolloin on koulujen
syysloma. Puhujia ja ohjelmaa ollaan jo suunniteltuJ. Yksi pääpuhujista on Jonas Tana, hänen kanssaan on jo
sovittu! Hän on väitellyt infoepidemiologiasta
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/173030/tana_jonas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BMF ry:n Jäsenhankinta-kampanja - hanki jäsen tai useampia
yhdistykseemmeJ!
Tänäkin keväänä BMF ry kannustaa jäseniään hankkimaan uusia jäseniä ja järjestää kampanjan:
Kampanja on voimassa 31.5. 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 ”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. Tekoäly on ollut esillä
monessa tapahtumassa, koulutuksissa ja mediassa, siitä täytyi ottaa selvää ja sehän onnistui parhaiten yhdessä
tekemällä ja oppimallaJ! Saimme koostettua superkiinnostavan ohjelman ja päivästä tuli hieno J. Esitykset
ovat verkossa https://bmf.fi/toiminta-ja-tapahtumat/
Palaute myös verkossa: https://bmfry.files.wordpress.com/2020/01/konsepti-on-hyvc3a4-ja-toimiva-
palautetta-bmf-syysseminaarista-2019.pdf

Syyskokous pe 22.10.2019
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin syysseminaarin yhteydessä Tieteiden talolla. Pöytäkirja
yhdistyksen verkkosivulla: https://bmf.fi/poytakirjat/

EAHIL-asioita
Lähivuosien EAHIL-
tapahtumat
Mietimme aiemmin EAHIL-
tapahtuman järjestämistä
Suomessa kesällä 2023. Nyt
kuitenkin tuli muita hakemuksia, joten ainakaan ihan
lähivuosina näillä näkymin olla Suomessa järjestämässä.
EAHIL Board on hyväksynyt hakemukset: Istanbul 2021,
Rotterdam 2022 sekä Trondheim 2023J!

EAHIL 2020 Conference
Be Open Act Together Łódź, Puola, ajankohta vielä avoin: https://eahil2020.wordpress.com/

Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla?
Tarkista ne jäsentietokannassa https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership tai liity, jollet vielä ole mukana
eurooppalaisessa yhteisössä!
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EAHILin jäsenyys on maksuton. Lisätietoa EAHILista: http://www.bmf.fi/Kansainväliset+yhteydet
Huom. EAHIL Executive Boardiin nimitetään ehdokkaita
– nyt kannattaa olla aktiivinen ja tsekata hyviä ehdokkaitaJ!

BMF on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen (TSV)
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.

Pysytään terveinä, pysytään kotona❤

Helsingissä, Lahdessa, Kuopiossa ja Turussa

1.4.2020

BMF:n johtokunta
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