
Jäsenkirje 2/2020
❤BMF ry ❤Jo 40 vuotta
kollegoiden hyvässä
seurassa! ❤
Hei BMF:n jäsen ❤

Mukavaa syksyä! Toivottavasti kesä meni mukavastiJ!

Kotisivut ja some
BMF ry:n kotisivut: https://bmf.fi/ . Muista antaa palautetta ja mahdollisia toiveita, niin saadaan niistä
entistä ehommatJ!
BMF ry:llä on Instagram-tili bibmedfinJ. Jo tänä keväänä johtokunnalla oli suunnitelmissa antaa
jäsenilleen ’Takeover week’, mutta lanseerataan, kun päästään takaisin työpaikoillemmeJ. Kutsumme
kaikkia BMF-jäseniä postittamaan kuvia omasta työpaikasta ja työn arjestaJ!

Syysseminaari ”Viestintää koronan aikaan” pe
30.10.2020 klo 9:15-12
BMF ry. järjestää syysseminaarin ”Viestintää koronan aikaan” verkossa Zoomin välityksellä. Tällä kertaa
aiheemme on aina ajankohtainen viestintä – todella kiinnostavia puhujia tulossa: infoepidemiologiasta
väitellyt Joonas Tana (Åbo Akademi), tutkimusohjelmajohtaja & Yhteiskuntapolitiikka -lehden
päätoimittaja Tuukka Tammi (THL), viestintäjohtaja Minna Takaloeskola, (Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea) sekä Valtioneuvoston kansliasta yksikön päällikkö Päivi Pirttilä, joka kertoo
valtioneuvoston viestinnästä ja muista järjestelyistä koronakeväänä. Kannattaa merkitä kalenteriinJ!
Juhlavuoden kunniaksi seminaari on maksuton kaikille❤ ota siis työkaverisi mukaan seminaariinJ!
Ilmoittautua voi jo nyt: https://forms.gle/FmNApfPFVm9Hjmfc6

Syyskokous pe 30.10.2020 klo 13

SaimaallaJ!



Sääntömääräinen syyskokous pidetään syysseminaarin yhteydessä 30.10. Kokouskutsu Jäsenkirje-viestin
liitteenä. Olemme laatineet sääntöuudistusta (kokouskutsun muut asiat). Jäseniä, jotka haluavat
sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan
niistä johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla sihteerillemme tiina.helamaa@vnk.fi ) kuukautta
ennen kokousta eli 30.9.2020 mennessä.

Kevätkokous 29.5.2020
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin etänä Zoomilla; pöytäkirja:
https://bmf.fi/poytakirjat/ .

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2021
Oletko sinä vuoden 2021 apurahan saaja? Hakuohjeet tulevat alkuvuodestaJ! LM-apurahan vuonna
2020 sai Ritva Miikki. Onnea Ritva❤! LM:n kanssa on sovittu miten tämän vuoden apurahan kanssa
voidaan toimia.

Tulossa: Kevätretki Tampereelle 2021
Koronakevään takia suunnittelemamme kevätretki Tampereen yliopiston kirjastoon peruuntui. Yritetään
keväällä 2021 uudestaan. Palataan tähän alkuvuonna 2021.

EAHIL-asioita
EAHIL2020 konferenssi järjestetään verkossa. Konferenssin järjestävät
kollegamme Łódźissa Puolassa 16.-18.11.2020.
https://eahil2020.wordpress.com/ . Sen teema on “Be Open Act Together”
(BOAT => Łódź tarkoittaa venettä puolaksiJ).

Boardin jäsenet Tuulevi Ovaska ja Tiina Heino osallistuivat Boardin kokoukseen
Tukholmassa maaliskuun alussa, juuri ennen korona-pandemian puhkeamista. Boardin ja Councilin
kokoukset järjestetään verkossa konferenssin yhteydessä. JEAHIL:in toimituskunnan jäsen Katri Larmo
osallistuu toimituskunnan kokoukseen.
Matkaraportit: https://bmf.fi/matkaraportit/
Kannattaa käydä lukemassa JEAHIL:ia: http://eahil.eu/jeahil/
EAHIL: http://eahil.eu/

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 22.9.2020

t. BMF:n johtokunta

Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla https://bmf.fi/

Lounashetki kotikonttorillaJ


