Jäsenkirje
1/2021
Hei BMF:n jäsen
Mukavaa
maaliskuuta!

Johtokunnan jäsenet
Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Kirsti Mustalahti
ja Sanna Saarinen ❤. Kiitämme Päivi Ukkosta ja Mira
Juppia antoisasta työstä BMF:n johtokunnassa ❤. Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat
BMF:n sivulla http://www.bmf.fi/ . Pidetään yhteyttä J!

Jäsenmaksu
Olethan jo maksanut jäsenmaksun 28€, eräpäivä oli 28.2.2021. Jos vielä maksamatta, jäsenmaksulasku löytyy
BMF:n nettisivuilta: https://bmf.fi/jasenmaksut/

Virtuaalinen opintovierailu Tampereelle to 25.3.2021
BMF ry. järjestää jäsenilleen virtuaalisen kevätretken Tampereelle!
klo 10-12
Avoin tiede, datanhallinta ja metriikka 45 min
Terveystieteiden kirjasto, aineistot, palvelut sairaalalle ja kirjaston organisaatio 45 min
lounastauko klo 12-13
klo 13-14
Tiedonhankintataitojen opetus, muu terveysalan koulutus 45 min
Arvo-kirjastosta on tehty esittelyvideo: https://youtu.be/BbWESVBJAD4 (kesto 2:22, tekstitetty).
Nyt siis ilmoittautumaan J Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/iUjbf5oF2yAnDiPV9

Kevätkokous to 22.4. klo 14-15
BMF ry:n kevätkokous pidetään Zoomissa. Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää
asioita kokouksessa käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan niistä johtokunnalle kirjallisesti (esim.
sähköpostilla) viimeistään 22.3.2021.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha
LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2021 on haettavissa. Hakuaika päättyy 31.3.2021. Katso tarkemmat
hakuohjeet: https://bmf.fi/matka-apurahat/.

Tulevaa: Syysseminaari perjantaina 12.11.2021
Tila varattu Tieteiden talon väistötilassa: Aalto-yliopisto Töölö (entinen kauppakorkeakoulu).
Merkitse jo kalenteriisi J.

BMF ry:n Jäsenhankinta-kampanja - hanki jäsen tai useampia
yhdistykseemme J!
BMF ry kannustaa jäseniään hankkimaan uusia jäseniä: 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 annetaan J.

Syysseminaari pe 30.10.2020 ”Viestintää koronan aikaan”
BMF ry. järjesti syysseminaarin ”Viestintää koronan aikaan” verkossa Zoom-tapahtumana. Erinomaisina
puhujina olivat Jonas Tana (Arcada): ”Infodemiologia”, Päivi Pirttilä (Valtioneuvoston kanslia): ”Apua
poikkeusolot! Vipinää tieto- ja viestintätyössä valtioneuvostossa”, Tuukka Tammi (THL): ”Viheliäs
tiedeviestintä haastavat tiedeaiheet julkisessa keskustelussa” ja Minna Takaloeskola (FIMEA): ”Tietoa ja
tarinoita – kriisiviestintää koronakeväänä”.
Lisäksi saimme kiinnostavat ajankohtaiset esitykset palveluntarjoajiltamme OVIDin Robin Johanssonilta
sekä EBCOn Veera Mujuselta.
Kooste seminaarin palautteesta ”Saattoiko ajankohtaisempaa ollakaan”:
https://bmfry.files.wordpress.com/2020/12/saattoiko-ajankohtaisempaa-ollakaan-palautetta-bmfsyysseminaarista-2020.pdf

Syyskokous pe 30.10.2020
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin syysseminaarin yhteydessä Zoomissa. Pöytäkirja
yhdistyksen verkkosivulla: https://bmf.fi/poytakirjat/

EAHIL-asioita
EAHIL 2020
konferenssi
https://eahil2020.com/
Be Open Act Together 16.-18.11.2020 Łódź
- online
Onnistui todella mainiosti, EAHIL-henki
saatiin aikaan myös verkossa J!

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, Rovaniemellä ja Turussa
1.3.2021
BMF:n johtokunta

