
 

 

 

Jäsenkirje 2/2021 BMF ry  

Hei BMF:n jäsen❤ 

Mukavaa syksyä, toivottavasti 

alkanut mukavasti ☺! 

Kotisivut ja some 

BMF ry:n kotisivut: https://bmf.fi/ . Muista antaa palautetta ja mahdollisia toiveita, niin saadaan niistä 

entistä ehommat ☺! 

BMF ry:llä on Instagram-tili bibmedfin ☺. Jo tänä keväänä johtokunnalla oli suunnitelmissa antaa 

jäsenilleen ’Takeover week’, mutta lanseerataan, kun päästään takaisin työpaikoillemme ☺. Kutsumme 

kaikkia BMF-jäseniä postittamaan kuvia omasta työpaikasta ja työn arjesta ☺! 

Syysseminaari ” Korona vie ja työelämä vikisee?” pe 

12.11.2021 klo 10:00-15:00 

BMF ry. järjestää syysseminaarin ” Korona vie ja työelämä vikisee?” Tieteiden talon väistötilassa - 

entinen Kauppakorkeakoulu https://www.tieteidentalo.fi/ . Toivottavasti koronatilanne on suotuisa ja 

saamme vihdoin tavata kasvokkain fyysisessä tilassa     . Olemme ottaneet yhteyttä esityksen pitäjiin, 

vielä lopulliset vahvistukset puuttuvat. Kutsumme myös BMF:n jäseniä osallistumaan ohjelman tekoon: 

tule ja esittele hanke, innovaatio tai toimintatapa, jolla on merkitystä tekijälle, asiakkaalle tai 

organisaatiolle. Aika yhteensä 10-15 min (5-8 min esitys ja 5-7 min keskustelu). Aihe aika vapaa, mitä on 

tehnyt ja mitä haluaa jakaa muiden kanssa. Lähetä vapaamuotoinen ehdotuksesi 10.10. mennessä BMF 

ry:n sihteerille tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi. Tervetuloa esittämään      . 

Seminaarista tarkempaa tietoa lähiaikoina. 

  

Syyskokous pe 12.11.2021 klo 15:15-15:45 

Sääntömääräinen syyskokous pidetään syysseminaarin yhteydessä 12.11. Kokouskutsu tulee erikseen. 

Huom. Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa 

Saimaalla      
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https://www.tieteidentalo.fi/


 

 

käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan niistä johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla 

sihteerillemme tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi kuukautta ennen kokousta eli 12.10.2021 mennessä. 

Kevätkokous 22.4.2021 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin etänä Zoomilla; pöytäkirja: 

https://bmf.fi/poytakirjat/ . 

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2022 

Oletko sinä vuoden 2022 apurahan saaja? Hakuohjeet tulevat alkuvuodesta 2022 ☺!  

Tulossa: Kevätretki Kuopioon 8.4.2022 

BMF ry:n Tampereen opintovierailupalautteessa tuli esille toiveita uusiin opintovierailuihin. Seuraava 

vierailu on Kuopiossa      ! Kohteenamme Kuopiossa ovat Itä-Suomen yliopiston & KYSin sekä Savonia 

ammattikorkeakoulun kirjastot palveluineen     . Kuljetus: jokainen järjestää liikkumisensa itse. Mutta 

jos mahdollista, voisimme mennä Kuopioon jo edellisenä iltana ja kokoontua yhdessä illalla      . 

Lisätietoa tulossa! 

EAHIL-asioita 

EAHIL2021 workshop järjestettiin verkossa. Konferenssin järjestävät kollegamme 

Istanbulissa Turkissa 6.-8.7.2021.  

https://etkinlik.marmara.edu.tr/eahil2021 . Sen teema oli "Crossing the Bridge: 

New Challenges, New Opportunities". 

Boardin jäsen Tiina Heino on osallistunut Boardin kokoukseen verkossa. Boardin 

ja Councilin kokoukset järjestettiin verkossa workshopin yhteydessä. JEAHIL:in toimituskunnan jäsen 

Katri Larmo osallistui 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. 
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Iloisiin tapaamisiin seminaareissa, opintomatkoilla ja kokouksissa sekä 

sosiaalisessa mediassa! Pidetään yhteyttä! 

Helsingissä, Lahdessa, Kuopiossa ja Turussa 24.9.2021 

t. BMF:n johtokunta  

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

  

EAHIL2021 Avajaisseremonian konsertti      
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