Jäsenkirje 2/2022 BMF ry

Hei BMF:n jäsen❤
Mukavaa syksyä, toivottavasti
alkanut mukavasti ☺!

Rotterdam bridge

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 ☺. ’Takeover week’: Kutsumme kaikkia BMF-jäseniä postittamaan
kuvia omasta työpaikasta ja työn arjesta ☺! Ota yhteyttä meihin: https://bmf.fi/johtokunta/

Syysseminaari ” "Vain muutos on pysyvää" pe 11.11.2022 klo
9:00-15:00
BMF ry. järjestää syysseminaarin ” "Vain muutos on pysyvää" remontoidussa Tieteiden talossa
https://www.tieteidentalo.fi/ . Ihana, että koronatilanne on rauhoittunut ja saamme tavata kasvokkain
fyysisessä tilassa . Ainakin nämä vahvistuneet: Anna-Maija Multas Oulun yliopistosta kertoo
väitöskirjansa pohjalta uusista terveystiedon lukutaidoista. Saamme kuulla Helli-virtuaalikirjastosta.
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 11.10. mennessä BMF ry:n sihteerille
tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi. Tervetuloa esittämään
.
Seminaarista tarkempaa tietoa lähiaikoina.

Syyskokous pe 11.11.2022 seminaarin jälkeen klo 15:15-15:45
Sääntömääräinen syyskokous pidetään syysseminaarin yhteydessä 11.11. Kokouskutsu tulee erikseen.
Huom. Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa

käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan niistä johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla
sihteerillemme tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi kuukautta ennen kokousta eli 11.10.2022 mennessä.

Kevätretki Kuopioon 8.4.2022
BMF ry:n Tampereen opintovierailupalautteessa tuli esille toiveita uusiin opintovierailuihin. Keväällä
vierailimme Kuopiossa! Kohteenamme olivat Itä-Suomen yliopiston & KYSin sekä Savonia
ammattikorkeakoulun kirjastot palveluineen. Vierailu oli todella antoisa, superkiitos Tuulevi Ovaskalle,
Mira Jupille sekä heidän kollegoilleen, jotka esittelivät omaa kirjastoaan, työtään ja kirjastojen hankkeita
sekä osallistuivat päivän tapahtumiin. Iso kiitos vierailun järjestymisestä sekä ohjelman työstämisestä
.
Kuvia Tiinan Google-albumissa: https://photos.app.goo.gl/fhzMfg2npqhFzVDu6

Kevätkokous 8.4.2022
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin hybridinä Kuopiossa Savonia
ammattikorkeakoulussa; pöytäkirja: https://bmf.fi/poytakirjat/ .

LM Tietopalveluiden matka-apuraha
Vuoden 2022 LM Tietopalveluiden apuraha oli viimeinen. Kiitämme suuresti LM Tietopalvelua (nykyisin
Prenax Oy) pitkästä yhteistyöstä, apuraha mahdollisti monille jäsenistämme osallistumisia kiinnostaviin
konferensseihin ja antoi upeita kokemuksia
! Matkaraportit: https://bmf.fi/matkaraportit/

Tulossa: Opintoretki Riikaan 13.-15.4.2023
BMF ry:n Tampereen opintovierailupalautteessa tuli esille toiveita uusiin opintovierailuihin. Seuraava
vierailu on Riikaan
! Kohteenamme Riikassa on Riga Stradins University https://www.rsu.lv/en .
Olemme tehneet paljon yhteistyötä heidän kanssaan ja otettuani yhteyttä Ingaan (Inga Znotina), hän oli
aivan innoissaan
. Matkasuunnitelma: laivalla Tallinnaan torstaina, bussilla Riikaan, jossa yövymme
kaksi yötä. Perjantaina vierailemme yliopiston kirjastossa. Lauantaina paluumatka. Lisätietoa tulossa!

EAHIL-asioita
Tulossa Council-vaalit:
Kiinnostaisiko yhteistyö eurooppalaisten kollegojen kanssa European
Association for Health Information and Libraries (EAHIL) Councilissa
http://eahil.eu/about-eahil/council/ ?
EAHILin johtokuntaa tukevan Councilin kausi on vaihtumassa ja edustajat 4vuotiselle kaudelle 2023-2026 valitaan sähköisellä äänestyksellä 17.-31.10.22.
Suomelle on tarjolla tulevalle kaudelle kaksi paikkaa ja edelliset edustajat tekevät tilaa uusille. Jos
homma kiinnostaa, katso yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet verkkosivulta http://eahil.eu/call-fornominations-to-eahil-council/ tai Maurella Della Setan 24.8.22 lähettämästä sähköpostiviestistä ”EAHIL
Council Elections 2022 – Call for Nominations”.
Jos olet EAHIlin jäsen, mutta et ole viestiä Maurellalta saanut, tarkista ovatko yhteystietosi EAHILin
jäsenrekisterissä ajan tasalla https://fd8.formdesk.com/eahil/EAHIL-membership tai olisiko viesti
livahtanut roskapostiin. Jäseneksi EAHILiin voi liittyä täällä: http://eahil.eu/join-eahil/ .
Toivottavasti kiinnostuit
.

EAHIL2022 konferenssin järjestivät kollegamme Rotterdamissa Hollannissa 1.-3.6.2022.
https://eahil2022.nl/ . Sen teemana oli "BROADEN THE HORIZONS - diversity, partnership and
innovation with a human touch".
Kahden virtuaalisen tapahtuman jälkeen (EAHIL2020 konferenssi Łódźissa Puolassa ja EAHIL2021
workshop Istanbulissa Turkissa) päästiin vihdoin tapaamaan kasvokkain. Oli kertakaikkisen ihanaa,
jotenkin niin riemukasta
! Pitkä odottelu ja epävarmuus oli takanapäin!
Tiina Heino jatkaa Boardin jäsenenä (2. kausi 2023-2024). Boardin ja Councilin kokoukset järjestettiin
hybridinä konferenssin yhteydessä. JEAHIL:in toimituskunnan jäsen Katri Larmo osallistui
toimituskunnan kokoukseen.
Matkaraportit: https://bmf.fi/matkaraportit/ kannattaa käydä tutustumassa
!
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, Jyväskylässä ja Turussa
15.9.2022
t. BMF:n johtokunta
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat
BMF:n sivulla https://bmf.fi/

EAHIL2022 Rotterdam

