Jäsenkirje 1/2013

Hyvä BMF:n jäsen
Tämän vuoden ensimmäinen jäsenkirje on jo tässä aikataulusyistä, sillä LM Tietopalveluiden
apurahan hakuaika on tällä kertaa tammikuu.
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla http://www.bmf.fi. Pidetään
yhteyttä!

TULEVAA
Kevätseminaari Helsingissä pe 19.4.2013
Kevätseminaarin ajankohtaisina aiheina ovat tutkimusdata ja tutkijapalvelut, mahdollisesti
myös bibliometriikka/altmetriikka.
Seminaaripaikkana on Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6). Ohjelma julkaistaan ja
ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa. Johtokunta ottaa mielellään vastaan puhujaehdotuksia.
Osallistumismaksun maksamisesta pyritään tekemään aiempaa helpompaa. Hintatiedot
ilmoitetaan ohjelman julkistamisen yhteydessä.

Kevätkokous Helsingissä pe 19.4.2013
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään kevätseminaarin yhteydessä.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään tili- ja
vastuuvapaudesta.
Kokouksen esityslistaa varten jäseniä pyydetään ilmoittamaan johtokunnalle viimeistään to
14.3. klo 16.00 muita mahdollisia käsiteltäviksi haluamiaan asioita. Kokouskutsu lähetetään
erillisenä sähköpostina viimeistään ti 19.3.2013.

Syyseminaari ja -kokous Helsingissä 22.11.2013
Myös syysseminaaripäivä on jo syytä merkitä kalenteriin. Seminaarina järjestetään Terkon
tietokoneluokassa tiedonhaku-workshop Advanced searcing techinques for systematic reviews .
Kouluttajina toimivat Julie Glanville ja Carol Lefebvre YHEC:sta (York Health Economics
Consortium, UK). Osallistujia mahtuu mukaan vain 20 ja ilmoittautuminen alkaa jo kesällä.

Jäsenmaksu 2013
Jäsenmaksu on syyskokouksen päätöksen mukaisesti edelleen 28,00 euroa/vuosi/jäsen.
Emeritusjäsenten jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Jäsenmaksulomakkeen löydät sivuiltamme
http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku. Vain jäsenmaksun maksaneet voivat hakea ja saada LM
Tietopalveluiden matka-apurahan, osallistuvat seminaareihin jäsenhinnalla ja pysyvät mukana
jäsenten sähköpostilistalla. Vuoden 2013 jäsenmaksun eräpäivä on 31.1.2013.

EAHIL-workshop 2013
EAHIL Workshop June 12-14 2013, Stockholm, Sweden http://eahil2013.kib.ki.se/
Ohjelma: http://eahil2013.kib.ki.se/?q=node/11
Tämän vuoden EAHIL-workshop pidetään Tuhkolmassa 12.-14.6. Workshopin otsikko
on Trends for the Future - Creating Strategies to Meet Challenges. Workshopin konsepti on

uudenlainen ja mielenkiintoinen: jokainen workshopiin tulija osallistuu keskusteluun
ja vuorovaikutukseen. Keskusteluteemoja ovat mm. kouluttaminen, tutkijapalvelut, open
access ja tutkimusdata. Worksopissa hyödynnetään ns. epäkonferenssimenetelmiä kuten walk
& talk, round table, knowledge cafe, kalamalja (http://eahil2013.kib.ki.se/?q=node/16). Osa
menetelmistä vaatii osallistujilta paljonkin aktiivisuutta, mutta toisissa sessioissa voi
halutessaan jäädä pelkän kuulijankin rooliin. Kenenkään ei siis tarvitse arkailla mukaan
lähtemistä!
Johtokunnasta Katri Larmo ja Tuulevi Ovaska ovat mukana workshopin ohjelmatoimikunnassa,
joka kokoontui joulukuun alussa kokoamaan ohjelmaa Vår Gårdissa (http://www.vargard.se),
jossa myös kesän workshop pidetään. Luonnonläheinen merenrantapaikka on workshopin
aikana kokonaan EAHIL-väen käytössä. Hyviä lisäsyitä osallistua workshopiin ovat Vår Gårdin
herkut, taidekokoelmat ja viihtyisyys.

Workshopiin osallistujaksi rekisteröityminen http://eahil2013.kib.ki.se/?q=node/8 aukeaa
1.2.2013. Vain 200 osallistujaa mahtuu mukaan, joten toimi ajoissa! Huomaa, että hintaan
sisältyy kahden yön majoitus (1 hh) keskiviikosta perjantaihin eikä hotellihuonetta siis tarvitse
varata erikseen, jos matkustat Tukholmaan keskiviikkoaamuna ja palaat perjantai-iltana.
Workshopin lyhytkestoisuus ja tiiviys perustuu EAHILin jäsenten toiveisiin.

Hae LM-tietopalveluiden matka-apurahaa
LM-tietopalveluiden matka-apuraha on jälleen BMF:n jäsenten haettavissa.
Hakuaika päättyy jo to 31.1.2013 klo 16.00, jolloin sähköpostitse lähetettävien hakemusten
(joihin sisältyy kustannusarvio, matkasuunnitelma ja perustelut) on oltava viimeistään perillä
yhdistyksen sihteerillä Susanna Rossilla (susanna.rossi @ metropolia.fi). Johtokunta päättää
apurahan saajasta kokouksessaan tiistaina 5.2.2013. Etusijalle asetetaan osallistuminen EAHILworkshopiin, jonka ilmoittautuminen alkaa 1.2., mistä johtuen apurahan haku- ja
päätösaikataulua on tänä vuonna aikaistettu.

TAPAHTUNUTTA
Syysseminaari 15.11.2012
Otsikolla Tiedonhaun ohjauksen työkaluja - teoriaa ja toteutuksia järjestetty syysseminaari
tuli täyteen jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 50 osallistujasta 32 antoi palautetta, joka
oli enimmäkseen erittäin positiivista. 94 % vastaajista koki seminaarin vastanneen odotuksia
erittäin hyvin tai hyvin. Avoimessa palautteessa seminaaria kiitettiin "harvinaisen
innostavaksi", ilmapiiriä avoimeksi ja keskustelevaksi sekä järjestelyjä toimiviksi, joskin
seminaaritilan kaikuisuutta ja langattoman verkon heikkoutta hieman kritisoitiin. Eniten
kielteisiä kommentteja aiheuttivat osallistumismaksun maksamiseen liittyneet hankaluudet.
Johtokunta suunnitteleekin muutoksia maksukäytäntöön jo ennen tämän vuoden
kevätseminaaria.
Seminaariesitysten materiaalit löydät yhdistyksen sivulta http://www.bmf.fi/Tapahtumat

Syyskokous 15.11.2012
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24 jäsenen voimin Helsingissä 15.11. Tuulevi Ovaska
valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi toiselle kaudelle vuosiksi 2013-2014 ja erovuorossa
olleet johtokunnan jäsenet Marketta Fredriksson ja Minna Liikala uudelleen johtokuntaan
samaksi ajaksi. Kokouksen pöytäkirja on aikanaan luettavissa yhdistyksen sivulla
http://www.bmf.fi/Pöytäkirjat

Onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle!
Tapaamisiin seminaareissa ja kokouksissa sekä sosiaalisessa mediassa!
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa 7.1.2013

BMF:n johtokunta

