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Hyvä BMF:n jäsen
Johtokunta on aloittanut työnsä tammikuussa. Toivotamme tervetulluksi
johtokunnan uuden jäsenen Katri Larmon (Terveystieteen keskuskirjasto
Terkko). Katri Larmo on tullut Merja Jauhiaisen tilalle johtokuntaan.
Haluamme vielä kiittää Merjaa monen vuoden puheenjohtajuudesta sekä
EAHILin Suomen konferenssin LOC:n johtamisesta kahtena työläänä
vuotena. Kiitos! Johtokunnan nimet ja osoitteet löytyvät BMF:n webbisivulta,
http://www.bmf.fi, joten ottakaa yhteyttä!
Muista
myös
käydä
katsomassa
mitä
EAHILissa
tapahtuu
eli
http://www.eahil.net
sekä
muut
tärkeät
osoitteet,
esimerkiksi
jäsenyyslomake http://www.eahil.net/join.htm (jäsenyyshän on maksuton)
ja Journal of the European Association for Health Information and Libraries lehden osoite http://www.eahil.net/newsletter/newsletters.htm. Halutessaan
EAHIL:n jäsenet voivat tilata lehdestä maksutta painetun version itselleen.
KEVÄTSEMINAARI 2009 on Wiki-kurssi
BMF ry. järjestää kaksi samansisältöistä wikikoulutusta Helsingissä Terkossa tiistaina 10.3.2009
ja Turussa Yrkeshögskolan Noviassa torstaina
19.3.2009.
Kouluttajana on verkkopedagogiikan asiantuntija
Antero
Aunesluoma
Helsingin
yliopiston
Opetusteknologiakeskuksesta.
Helsingin
kurssipäivän
lopussa
pidetään
yhdistyksen
kevätkokous. Turun kurssipäivä toteutuu jos
osanottajia
on
vähintään
10.
Ilmoittaudu
viimeistään 27.2. Ohjelma ja tarkemmat tiedot
osoitteesta http://www.bmf.fi

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Yhdistyksen
sääntömääräinen
kevätkokous
pidetään Terveystieteiden keskuskirjasto Terkon
auditoriossa 10.3.2009, Haartmaninkatu 4,
Helsinki, klo 14.30 alkaen. Kokouksessa
käsitellään mm. vuoden 2008 toimintakertomus
ja tilinpäätös. Kokouksen esityslista on lähetetty
erillisenä sähköpostina.

JÄSENREKISTERIN PÄIVÄYS
Viime vuodesta lähtien on pyritty päivittämään yhdistyksen jäsenrekisteriä.
Poistamme tänä keväänä kaikki, jotka useammista kehotuksista huolimatta
eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen. Pyrimme jatkossa
noudattamaan tätä periaatetta.
JÄSENMAKSU 2009
Jäsenmaksu on edelleen 25 € ja se on maksettava
helmikuun loppuun mennessä. Maksaessasi turvaat
yhdistyksen työtä ja varmistat mm. alennetun
seminaariosanottajamaksusi. BMF:n www-sivuilta
löydät myös jäsenmaksulomakkeen.

VUODEN KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT
EAHIL Workshop järjestetään kesäkuun 2-5 pnä
2009, Dublinissa, Irlannissa, teemana Working
with
Others:
Explore,
Engage,
Extend!
http://www.eahil2009.ie/

IFLAn 75. konferenssin teema on Libraries create
futures: building on cultural heritage. Health and
Biosciences Libraries Section: Theme: "Consumer
Health: Health Literacy, Patient Empowerment &
Health Promotion". Konferenssi järjestetään
elokuussa 23-27 pnä 2009 Milanossa, Italiassa.
http://www.ifla.org/IV/ifla75/index.htm
http://www.ifla.org/IV/ifla75/call-health-en.htm

EBLIP5 5th International Evidence Based Library &
Information
Practice
Conference
järjestetään
Tukholmassa 29.6.-3.7. 2009 otsikolla Bridging the
Gap. http://blogs.kib.ki.se/eblip5/

10th ICML-International Congress on Medical
Librarianship Brisbanessa, Australiassa järjestetään
2-4.9.2009, teemana Positioning the profession.

Muita konferensseja, jotka voivat olla lääke- ja hoitotieteen
kirjastoammattilaisille mielenkiintoisia, löytyy osoitteesta:
http://www.eahil.net/conferences_others.htm
LEHTIMARKETIN MATKA-APURAHA HAETTAVANA
LehtiMarket myöntää viidennen kerran matka-apurahan lääke- tai
terveystieteellisessä
kirjastossa
työskentelevälle
BMF:n
jäsenelle,
osallistumiseen konferenssiin tai alan koulutustilaisuuteen. Hakuaika päättyy
20.2.2009.
Apurahapäätös ilmoitetaan maaliskuun puoliväliin mennessä kaikille sitä
hakeneille. Apurahan saaja julkistetaan BMF:n verkkosivuilla. Lisätietoja:
http://www.bmf.fi

MUUT APURAHAT
Kannattaa tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin anoa avustusta ja matkaapurahaa, esimerkiksi osoitteessa
http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/jarjestot/
Vuosi 2009 on Karl-Erik Henrikssonin rahaston 40-vuotisjuhlavuosi. Silloin
tulee myös kuluneeksi 90 vuotta Karl-Erik Henrikssonin syntymästä.
Rahastosta julistetaan Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja Suomen
kirjastoseuran jäsenten haettavaksi yhteensä enintään 5000 euroa apurahaa
kirjastoalan tutkimustyötä tai ulkomaille tehtävää esitelmä- tai opintomatkaa
varten viimeistään pe 27.2.2009 klo 16.00. Päätökset tehdään maaliskuun
puoliväliin mennessä ja niistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Apurahan
säännöt ovat verkossa osoitteessa http://www.protsv.fi/stks/seura.htm.
Suomen Kirjastosäätiö tiedottaa apurahoistaan Kirjastolehdessä, Signumissa
sekä kirjastot.fi:ssä.
Muut mahdolliset kanavat ovat mm:
http://fyrk.luckan.fi/fyrk/
http://www.kulturfonden.fi/ansokningar/fortlopande_ansokan/resestipendier
AINEISTOVIHJEITÄ KOTISIVUILLE
Johtokunnan jäsenet ja sihteeri ottavat edelleen vastaan ehdotuksia tiedossa
olevista tiedonhakuoppaista, alan sanastoista tai muista aineistoista, joiden
tiedot tai internet-linkit voisimme liittää sivullemme. Ota yhteyttä, jos
huomaat jotain mielenkiintoista, mistä olisi hyötyä kollegoillesi.
Kiitos Helena Tähtisen, meidän jäsenkirjeemme on uudistunut. Johtokunta
keskustelee kevään aikana webbisivujen tulevaisuudesta. Ota yhteyttä jos
sinulla on kokemuksia yhdistystyöstä wikin avulla. Hyvää jatkoa kaikille!
SVENSKT SAMMANDRAG
Föreningens styrelse hälsar sin nya medlem Katri Larmo välkommen. Katri
ersätter Merja Jauhiainen. Vi vill ännu en gång tacka Merja för hennes
insatser som mångårig ordförande för BMF rf och som ordförande för

arbetsgruppen som i två arbetsamma år arbetade för EAHILs konferens i
Finland ifjol. Glöm inte att kolla vad som händer i EAHIL:
http://www.eahil.net
Vårens seminarium är i år en kurs i wikis som äger rum i Helsingfors och Åbo
i mars med identiskt innehåll. Kursledare är specialisten i nätpedagogik
Antero Aunesluoma från Centret för undervisningsteknologi vid Helsingfors
universitet. Mera på http://www.bmf.fi .
Föreningens lagstadgade vårmöte hålls den 10.3.2008 i auditoriet på Terkko,
Haartmansgatan 4, kl. 14.30. Föreningen bjuder mötesdeltagarna på kaffe.
Mötet behandlar verksamhetsberättelse och bokslut för år 2008.
Vi uppdaterar för närvarande medlemsregistret och avlägsnar inom kort alla
som inte betalat de senaste två åren. Medlemsavgiften är ännu 25 € och vi
ser fram emot inbetalningar inom februari.
Medlemsbrevet ovan presenterar årets viktigaste konferenser jämte några
tips om stipendier. Observera Lehtimarkets stipendium som nu utlyses för
femte gången och som skall sökas senast den 20.2. Se webbsidan!
Kontakta oss gärna i styrelsen med tips om material mm. Tack vare Helena
Tähtinen har vårt medlemsbrev fått en gladare framtoning. Styrelsen
kommer också att diskutera webbsidan under våren. Har du erfarenheter av
föreningsliv på wikis så kontakta oss!
God fortsättning till er alla!
11.2.2009 GJ

