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Europe as an open book

Osallistuin toista kertaa EAHILin varsinaiseen
konferenssiin. Ensikertalaisena olin Kölnin
konferenssissa vuonna 2002; osallistuin myös
Palermon workshopiin vuonna 2005.
Yleisvaikutelmani konferenssista jäi hyvin
myönteiseksi; sekä ammatillinen ohjelma että
oheistapahtumat olivat kiinnostavia ja
monipuolisia. Ohjelmassa oli kolme kahden
esityksen yhteisosuutta (plenary sessions) ja
lisäksi neljä aihepiirettäin ryhmiteltyä
rinnaikkaisohjelmaa (parallel sessions).

Oma esitykseni The Possibilities of Horizontal
Career Development and the Changing Roles of
Librarians oli hyväksytty konferenssin ohjelmaan
viimeiseksi iltapäiväksi otsikon Our profession
alle. Muutenkin keskityin melko paljon kyseiseen
ammattimme-aiheeseen, mutta kuuntelin lisäksi
mm. esityksiä liittyen opetukseen, ohjaukseen ja
käyttäjäkoulutukseen (Education and learning)
sekä tietenkin mahdollisimman monia yhteisiä
osuuksia. 

Parhaat palat ja pienet pettymykset –
poimintoja 

Plenary sessions: Mielestäni Robert Kileyn esitys
Open access : a funder’s perspective oli näistä
mielenkiintoisin, ja toi eniten esille (minulle)
uusia asioita liittyen erityisesti Open access
–julkaisemisen rahoitukseen.

Parallel sessions: Aikataulu oli näissä istunnoissa
hyvin tiukka eikä keskusteluun aina jäänyt
tarpeeksi – joskus ei lainkaan – aikaa. Tämä oli
hyvää oppia oman tulevan konferenssimme
järjestelyjen suhteen. 

Parallel sessions - Our profession: Mieleeni jäi
erityisesti alankomaalaisten Marion Heijmansin ja
Hans Ketin innostunut ja innostava esitys Nursing
the nurses’ literature: challenging you to become
a clinical librarian for nurses! Marionin kanssa
keskustelin antoisasti myös kansainvälisen
henkilövaihdon mahdollisuuksista ja
horisontaalisesta urakehityksestä. Myös
tanskalaisen Drea Eskildsen Stenbaekin esitys
aiheesta How do you nurse your journal
collection? toi esille uutta ajateltavaa ja uusia
näkökulmia kokoelmien hallintaan. 
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Parallel session - Education and learning: Tämän
osuuden esitelmiä kuunnellessani päädyin usein
toteamaan, että olemme Suomessa
informaatiolukutaidon ja tiedonhaun opetuksessa
varsin pitkällä, mutta siitä huolimatta oli
mielenkiintoista kuulla esimerkiksi Eva Padarin
esitys tiedonhaun verkkokurssista ja vaihtaa
session jälkeen hänen kanssaan kokemuksia mm.
Moodle-oppimisalustan käytöstä.

Empowerment: Perinteisen ohjelman – esitelmät
ja posterit – lisäksi pidettiin ensi kertaa EAHIL-
konferenssissa ns. empowerment sessions, joissa
voitiin keskittyä yhteen aiheeseen tunnin ajan ja
myös keskustella. Näistä osallistuin akkreditointia
käsittelevään tilaisuuteen, jonka sisältö ei
ilmeisesti ei ollut aivan yhtä antoisa kuin muiden
empowerment-istuntojen, joita kuulin
kehuttavan. 

Verkostoituminen: Kuten seminaareissa,
konferensseissa ja muissa vastaavissa
tilaisuuksissa aina myös kollegoiden tapaaminen
oli ammatillisesti antoisaa ja keskustelut heidän
kanssaan sekä hyödyllisiä että innostavia.
Verkostoitumista edistivät erityisesti riittävän
pitkät tauot, joiden aikana keskustelu
konferenssipaikan sisäpihalla ja auloissa oli aina
vilkasta sekä sosiaaliseen ohjelmaan kuuluneet
retket, joiden aikana luotiin lukuisia
kansainvälisiä kontakteja. 

Editorial Board 

Pidimme Journal of the European Association for
Health Information and Libraries –lehden
(JEAHIL) toimituskunnan kokouksen pe 15.9.
aamupäivällä, vaikka kaikilla toimituskunnan
jäsenillä ei ollutkaan mahdollisuutta osallistua
kokoukseen muiden tehtäviensä vuoksi.
Keskustelimme ja sovimme mm. lehden vuoden
2007 numeroiden teemoista, erityisesti elokuun
juhlanumerosta EAHIL:n täyttäessä 20-vuotta.

Kiitokset

Rahoituksen matkalleni sain suurimmaksi osaksi
Suomen Kirjastosäätiöltä  ja pienemmältä osalta
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n kautta
Opetusministeriöltä (9/525/2006), joita molempia
haluan lämpimästi kiittää; samoin kuin
työnantajaani mahdollisuudesta käyttää yksi
työntäyteisen syksyn viikoista konferenssiin.
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