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KOKOUKSET 

 

Cluj-Napocan konferenssin ensimmäinen kokous oli EAHILin Councilin kokous 

tiistaina 12.9. Erilaisten virallisten raporttien - kuten EAHILin puheenjohtajan, 

rahastonhoitajan jne.- jälkeen keskusteltiin uudesta jäsentietokannasta. Vuoden 2006 

alusta lukien järjestön jäsenmaksu on poistettu ja jäseneksi voidaan hyväksyä kuka 

tahansa terveydenhoitoalan kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä toimiva henkilö. Kunkin 

maan Council-jäsen hyväksyy jäsenet omasta maastaan. Jäsenmäärä onkin kasvanut n. 

400:sta lähes tuhanteen tämän vuoden aikana. Jäsenmäärän lisäys on aiheuttanut 

tarpeen muuttaa sääntöjä mm. siltä osin kuinka monta Councilin jäsentä kustakin 

maasta voidaan hyväksyä. Sääntömuutoksista keskusteltiin ja päädyttiin hyväksymään 

maksimissaan 3 Council-edustajaa kustakin maasta. Suomesta on EAHILin jäseneksi 

liittynyt 42 henkilöä, joten me voimme saada 2 Council-edustajaa. Kolme edustajaa 

saa, jos jäseniä on 55 tai enemmän. Keskusteltiin myös seuraavista workshopeista ja 



konferensseista ja kerroin yhdennentoista EAHIL konferenssin järjestelytilanteesta, 

sillä se pidetään Helsingissä 23.-28. kesäkuuta 2008, Finlandia-talossa. 

 

Iltapäivällä 12.9. pidettiin myös Nordic-Baltic Association for Medical and Health 

Information- yhdistyksen Boardin kokous. Suomi oli järjestelyvastuussa eli 

toimimme myös kokousvirkailijoina, Jouni Leinonen sihteerinä ja minä 

puheenjohtajana. Läsnä oli 13:sta jäsenestä 11 ja kokouksen puolivälistä saakka myös 

EAHILin puheenjohtaja Arne Jakobsson. Keskusteltiin mm. NORDBALT-järjestön 

web-sivuista ja kiitettiin norjalaista ylläpitäjää hyvästä työstä. Web-sivuille pyydettiin 

lisäämään yhdistyksen korjatut säännöt. 

 

Päätimme anoa Nordbalt-yhdistykselle EAHILin special groupin asemaa ja Arne 

Jakobsson lupasi ottaa anomuksen EAHILin Boardin asialistalle talven kokoukseen. 

Kuulimme Elisabeth Husemin raportin Transfer of Knowledge yhteistyöprojektista 

Pietarin kanssa. Myös Suomesta/Terkosta oli Tiina Heino kouluttajana Pietarissa 

toukokuun lopulla järjestetyssä koulutustapahtumassa. Seuraavan NORDBALT-

kokouksen järjestelyvastuussa Krakovassa 2007 on Tanska. 

 

Keskiviikkona 13.9. olin kutsunut ensimmäiseen tapaamiseen EAHILin Helsingissä 

23.-28.6. järjestettävän EAHILin konferenssin International Programme 

Committeen (IPC)  jäsenet. Kaikkiaan komiteaan kuuluu 14 jäsentä, joista 8 + 

Bibliothecarii Medicinae Fenniaen puheenjohtaja Merja Jauhiainen olivat läsnä. IPC:n 

4 suomalaista jäsentä oli pitänyt palaverin ennen Cluj-Napocan konferenssia ja 

olimme käsitelleet mahdollisia teemoja, joita nyt esittelimme kansainväliselle 

komitealle. Ehdotuksemme sai suopean vastaanoton ja saimme myös uusia ideoita. 

Sovimme, että työskentelyä jatketaan lähinnä sähköpostin, mahdollisesti jonkun muun 

sähköisen forumin avulla (Blogi, wiki…) Esitelmiä pyydetään ensimmäisen kerran jo 

kesäkuussa 2007 ja viimeistään 1.11.2007 mennessä. Internatinal Programme 

Committee kokoontuu syyskuussa Krakovan Workshopin yhteydessä sekä 

joulukuussa 2007 Helsingissä valitsemaan konferenssin esitelmät ja posterit. 

 

Mainostimme Helsingin konferenssia jakamalla kaikille konferenssiosallistujille 

Helsinki-esitteet (veimme mukanamme 400 kpl) sekä erillistä mainosta, josta kävi 

ilmi konferenssin ajankohta ja paikka, Finlandia-talo. 



 

Viimeinen virallinen kokous oli General Assemly perjantaina 15.9. Virallisissa 

kokousasioissa hyväksyttiin mm. Councilin kokouksessa ollut sääntömuutos sekä 

toimihenkilöiden raportit ja julistettiin EAHILin puheenjohtajan sekä Boardin 

jäsenten vaalin tulokset. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Suzanne Bakker 

Hollannista. Boardissa oli kahden varsinaisen jäsenen paikka täytettävänä. Ehdokkaita 

oli ollut 8, joista eniten ääniä sai Tony McSean Englannista/Elsevieristä (170 ääntä) ja 

seuraavaksi eniten eli 164 ääntä Benoit Thirion Ranskasta ja minä Suomesta myös 

164 ääntä. Arpa oli suosiollinen, tulin valituksi Boardiin vuosille 2007-2010 ja Benoit 

Thirionista tuli Boardin ns. co-opted member. 

 

General Assemblyn aikana jaettiin myös erilaisia palkintoja ja huomionosoituksia 

runsaasti. Jaettiin esim. rahalliset palkinnot parhaasta esitelmästä, parhaasta alle 40-

vuotiaan esitelmästä, parhaasta posterista ja parhaasta ensikertaa osallistuvan 

laatimasta posterista. Olin pyydettynä jäsenenä 12 henkilön muodostamassa 

evaluointiryhmässä, joille kullekin oli jaettu sekä esitelmiä että postereita 

arvoitaviksi tiettyjen kriteerien mukaisesti. Henkilökohtaiseti arvioin 8 esitelmää ja 2 

posteria. 

 

Evaluointiryhmä kokoontui juuri ennen General Assemblya valitsemaan parhaat 

esitykset ja samalla sovimme, että arviointikriteereitä tulee kehittää edelleen ja 

painotuksia tarkistaa seuraavaan arviointiin mennessä. Asia otetaankin käsittelyyn 

Boardin kokouksessa. 

 

General Assemblyn lopuksi Krakovan edustajat esittivät kutsun seuraavaan 

Workshopiin syyskuun 12.-15. vuonna 2007 liittäen kutsuunsa matkailuaiheisen 

videon.  Sen jälkeen minä esitin kutsun saapua Helsingin konferenssiin 2008 ja 

kutsuun liittyen näytettiin uunituore DVD ”Changing with the Times”, jossa esiteltiin 

Helsingin yliopiston kirjastojen sekä toimintoja että tiloja. 

 

KONFERENSSI 

 

Kokousten ja muiden virallisten tehtävien lisäksi osallistuin varsinaisen konferenssin 

ohjelmaan. Avajaistilaisuus pidettiin 13.9. ja saimme kuulla mm., että 



konferenssimme oli suurin kansainvälinen tieteellinen konferenssi, joka Romaniassa 

on järjestetty. Osallistujia oli julkaistulla listalla 339, joista suomalaisia 16.  

Suomalaisten kiinnostus johtui luonnollisesti tulevasta Helsingin konferenssista, joka 

on seuraava varsinainen EAHILin konferenssi – piti ottaa kaikki mahdollinen oppi 

järjestelyistä ynnä tavata näytteilleasettajia ja jättää heille tietoa Helsingistä ja 

sponsorointimahdollisuuksista. 

 

Cluj-Napocan konferenssin teema oli ”Europe as an Open Book” ja siihen sisältyi 

seuraavia aihealaueita: 

- Access to Publicationa 

- Library Informatics 

- Education and Learning 

- History of medicine 

- Our Profession 

- Information Policy 

- Searching Tools 

 

Ennen varsinaista konferenssia 11.-12.9. oli kymmenkunta erilaista Continuing 

Education-kurssia. Lisäksi kahtena päivänä pidettiin ns. Empowerment sessioita. 

Nämä olivat ensi kertaa käytössä ja niillä tarkoitettiin paneutumista yhteen teemaan 

kerrallaan hieman pitemmäksi aikaa ja siten, että alustusten jälkeen keskusteltiin 

pitempään. Sessioissa käsiteltiin mm. julkaisuarkistoja, weblogeja, miten kehittää 

paras mahdollinen käyttöliittymä Google-aikakaudella, jne. Osallistuin sessioon 

nimeltä ”Accrediation and Professional Development”, sillä aihe kiinnosti jo siksikin, 

että EAHILissa on perustettu tätä tarkoitusta varten pieni työryhmä, johon kuulun. 

Työryhmän työ on vielä alkutekijöissään. 

 

Esitelmistä kaksi nousi mielessäni kiinnostavuudessa yli muiden: 

- belgialaisen Francoise Pasleaun: Easy Access to Medical Literature: Are 

Users’ Habits Changing”, jossa oli selvitelty tutkijoiden tiedonkäyttöä laajojen 

full text-konsortioiden aikana eli unohdetaanko tiedonhaut ja muut 

tiedonlähteet, joita evidence-based medicine- toimintatapa edellyttää, kun 

tarjolla on konsortiopohjalla laajoja lehtiaineistoja. Näin ei kuitenkaan 



osoittautunut käyneen. Esityksessä tuotiin runsaasti esiin konsortio-

problematiikkaa, joka on omassa työssänikin tuttua. 

 

- hollantilaisen Guus van den Brekelin: Into the User Environment Now!: How 

the Users have Changed and How the Libraries Can Adjust”, jonka viesti oli 

lyhyesti: kirjastojen täytyy sopeuttaa toimintansa ympäristön muutoksiin. 

 

Nykyisin asiakkaita kiinnostaa uudet teknologiat, verkostoituminen on 

oleellista, samoin oleellista on vuorovaikutteisuus eristäytyneisyyden 

asemasta, viivytyksiä palveluissa ei siedetä ollenkaan, halutaan oppia 

tekemällä asioita, kokeilun ja erehdyksen kautta parannuksiin on tapa oppia ja 

on totuttu cut-and-paste toimintatapaan. Meidän täytyy kehittää joustavia, 

dynaamisia kirjastopalveluja, joita voimme tarjota asiakasympäristöissä. 

Integroitumalla käyttäjäympäristöihin kykenemme paremmin analysoimaan 

käyttäjien tiedonhakutapoja ja tarpeita. Totuushan on, että huolimatta siitä, että 

kirjastoissa on käytössä laajat, kalliit ja erinomaiset aineistot, ne ovat vaikeasti 

löydettävissä ja jäljitettävissä, toisin kuin esim. Googlea käyttämällä. Hän 

tarjosi ratkaisuksi Groningenin yliopiston kirjaston käyttämää Library 

Toolbaria, joka tarjoaa mm. valikoituja linkkejä, RSS-feedejä, tietoja 

tukijoiden julkaisemista artikkeleista, lehtien sisällysluetteloista jne. suoraan 

asiakkaan selaimeen. Toolbar parantaa aineistojen käyttöä ja mikä tärkeintä, 

helpottaa tutkijoiden ja opiskelijoiden työtä. 

 

Cluj-Napocan konferenssiin liittyi harvinaisen laaja sosiaalinen ohjelma, joka kaikki 

oli voitu toteuttaa sponsoreiden tuella. Jo ennen konferenssin alkua oli 

ensikertalaisille - lähes puolet kaikista osallistujista - järjestetty oma 

illallistapaaminen. Kaikille oli avajaispäivän iltana tarjolla oopperaa ja esityksen 

jälkeen tarjoilua Cluj-Napocan oopperatalossa. Torstaina konferenssiohjelman jälkeen 

oli ohjelmassa 3 erilaista n. kolmen tunnin kestoista retkivaihtoehtoa, joista osallistuin 

suolakaivosretkeen Turdan kaupunkiin. Perjantai-iltana seurasi juhlaillalliset runsaine 

tarjoiluineen, musiikki- ja tanssiesityksineen hotelli Belvederen tiloissa ja vielä 

lauantaina oli kolme erilaista koko päivän kestävää retkeä, jotka suuntautuivat melko 

kauaksi Cluj-Napocan ulkopuolelle. Biertan kaupunki ja Draculan synnyinkaupunki 

Sighisoara olivat oman retkeni tutustumiskohtetet. Matkalla nähtiin upeita 



maalaismaisemia ja kuultiin kiinnostavia faktoja ja tarinoita Romaniasta ja seuduista, 

joilla vierailimme. 

 

Totesimme suomalaisten kollegojen kanssa kotimatkalla, ettemme kotimaamme 

hinnoilla pysty tarjoamaan vastaavaa sosiaalista ohjelmaa vuonna 2008, mutta me 

teemme ohjelmastamme omannäköisemme, suomalaisen! 

 

Helsingissä 30.10.2006 
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