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Osallistuin Eahilin järjestämään konferenssiin Helsingissä 24 -28.6. 2008. Konferenssi järjestettiin
Finlandia talossa, joka tuntui olevan paikkana sopivan kokoinen tämän suuruisen konferenssin
pitopaikaksi.
Järjestäjät olivat paneutuneet hyvin ohjelmatarjontaan luentojen, näyttelyiden ja sosiaalisen ohjelman muodossa.
Keskiviikkona pidettiin konferenssin avajaiset puheineen ja musiikkiesityksineen. Erityisesti jäi
mieleeni Leena Peltonen-Palotien puhe tiedon räjähdysmäisestä lisääntymisestä ja sen vaikutuksesta tiedonvaihtoon.
Näyttelyjen ja posterien avajaiset olivat seuraavana vuorossa. Posterit olivat läpileikkaus kirjastojen tietokantojen ja –verkkojen tarjonnasta ja käytöstä.
Torstaina olikin jo vaikeuksia valita monista hyvistä esityksistä ne, joilla olisi oman työn kannalta
eniten uutta opittavaa.
Anne Brice esitteli DUET-tietokantaa, joka perustettiin Britanniassa epävarmuustekijöiden hallitsemiseen terveydenhuollossa. Systemaattisen metodologian käytössä tunnettujen epävarmuustekijöiden identifioimisessa auttaa Think- Well-ohjelma priorisoimaan tärkeitä aihealueita joko primääri tutkimuksessa tai systemaattisessa tarkastelussa.
Heather Toddin: Library Spaces –New Theatres of Learning: A Case Study, oli mielenkiintoinen
esitys Queenslandin yliopiston kirjastosta monipuolisena oppimisareenana.
Jane Harrisonin esitys, Patient Choice in Healtcare: The Library role, kuvaili kirjastojen roolia terveydenhuollon palvelujen tuottajana Iso-Britanniassa. Käytetty Partnership 4 Patients (P4P) –
ohjelma auttaa potilasta hakemaan ja löytämään tietoa kirjastoissa terveydenhuollosta.
Katja Hilskan esitys, How Wiki-intranet changes internal communication, antoi tietoa kommunikoinnin mahdollisuudesta verkossa. Wiki-intranetin sisältöä voi käyttäjät muuttaa ja täydentää
tarvittaessa ja ohjelma antaa hyvän mahdollisuuden keskusteluun verkossa joten ohjelma vaikuttaa näin positiivisesti sisäisessä kommunikaatiossa.
Vicky Grant: Job-sharing, flexible working and part-time librarianship: a new paradigm for the
virtual age. Vicky Grantin esityksessä esitettiin hyötyjä ja haittoja töiden jakamisessa, joustavassa työskentelyssä ja osa-aikaisessa johtajuudessa.
Lisäksi osallistuin Berkelin luentoon ”
Space Up”Yor Library ,
Tuulevi Ovaskan esittämään; Sam Martinin Flexible Working: the realities of Being Ealastigirl. ja
Nancy Durieux luentoon: Merking academic libraries: Anopportunity for a face-lift.
Perjantain suuresta luentotarjonnasta valitsin eri kirjastolaitosten ja kansallisten tietokantojen ja
ohjelmien käyttöä tietopalvelussa. Esimerkkinä Pasi Keski-Nisulan: FeedNavigator ja Maurella
Stella Setan: Evidence based healthcare (EBM) ja Evidence Based Guidelines (EBG).
Mielenkiintoista oli myös kuulla Jan Lindmarkin esitys, jo aikaisemmin tutuksi tulleesta, naapurimaamme konsortiosta EIRASTA, ja Filip Kitzin esitys lääketieteellinen virtuaalikirjasto (Medvik)
yhteistyöympäristö innovatiiviselle tietopalvelulle Tsekin tasavallassa.
Lauantaiksi olin valinnut Eero Hyvösen ja Lotta Haglundin esitelmien jälkeen kolme esitystä Web
2.0 käytöstä ja sisällöstä. Web 2.0 tarjoaa interaktiivisen tekniikan, joka antaa verkkooppimiseen ja tutkimukseen uusia mahdollisuuksia.
Konferenssin tiukan ohjelman ohessa oli mahdollisuus tutustua ja vaihtaa kuulumisia niin ulkokuin kotimaisten kollegojen kanssa. Päivittäisten taukojen lisäksi sosiaalinen ohjelma tarjosi siihen oivan tilaisuuden. Kirjastovierailut, konsertti, ensikertalaisten sauvakävely ja suurenmoiset
vastaanotot olivat virkistäviä ja suomalaista vapaa-ajan tarjontaa kuvaavia kokemuksia.
Konferenssin anti oli todella hyödyllinen ja päivien aikana sain paljon hyödyllisiä virikkeitä ja taitoa tiedon käsittelyyn omassa työssäni.
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