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Matkan aihe 
 
Osallistuminen EAHIL Dublin 2009 Workshopiin - Working with Others: Explore, Engage, 
Extend!, 2nd-5th June 2009, Dublin Castle, Ireland.  
 

 Suomen edustajana EAHIL Councilissa  
 Public Health Interest Groupin sihteeri  

 
Kokemuksia Workshopista  
 
Workshop alkoi osaltani Tomas Allenin (Sveitsi) kurssilla “Tips for the Trainer of Library 
Courses”.  Kurssilla korostettiin mm. erilaisten oppimistapojen huomioimisen tärkeyttä ja 
opetussisältöjen huolellista suunnittelua. Tomas antoi myös vihjeitä kuvien käytöstä 
opetuksessa. Omaan työhöni sain kurssilta monia ideoita.  
 
EAHILiin on perustettu Web 2.0 Taskforce edistämään web 2.0 tekniikoiden käyttöä 
EAHILissa. Tavoite on löytää välineitä helpottamaan työntekoa ja kommunikointia EAHILin 
sisällä sekä löytää välineitä, joiden avulla EAHILin näkyvyys kasvaa myös ulospäin, 
potentiaalisille yhteistyöorganisaatioille ja uusille jäsenille. Olen Taskforcen jäsen, joten 
osallistuin workshopin aikana pidettyihin kolmeen palaveriin. Ryhmän puheenjohtajana 
toimii Guus van den Brekel (Alankomaat).  
 
Web 2.0 -teema oli esillä myös Councilin kokouksessa, jossa olin mukana yhtenä Suomen 
kolmesta Council-edustajasta. EAHILin presidentti Suzanne Bakker (Alankomaat) jakoi 
Councilin ryhmiin, joissa keskusteltiin web 2.0 tekniikoiden hyödyntämisestä. Toinen 
keskusteluteema oli terveysalan kirjastoissa työskentelevien koulutus ja osaamisalueet - 
sekä mahdollinen akkreditointi. Keskustelujen yhteenvedoista EAHIL Board sekä teemojen 
parissa työskentelevät ryhmät saivat suuntaviivoja työlleen.  
 
Public Health Information Group (PHIG), jonka sihteeri olen, kokoontui puheenjohtajien 
Päivi Pekkarisen (Suomi) ja Sue Thomasin (Iso-Britannia) johdolla. Kokouksessa käsiteltiin 
Helsingissä 2008 aloitettujen projektien edistymistä. Ryhmän kotisivuja on uusittu ja 
”Mission Statementin” tavoitteenasettelua konkretisoitu. Tomas Allen (Sveitsi) on 
kartoittanut kansanterveyden määritelmiä Euroopan maissa. Tomas tulee raportoimaan 
työstään Journal of EAHILissa. Kokouksessa käytiin mielenkiintoinen keskustelu Ivana 
Truccolon (Italia) aloitteesta perustaa potilastietoon erikoistunut Special Interest Group 
EAHILiin. Päädyttiin siihen, että toistaiseksi ei perusteta erillistä ryhmää, vaan pyritään 
entistä paremmin huomioimaan potilastietoteemoja PHIGin sisällä. Gaby Caro (Sveitsi) 
esitteli HINARI-projektia (www.who.int/hinari/en/) ja toivoi kaikkien levittävän tietoa 
tästä tärkeästä projektista omissa organisaatioissaan.  
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Tieteellinen ohjelma tarjosi paljon mielenkiintoista kuultavaa. ”Virtual Learning” 
sessiossa Anette Munthe (Norja) piti esityksen “SUBLIMA - an open-source software for 
creation and maintenance of topic-driven portals”. Myös pohjoismainen SMIL-
potilastietoportaali tulee siirtymään SUBLIMAan. Samassa sessiossa kuultiin myös Karen 
Johanne Busetin (Norja) esitys ”WikiVIKO : Information Literacy on a Wiki Platform - or how 
to secure equal Access for Students with Disabilities”  sekä Marshall Dozierin ja Fiona 
Brownin (Iso-Britannia) esitys ”Second Life as a tool for professional collaboration”, jotka 
tuntuivat itselleni erityisen ajankohtaisilta. Pirjo Rajakiilin (Suomi) johtamassa ”Learning 
and Literacy” sessiossa Laurie Scott (Kanada) piti esityksen ”The e-teaching collaborative: 
a unique partnership assisting medical faculty to adopt innovative educational technologies 
and methodologies”. Esityksessä korostettiin eri yksiköiden välisen yhteistyön ja 
luottamuksen merkitystä. Hieno esimerkki hoitotyön opettajan ja kirjastoammattilaisen 
yhteistyöstä kuultiin Jill Murphyn (Irlanti) ja Donna O'Doibhlinn (Irlanti) esityksessä 
”Collaborative Teaching: the nurse and librarian bridging the theory/practice gap to deliver 
high quality care at the bedside”.  
 
Helsingin EAHIL 2008 -konferenssin kokemukset olivat hyvin esillä posterinäyttelyssä. 
Minulla ja kanssani konferenssin markkinointityöryhmässä työskennelleiden Katja Hilska-
Keinäsellä, Jaana Isojärvellä ja Tuulevi Ovaskalla oli workshopissa posteri ”Online 
collaboration tools enabling efficient conference marketing and smooth teamworking”. 
Siinä kerromme työskentelystämme, erityisesti miten käytimme Confluence-wikiä ja Adobe 
ConnectPro web-pohjaista videoneuvotteluohjelmaa hyödyksemme. Myös Helsingin 
konferenssin CEC-työryhmä Tuulevi Ovaska, Tiina Heino ja Ann Liljegren esittelivät posterin 
avulla kokemuksia kurssien järjestämisestä. Workshopin osallistujat antoivat positiivista 
palautetta siitä, että konferenssijärjestelyistä saatua kokemusta jaetaan tällä tavoin. 
  
General Assemblyssä Helsingin konferenssin käytännöt pääsivät vielä uudelleen esille, kun 
esittelimme Tuulevi Ovaskan kanssa posteriemme aiheet myös suullisina esityksinä 
yleiskokoukseen osallistujille.  
 
 Seuraava EAHIL konferenssi pidetään Portugalissa kesäkuussa 2010. 
 
 
 
Helsingissä 12.6.2009 
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