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Osallistuin workshopin lisäksi  EAHIL:in Councilin kokoukseen yhtenä Suomen kolmesta 
edustajasta  sekä Nordic-Baltic Association for Medical and  Health Information-yhdistyksen 
hallituksen kokoukseen sen toisena suomalaisedustajana. 
 
Councilin asialistalla oli tänä vuonna erityisesti kaksi asiaa: jäsenrekisterin kehittäminen ja WEB 
2.0-työkalujen käyttö.  Council kokoontui nyt uudessa kokoonpanossa ja mukana oli esim. 
Suomesta nyt ensimmäistä kertaa kolmaskin edustaja, Tuulevi Ovaska, meidän kahden jo 
aikaisemmin mukana olleen lisäksi. Lähiaikoina EAHIL:in sivuille tulee jäsenille tarkoitettu kysely, 
jolla kartoitetaan henkilöiden tilannetta ja ammatillisia valmiuksia. Councilin kehittelytyön 
tuloksena saattaa olla eräänlainen ammattitodistus lääketieteellisissä kirjastoissa ja 
informaatiopalveluissa työskenteleville. WEB 2.0:n antamia mahdollisuuksia käsiteltiin eri 
kannoilta: EAHIL:n sisäisessä ja ulkoisessa kommunikaatiossa sekä opetuskäytössä. Asiaa vie 
eteenpäin ja kehittää ryhmä: Taskforce Web2.0 EAHIL, johon Suomesta kuuluu Katri Larmo. 
 
Pohjoismaisessa kokouksessa käsiteltiin eri maiden ajankohtaista tilannetta ja projektia, joka on jo 
jatkunut useamman vuoden: Knowledge transfer to Russian and Baltic medical libraries. Erityisesti 
norjalaiset ovat toimineet ohjaajina projektissa, mutta on mukana ollut myös suomalaisia Terkon 
henkilökunnasta.  Huono taloudellinen tilanne vaikuttaa erityisesti Baltian maiden kirjastoihin ja 
myös Islannissa on hankala tilanne. Ruotsin Biblioteksföreningissä on luovuttu eri tieteiden 
alaryhmistä, myös lääketieteellisestä. Nyt on vain yksi järjestö, jossa kaikki eri alojen kirjastot 
toimivat. Samoin Ruotsissa on luovuttu keskuskirjastojärjestelmästä, joten Karolinska Institutin 
kirjastokaan ei ole enää lääketieteellinen keskuskirjasto. Tämän vuoksi myös vuosittain pidettävä 
lääketieteellisten kirjastojen  koulutuspäivä järjestetään vastedes eri paikkakunnilla, eikä aina enää 
Tukholmassa, tänä vuonna kuulemma Göteborgissa. 
 
 
Varsinaiseen workshoppiin osallistui tänä vuonna osallistujalistan mukaan 250 henkilöä. Teemana 
oli tänä vuonna Working with others, Explore, Engage, Extend. Yleisluentojen lisäksi oli 
rinnakkaissessioita, joiden  aiheina olivat mm: virtual learning,  virtual collaboration, evidence 
based practice, learning & literacy, collaborative work. Lisäksi oli useita empowerment 
workshoppeja eri aiheista. Itse valitsin runsaasta tarjonnasta virtual learning sekä  virtual 
communication  -aiheiset esitykset sekä empowerment-istunnon, jonka aihe oli Tailor your internet 
searches.  Esitykset tulevat EAHIL:in workshop-sivulle, jossa niihin on mahdollisuus tarkemmin 
perehtyä http://www.eahil2009.ie/.  Lyhyesti voisin mainita virtual-aiheisista esityksistä sen, että 
kirjastojen on pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden, varsinkin nuoren internet-sukupolven, 
odotuksiin tarpeen käyttää esim. WEB 2.0 -työkaluja kuten erilaiset sosiaaliset verkostot, Youtubet, 
twitterit, netvibet, semanttinen webb, wiki, second life ym ym. Kaikki nämä välineet tekevät 
palveluistamme vuorovaikutteisia, mikä on entistä tärkeämpää asiakaspalvelussa.  
 
Workshop sattui samaan aikaan Irlannin EU-vaalien kanssa. Eurooppa-asia tuli esille myös 
workshopin avanneen Irlannin terveysministerin puheessa, kun hän käsitteli asiaa lähinnä Irlannin 
kannalta, mutta tilanne on tietysti hyvin samankaltainen koko Euroopassa: entistä suurempi osa 



valtion budjetista kuluu terveydenhuollon menojen kattamiseen. Tämän vuoksi painopistettä 
yritetään siirtää erikoissairaanhoidosta ennakoivaan suuntaan ja perusterveydenhuollon puolelle. 
Tässä prosessissa ministerin ja muutaman muunkin workshopin luennoitsijan mielestä 
lääketieteellisillä kirjastonhoitajilla/informaatikoilla on tai pitäisi olla tärkeä rooli oikean tiedon 
löytämisessä ja välittämisessä päättäjille ja myös suurelle yleisölle; kaikille pitäisi saada oikeaa 
tietoa oikeassa muodossa. 
 
Kokouksessa oli myös varsinaisten esitysten lisäksi posteri-näyttely . Monet kustantajat ja välittäjät 
esittelivät uusimpia aineistojaan ja ohjelmiaan kokouspaikalla. Vapaamuotoiseen ohjelmaan kuului 
kaupungintalolla järjestetty vastaanotto ja Manson Housen juhlaillallinen. Lisäksi oli järjestetty 
mahdollisuus tutustua dublinilaisiin kirjastoihin. Kokouksen vapaamuotoisessa ohjelmassa oli 
tietysti taukojen aikana myös hyvä tilaisuus tavata vanhoja tuttuja kollegoja ja solmia uusia 
tuttavuuksia ja kuulla ja keskustella ajankohtaisista ammattiasioista. Kokousjärjestelyt toimivat 
hyvin, vaikka Dublin Castle, jossa workshop pidettiin, ei kaikilta osin ollutkaan varustettu esim. 
nykyaikaisin ilmastointilaittein, joita helteisinä kokouspäivinä olisi toivonut! Järjestäjien 
irlantilainen ystävällisyys korvasi kuitenkin tuollaiset puutteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


