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EAHIL DUBLIN 2009 WORKSHOP
Working with Others: Explore, Engage, Extend!

Matkakohde: EAHIL Dublin 2009 Workshop - Working with Others: Explore, Engage, Extend!,
2nd-5th June 2009, Dublin Castle, Ireland

EAHIL Council, yksi Suomen kolmesta edustajasta
Journal of European Association for Health Information and Libraries (JEAHIL),
toimituskunnan jäsen

Rahoitus: Pääosin Bibliothecarii Medicinae Fenniae – BMF ry; lisäksi Kuopion yliopiston
kirjasto

Täydennyskoulutus

Aloitin workshopin osallistumalla Julie
Glanvillen ja Carol Lefebvren kurssille
Identifying and evaluating search filters.
Kurssi oli tarpeellinen ja kiinnostava, mutta
sille varattu aika osoittautui hieman liian
lyhyeksi. Hakufilttereiden arvioiminen ei ole
helppoa eikä yksinkertaista, mutta
lyhyessäkin ajassa opin paljon.

Kokoukset: Council & Special Interest
Group (SIG)

Councilin kokous oli minulle ensimmäinen ja
osoittautui hyvin antoisaksi. Kokous oli
hyvin keskusteleva ja osallistuva. Pääosaan
nousi web 2.0 –työkalujen käyttöönotto
EAHIL-työssä, mm. sisäisessä ja ulkoisessa
viestinnässä (mukaan lukien JEAHIL) sekä
opetusmateriaalien jakamisessa.

Osallistuin ensimmäistä kertaa myös SIG-
kokoukseen eli olin uuden MeSH Special
Interest Groupin ensimmäisessä,
perustavassa kokouksessa, joka myös
keskusteli varsin vilkkaasti. Kaikki SIG-
kokoukset järjestettiin samaan aikaan,
joten oli mahdollista osallistua vain yhteen
niistä.

Journal of European Association for
Health Information and Libraries
(JEAHIL)

JEAHILin toimituskunta kokoontuu
kasvokkain vain konferenssien ja
workshopien yhteydessä; muuten pidämme
yhteyttä verkossa; toistaiseksi
sähköpostilistalla, mutta jatkossa
mahdollisesta web 2.0 –työkalujen avulla.
Monien yhteensattumien vuoksi Dublinissa
kokoontui hyvin vajaa toimituskunta:

Federica Napolitani ja minä sekä Giovanna
Mirandan valtuuttamana ”varajäsenenä”
Francesca Gualtieri. Koska meitä oli vain
kaksi varsinaista jäsentä paikalla, emme
tehneet varsinaisia päätöksiä, mutta sen
sijaan joukon ehdotuksia päätoimittajalle ja
muulle toimituskunnalle mm. lehden
vuoden 2010 numeroiden teemoista sekä
artikkelien vastaanottamisen määräpäivien
aikaistamisesta. Kokouksen lisäksi
työskentelimme Federican kanssa koko
workshopin ajan lehden hyväksi mm.
kokoamalla materiaalia elokuun numeroon,
joka keskittyy Dublinin workshopiin, sekä
markkinoimalla lehteä jakamalla
näytenumeroita ja lehden tuoretta esitettä.

Tieteellinen ohjelma & Empowerment
Workshops

Workshopin ohjelma oli niin täyteen
pakattu, ettei loppujen lopuksi ollut
mahdollista osallistua koviin moneen
sessioon. Workshopiksi Dublinissa oli
todella paljon rinnakkaisohjelmaa, koska
samanaikaisten esitelmäsessioiden (parallel
sessions) kanssa samaan aikaan
järjestettiin myös osallistavampia
empowerment workshop -tilaisuuksia.

Onneksi ne rinnakkaissessiot, joihin pystyin
osallistumaan osoittautuivat erittäin
antoisiksi aiheinaan Virtual Learning ja
Learning and Literacy. Erityisen mieluisaa
oli kuulla hankkeista ja käytännöistä, joissa
kirjasto ei yksin ja erillään vastaa
tiedonhaun koulutuksesta ja
kirjastoaineistojen käytön ohjauksesta,
vaan toimii integroiden ja tiiviissä
yhteistyössä opetuksesta vastaavan
laitoksen kanssa tai tuottaa palveluita
yhdessä kampuksen muiden toimijoiden,
kuten tietotekniikkaosaajien tai
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pedagogisten asiantuntijoiden, kanssa.
Yhteissessioiden (plenary) anti oli myös
pääosin kiinnostavaa; erityisesti mieleeni
jäi terveydenhuollon tietojärjestelmien
kattava esittely viimeisessä yhteissessiossa.

Osallistuin yhteen empowerment
workshopiin, jossa Ronald van Dieënin
aiheena oli How to give an effective
presentation. Hän itse toimi tietysti
oivallisena esimerkkinä aiheestaan. Tuon
tilaisuuden jälkeen katson ja kuuntelen
jokaista esitelmää ja koulutusta uusin
silmin ja opein. Omaan Dublinin esitykseeni
en enää oppimaani ehtinyt soveltaa, mutta
jatkossa pidän kyllä saamani opit
mielessäni valmistellessani koulutusta tai
muita esityksiä.

Posterit

Olin mukana tekemässä kolmea workshopin
kolmestakymmenestä posterista, joiden
taso oli mielestäni hyvä, ja aina paranee
vuosittain. Omat suosikkini olivat Eva-Lotte
Daxbergin The clinical librarian and nurses
team up ja Justyna Seiffertin Wiki as
knowledge database for medical university
library users. Yksi postereista oli Katri
Larmon, Jaana Isojärven, Katja Hilska-
Keinäsen ja minun yhteinen Online
collaboration tools enabling efficient
conference marketing and smooth
teamworking, ja sen esittelystä vastasivat
Katri ja Jaana. Tapasin Dublinissa ensi
kertaa Louise Hullin, joka oli päävastuussa
yhteisposteristamme Roles for librarians in
evidence-based nursing – comparing
nurses’ information retrieval skills and
application in two hospitals in the United
Kingdom and Finland, jonka kolmas tekijä
on Pip Divall; saimme posteristamme
runsaasti kysymyksiä. Samoin keskustelin
paljon Ann Liljegrenin ja Tiina Heinon
kanssa tekemästäni posterista Organising
continuing education courses – practical
guidelines and best practices.

General Assembly

Normaalien kokousasioiden lisäksi General
Assemblyssa kuultiin myös kaksi esitystä,
sillä sekä Katri Larmoa että minua oli
pyydetty suullisesti esittelemään
posteriemme aiheet EAHILin
yleiskokoukselle, koska ne liittyvät järjestön

toimintaan eli konferenssien ja koulutusten
järjestämiseen.

Yleiskokouksen jälkeen palkittiin parhaat
esitykset ja posterit sekä kukitettiin
workshopin järjestäjät. Portugalilaiset
kutsuivat EAHIL-väen Lissaboniin ja
Estoriliin kesäkuussa 2010 ja turkkilaiset
Istanbuliin ja Kociin heinäkuussa 2011.

Kiitän yhdistystä ja työnantajaani
mahdollisuudesta osallistua ammatillisesti
antoisaan ja verkostoitumisen kannalta
verrattomaan workshopiin.

Dublin Castle oli workshopin paikkana.

Posterialue

Suuri luentosali

MeSH Special Interest Group

Linkit
http://www.eahil2009.ie
http://www.eahil.net/
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