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

Osallistuminen kokouksiin:
- EAHIL Boardin kokous 2.6.2009 (Boardin jäsen)
- EAHIL Councilin kokous 3.6.2009 (Boardin jäsenet

osallistuvat)
- Nordic-Baltic Association for Medical and Health

Information- Boardin kokous 3.6.2009
- Vuonna 2009 Lissabonissa järjestettävän EAHILin

konferenssin International Programme Committeen
kokous 3.6.2009

Workshopin ensimmäinen ohjelmanumero oli Boardin kokous. Tällä kertaa
taloudellinen tilanne, sairastuminen ja tärkeä yhtäaikainen tapahtuma oli esteenä
kolmen Boardin jäsenen kokoukseen osallistumiselle. Boardissa hyväksyttiin
helmikuussa Milanossa pidetyn kokouksen pöytäkirja ja lukuisia raportteja:
puheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteeristön valvojan ja Journal of EAHILin
raportit. Federica Napolitani (Italia) oli Sally Woodin pyynnöstä paikalla
raportoimassa lehden tilanteesta.

Keskusteltiin myös jäsenasioista ja jäsentietokannasta. Arne Jakobsson kertoi,
että palvelin, jolla tietokanta on sijoitettuna, tullaan vaihtamaan kesän aikana.
Jäseniä EAHILissa on yli 1300. Abstraktien käsittelyjärjestelmä on valmiina
ottamaan vastaan Lissabonin aineistoa. Keskusteltiin Special Interest Groups-
asioista ja uusien ryhmien perustamisesta. Ennen Dublinia SIG-ryhmiä oli 3,
mutta Dublinissa kokoontui ensimmäistä kertaa Mesh-ryhmä ja Health
Informatics- ryhmä. Koska näidenkin lisäksi ollaan ehdottamassa vielä lisäryhmiä,
todettiin, että tarvitaan yleisohjeet koskien ryhmien perustamista, toimintaa ja
raportointia.

Kokouksen lopulla oli vuoden 2010 konferenssin LOC:n puheenjohtaja Margarida
Meira kertomassa sanoin ja kuvin tapahtuman yksityiskohdista. Konferenssin
ajankohta on 14.-18.6.2010. CE-kurssit järjestetään Lissabonissa, mutta
varsinainen konferenssi on läheisessä Estorilin kaupungissa. Järjestelyt ovat
pitkällä, myös ohjelmasuunnitelmat, joita International Programme
Committee (olen jäsen) käsitteli kokouksessaan 3.6. IPC valitsee esitelmät
joulukuun 14.-15. päivä Lissabonissa järjestettävässä tapaamisessa.
Didar Bayir esitteli Boardille Istanbulia mahdollisena Workshop-paikkana v.2011
ja Board hyväksyi anomuksen. Chislaine Decleve puolestaan anoi konferenssia
Brysseliin v. 2012 ja hänenkin ehdotuksensa hyväksyttiin.

EAHIL Council on jo tottunut työskentelemään ryhmissä ja niin tälläkin kertaa
joukko jakautui neljään ryhmään, joista 1 käsitteli Registry task forcen toimialaan
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liittyviä asioita ja EAHIL Web Tools task forcen alueita käsittelemään
muodostettiin 3 ryhmää : Internal communication group, External communication
group and Teaching & Learning on the web group. Ryhmät raportoivat
keskusteluistaan kaikille yhteisesti. Puheenjohtaja kiitti Councilin jäseniä
tuloksellisesta keskustelusta ja pyysi, että molemmat task forcet tekevät
projektisuunnitelman ja priorisoivat toimintansa sekä raportoivat jäsenistölle
asioiden edistymisestä.

Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information pitää kerran
vuodessa Boardin kokouksen, aina EAHILin konferenssin tai workshopin
yhteydessä ja niin nytkin. Tällä kertaa Baltian maiden olisi pitänyt toimia
kokouksen kokoonkutsujana, mutta he ilmoittivat jo hyvissä ajoin, että
taloudellisista vaikeuksista johtuen tuskin pystyvät saapumaan Dubliniin. Paikalla
oli kuitin yksi jäsen Latviasta (Velta Poznaka, Riika) ja yksi henkilö Liettuasta
(Lina Saferiene, Kaunas). Tanskastakaan ei ollut ketään, mutta Ruotsista,
Islannista ja Suomesta edustajat olivat läsnä. Kokouksen kutsui kokoon Elisabeth
Husem Norjasta ja koska muita norjalaisia ei ollut paikalla, sihteeriksi pyydettiin
Jouni Leinonen Suomesta. Kukin vuorollaan raportoi lääketieteellisten kirjastojen
tilanteesta omassa maassaan eivätkä uutiset olleet kovin positiivisia, pikemminkin
huonoja - ainakin Riikassa ja Reikjavikissa. Kirjalliset raportit toimitetaan Jounille
liitettäviksi pöytäkirjaan.

Paitsi kokouksiin osallistumista, oli minulle langennut kokousten järjestelyä,
mutta ehdin onneksi seurata muutakin ohjelmaa.
Tieteellinen ohjelma jakaantui Plenary Sessioihin (3kpl), Parallel Paper
Sessioihin (9 kpl) useine alateemoineen sekä Empowerment Workshopeihin (8
kpl). Lisäksi oli pari Parallel Sponsor Sessiota ja muutenkin sponsoreille oli
varattu hyvin esittelyaikoja Workshopin aikana. Seurasin pääasiassa Paper
Sessioita ja olin puheenjohtajana Learning & Literacy- nimisessä Sessiossa, jossa
pidettiin 4 esitelmää. Oli mielenkiintoista kuulla IL-kokemuksia Irlannista,
Englannista ja Kanadasta.
Olin ilmoittautunut yhteen Empowerment Workshopiin eli
Collaboration/Cooperation means Change : Attending to people before, during &
after change. Valitettavasti kanadalainen alustaja ei saapunut paikalle eikä ollut
ilmoittanut syytä poissaoloonsa, joten siirryin kuuntelemaan Evidence Based
Practice- luentoja.
Postereita oli 30.

Mielestäni Workshopin ohjelma vastasi käsitystäni Workshopista eli ei ollut
pelkkiä esitelmiä, vaan paljon ohjelmaa, joka edellytti vuoropuhelua. Osanottajia
oli n. 250 eli vähemmän kuin järjestäjät toivoivat. Suomesta meitä oli 10.

Helsingissä 18.6.2009

Pirjo Rajakiili
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