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Osalistuin konferenssin aikana myös:

1) EAHIL Councilin kokoukseen 15.6.

2) Nordic Baltic Association for Medical and Health Information –
Boardin kokoukseen  17.6.

3) EAHIL General Assemblyyn 18.6.

1) Councilin kokouksessa käsiteltiin normaalit councilin asiat, mm ajankohtaista eri maista, 
jäsenrekisteriasiat, vaaliasiat ym. Erityisenä aiheena tänä vuonna oli, miten saataisiin 
aktivoitua uusia jäseniä ja miten useampi jäsen voisi osallistua konferensseihin ja 
workshoppeihin. Asiaa käisteltiin työryhmissä. Olin ryhmässä, jossa meitä oli Tsekin 
tasavallasta, Saksasta, Ranskasta ja Ruotsista itseni lisäksi. Esille tuli monia asioista, mm. 
osallistumismaksujen laskeminen eri tavoin esim käyttämällä enemmän paikallisia 
vapaaehtoisia järjestelyissä, kokouspaikan valinta, majoituksen erityisjärjestelyt ja 
vaihtoehdot ym ym Pohdimme myös, miten saataisin aktivoitua alan ihmisiä erityisesti niissä 
maissa, joista ei ole vielä paljon jäseniä EAHILissa..

2) Pohjoismaisen kokouksen järjestelyvastaavana oli tänä vuonna Ruotsi. Kävimme läpi eri 
maiden ajankohtaisia aiheita. Ruotsi oli myös valinnut erityiseksi aiheeksi keskustelun 
yhdistyksen toiminnan kehittemisestä ja jatkosta yleensä. Päätimme, että jatkamme toimintaa, 
vaikka nyt on  useampi jäsen jäämässä pois työelämästa ja yhdistyksestä, esim Suomen 
toinen edustaja Pirjo Rajakiili jää pois toimittuaan yhdistyksessä lähes sen perustamisesta 
lähtien vuonna 1994. Yhdistyksen kotisivujen ylläpito siirtyy Norjasta Liettuaan.

3) General Assemblyssa oli varsinaisten kokousasioiden lisäksi esillä uudet jäsenet Boardiin, 
(josta Pirjo Rajakiili on jäämässä pois kauden tullessa täyteen). Onneksi suomalainen edustus 
Boardissa säilyy, kun Assemblyssa julkistettiin vaalien tulos, jossa selvisi, että Tuulevi 
Ovaska oli valittu Boardin co-opted jäseneksi.

Kokouksen aikana osallistuin mm seuraaviin sessioihin: Health and Biomedical Informatics, 
Library Spaces and Places, Bibliometrics,Information Literacy, Emerging Technologies and 
Tools. Esityksiä oli paljon ja eritasoisia, montaa hyvää ja ne antoivat taas eväitä oman työn ja 
työyhteisön kehittämiseen. Omasta kirjastostostani piti esityksen Helena Tähtinen aiheenaan 



tutkimus, jossa hän on tehnyt vertailevan analyysin EVO-tutkimusjulkaisujen jakautumisesta 
eri tutkimusaloille ja niiden vaikuttavuustasoista. Esitykset ovat luettavissa kokoussivustalla:

http://www.eahil2010.org/en/scientific-program/scientific-programme

Konferenssin aikana oli myös mahdollisuus tavata ja kuulla useiden kustantajien ja 
toimittajien edustajia.

Sosiaaliseen ohjelmaan  kuului mm. Welcoming reception ja retki mahtavaan Mafran 
linnaan, jossa oli myös vanha, hieno kirjasto, josta löytyi vanhaa lääketieteellistä kirjallisuutta 
mm 1700-luvulta. Gala dinner pidettiin Estorilin kasinolla.

Kokouksen anti oli hyvä. Huonoa oli vain se, että kokouskassini, jossa oli muistiinpanoni 
ensimmäiseltä päivältä, "varastettiin" .

Seuraava EAHIlin workshop on Istanbulissa 2011 ja seuraava Conference Brusselissä 2012. 
Sitä seuraava Workshoppikin selvisi ja se pidetään Tukholmassa 2013.

Jouni Leinonen
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