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Osallistuminen kokouksiin:
- EAHIL Boardin kokous 14.6.(Boardin jäsen)
- EAHIL Councilin kokouksen aloitukseen 15.6., jouduin
poistumaan sairauden takia
- Nordic Baltic Association for Medical and Health Information –
Boardin kokous 17.6.
- Vuonna 2011 Istanbulissa järjestettävän EAHILin Workshopin
International Programme Committeen kokous 18.6.
Boardin kokous
Lissabonin konferenssiin liittyvät tilaisuudet järjestettiin kahdessa paikassa eli
Boardin kokous ynnä Continuing Education Courses pidettiin Calouste Gulbenkian
Foundationin tiloissa Lissabonissa ja Councilin kokouksen ja muun ohjelman
pitopaikkana oli Estoril Congress Center. Oma ohjelmani alkoi Bordin kokouksella
maanantaina kesäkuun 14. päivä ja kesti klo 9.00-17.30.
Puheenjohtaja Suzanne Bakker toivotti tervetulleiksi läsnä olevat Boardin jäsenet sekä
Peter Morganin Englannista. Peter oli ainoa ehdokas EAHILin uudeksi
puheenjohtajaksi vuoden 2011 alusta lukien ja koska hänet mitä todennäköisimmin
julistetaan General Assemblyssa uudeksi pj:ksi, kutsuttiin hänet seuraamaan nykyisen
Boardin työskentelyä.
Aluksi hyväksyttiin helmikuun 12. päivä Milanossa pidetyn kokouksen pöytäkirja
sekä raportit puheenjohtajalta, taloudenhoitajalta ja JEAHILin toimittajalta sekä
niiden Special Interest Groupien raportit, jotka oli Boardille toimitettu. Pisimpään
keskusteltiin jäsenrekisteriasioista sekä järjestön web-sivuista. Past President Arne
Jakobsson on lähdössä syksyllä työpaikastaan ja hyvissä ajoin ennen sitä pitää
membership database siirtää Oslon yliopiston lääketieteellisen kirjaston palvelimelta
jonnekin muualle. Samoin sähköpostilistoille pitää löytää uusi ylläpitäjä, sillä
nykyinen hollantilainen yritys lopettaa palvelun tarjoamisen vuoden lopulla. Asioilla
on kiire, sillä seuraavan Workshopin abstraktien jättöaika päättyy jo lokakuun lopussa
ja myös Councilin vaalit järjestetään syksyllä ja näihin molempiin tarkoituksiin

tarvitaan jäsenrekisteriä. Palveluita voidaan ostaa kaupallisilta tarjoajilta, sillä
EAHILin taloudellinen tilanne on hyvä. EAHILissa on nyt jäseniä 1481, mutta n. 400
ei ole toistaiseksi uusinut jäsenyyttään tälle vuodelle. Counilin jäsenille annettiin
tehtäväksi vielä selvittää omien maidensa jäsentilannetta ennen tietokannan siirtoa
muualle.
Käsiteltiin myös Special Interest Groupeja koskevien sääntöjen tarkentamista ja
siirtämistä EAHIL Rules of Procedureihin. Ensin Council otti kantaa Boardin
esitykseen ja lopulta General Assembly hyväksyi ehdotetun muutoksen.
Tulevista konferensseista ja workshopeista keskusteltiin ja todettiin, että seuraavan
Istanbulissa pidettävän workshopin päivämääriksi on varmistunut 5.-8.7.2011 ja
Brysselissä pidetään konferenssi 4.-6.7.2012. Vuonna 2013 Tukholma on valmis
järjestämään workshopin, mutta ajankohta on vielä avoin.
Councilin kokous
Tiistaina 15.6. olin lupautunut aloittamaan puheenjohtajana Estorilissa järjestetyssä
Councilin kokouksessa klo 14-(17) , sillä EAHILin puheenjohtaja oli Lissabonissa
pitämässä Continuing Education kurssia ja oli ilmoittanut myöhästyvänsä hiukan.
Sairastuin kuitenkin edellisenä yönä enkä pystynyt vetämään kokousta, mutta Arne
Jakobsson otti pyynnöstäni tehtävän vastaan ja hoiti asiat kakin puolin hyvin kunnes
Suzanne Bakker tuli paikalle.
Nordic-Baltic Association for Medical and Health Infromation pitää kokouksensa
aina EAHILin konferenssien/workshopien yhteydessä ja tämän vuoden kokous
jouduttiin järjestämään torstaina 17.6. samaan aikaan kuin eri saleissa pidettiin
esitelmiä, sillä järjestäjät eivät olleet varanneet ollenkaan omaa aikaa erikoisryhmille
tai Special Interest Groupeille. Puheenjohtajana toimi Helena Kettner-Rudberg
Ruotsista ja sihteerinä Åsa Ehn niin ikään Ruotsista. Kerroimme kukin lyhyesti
kuulumiset omista maistamme ja me Jouni Leinosen kanssa kerroimme kirjastojen
yhdistämistilanteesta Suomessa. Web-sivut pitää päivittää ja siirtää pois Norjan
yliopiston palvelimelta ja tämän tehtävän otti hoitaakseen Meile Kretaviciene
Kaunasista. Moni yhdistyksen jäsen on jäämässä lähiaikoina eläkkeelle, mm.
Elisabeth Husem Norjasta, joka on ollut kantava voima Baltian maihin ja Venäjälle
suunnatussa Transfer of Knowledge-koulutusprojektissa ja siksi keskustelimme
yhdistyksen tulevaisuudesta – onko tarvetta pohjoismaiselle yhteistyöjärjestölle.
Päädyimme ehdottamaan yhdistyksen toiminnan jatkamista ja niinpä BMF:n tulisi
valita 1 uusi Nordic-Baltic-edustaja ensi kesän Istanbulin kokoukseen mennessä,
sillä olen jäämässä eläkkeelle ensi vuoden aikana.
EAHIL 2011 IPC meeting
Perjantaina 18.6. klo 10:45-13 kokoontui Istanbulin workshopin International
Programme Committee. Läsnä oli 12 komitean jäsentä, olen yksi heistä. IPC:n
puheenjohtaja on Tuba Akbayturk, Koc-yliopistosta. Läsnä oli myös LOC:n
puheenjohtaja Didar Bayir. Teema on ”Active Learning and Research Partners in
Health”. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, onhan enää vuosi aikaa workshopiin.
Keskustelimme teemoista, tärkeistä päivämääristä ja CE-kursseista. Workshop ja
majoitus tulee olemaan Koc- yliopiston kampuksella. Workshopin web-sivut avataan

pian. Abstraktien jättöaika päättyy 31. lokakuuta ja IPC kokoontuu valitsemaan
esitykset joulukuun 13.-14. päivä 2010.
General Assembly
Viimeisenä konferenssipäivänä, perjantaina 18.6. pidettiin General Assembly, jossa
julkistettiin keväällä järjestettyjen vaalien tulokset eli Boardin vapaana oleviin
paikkoihin tuli valituksi Karen Buset Norjasta (151 ääntä) ja toisen paikan sai
Marshall Dozier Englannista (124 ääntä). Marshallin paikka ratkesi arvalla, sillä
Tuulevi Ovaska sai tasan saman verran ääniä. Tuulevi tulee olemaan kuitenkin coopted jäsen, mikä käytännössä ei poikkea varsinaisen jäsenen asemasta muuten kuin
että äänestystilanteessa ei ole äänioikeutta. Puheenjohtajaehdokkaita oli vain yksi,
Peter Morgan Englannista, joka sai 311 ääntä. EAHIL:ssa on toista tuhatta jäsentä,
mutta äänestysaktiivisuus on melko laimeaa. Lopuksi jaettiin palkinnot esitelmistä ja
postereista sekä vuoden 2009 ja 2010 kristallimaljat pitkäaikaisesta, ansiokkaasta
työstä EAHILin hyväksi. Vuoden 2009 maljan sai Tony McSean Englannista ja
vuoden 2010 Francisca Ribes-Cot Espanjasta. Tony oli paikalla vastaanottamassa
palkintoaan. Puheenjohtaja Suzanne Bakker kiitti kauniisti lahjojen kera Arne
Jakobssonia ja minua vuoden 2010 lopussa päättyvästä ajasta Boardissa.
Plenaryt ja parallel sessiot
Kokousten lisäksi sain Lissabonissa kuulla, että joudun arvioimaan kolmen muun
henkilön kanssa konferenssin posterit. Melkoinen homma sijoittaa tiiviiseen
aikatauluun, jossa kahvitauotkin olivat vain 15 minuuttia. Postereita ilmoitettiin
olevan 52, mutta ”onneksi” sentään aivan kaikkia ei ollut ilmaantunut. Taso ei ollut
kovin korkea raadin mielestä, mutta olin iloinen, että ensikertalaisen posteripalkinnon
sai Riiasta, Stradins yliopiston kirjastosta Ilona Kauce. Hän oli aivan suunnattoman
iloinen palkinnosta. Esitelmät olivat osittain erittäin mielenkiintoisia ja erityisesti
mieleen jäi avajaispuhe, jonka piti Alexandre Quintanilha Portugalista – The
evolution of knowledge and its impact on bioethics”. Hän lopetti esityksensä sanoihin:
Take care of freedom and truth will take care of itself. Muita teemoja listallani oli
User Statistics, Health Librarian in the 21st century, Library Spaces and Places,
Bibliometrics sekä Information Literacy. Olin torstaina Plenary session
puheenjohtajana ja molemmat siinä pidetyt esitelmät olivat korkeatasoisia (Karen
Buset ja Liz Brewster). Kuuntelin myös Helena Tähtisen ja Tiina Heinon esitelmät,
tietenkin.
Konferenssin alussa ilmoitettiin osallistujia olevan 360, mutta tapahtuman aikana
ilmoittautui jonkin verran lisää väkeä, joten lopputulos oli aika hyvä. Meitä
suomalaisia oli 13.
Seuraava workshop on vuoden päästä 5.-8.7. Istanbulissa.
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