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Rahoitus: LM Tietopalvelut apuraha BMF ry.n kautta
Kahdestoista EAHIL-konferenssi järjestettiin kesäkuussa Portugalissa. Konferenssia edeltävät
täydennyskoulutuskurssit pidettiin Lissabonissa ja itse konferenssin tapahtumapaikka oli
Estoril, Lissabonin kupeessa sijaitseva rantapaikka. Estoril on kuuluisa mm. komeasta
kasinostaan, jossa järjestettiinkin konferenssin gaalaillallinen.
Odotin konferenssia innolla - oli todella ihana olla ’vain’ osallistujana, kaksi vuotta sitten
konferenssin järjestäminen Helsingissä oli antoisa mutta myös vaativa rupeama! Konferenssi
oli hyvin järjestetty ja puitteet loistavat. Joitain pikkupuutteita saattoi ilmetä, mutta niiden
ei kannattanut antaa häiritä. Jokaisessa EAHIL-konferenssissa, johon olen osallistunut, on
aina ollut valoisa, ystävällinen ja avoin ilmapiiri, niin myös tällä kertaa. Osallistujat ovat
kiinnostuneita niin ajankohtaisista aiheista kuin kollegoistaankin, ja se tuo sen oman
erityispiirteensä näihin tilaisuuksiin! Siksi on tärkeää saada olla mukana jo senkin takia,
puhumattakaan asiasisällöistä.
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EAHIL-osallistujia
Konferenssin aihealueet ja sisällöt

Konferenssin pääteemoja olivat mm.: HTA (Health technologies assessment), EBL (Evidencebased librarianship), bibliometria, informaatiolukutaito, kirjaston tilat, vanhojen kokoelmien
vaaliminen ja digitointi, terveys- ja biolääketieteellinen informatiikka, tieteellinen
julkaiseminen ja avoin saatavuus, uutuusteknologiat ja niiden välineet, web2.0 / web3.0,
terveysalan kirjasto- ja informaatiotyö 2000-luvulla. Odotettavissa oli siis runsaasti
mielenkiintoisia aiheita, joten sisältöihin kannatti tutustua jo etukäteen.
Poimintoja konferenssiluennoista
Professori Alexandre Quintanilha Porton yliopistosta piti avajaisluennon aiheesta "The
evolution of knowledge and its impact on bioethics". Luento oli todella kiinnostava ja
mukaansatempaava. Sen punaisena lankana oli tiedon kehitys perustuen kysymyksiin ja
epäilyihin: ”Without curiosity and imagination there is no knowledge”. Professori
Quintanilha nosti esiin yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ovat mahdollistaneet yksilöiden
oman ajattelutyön, näistä ei-vähäisimpinä auktoriteettien murtuminen. Kaikilla alueilla tieto
onkin edistynyt sen ansioista, että enää ei olla oltu tyytyväisiä tarjolla oleviin vastauksiin.
Nyky-yhteiskunnat tarvitsevat kansalaisia, jotka ovat vapaita, autonomisia ja
vastuuntuntoisia. Näin heidät tulee kohdata myös terveydenhuollossa. Keskeisiä bioeettisiä
teemoja ovatkin potilaan autonomia, hyväksymisen vaatiminen potilaalta, potilaan oikeus
saada tietää totuus ja potilaan holhoamisen tuomitseminen.
Avajaisten jälkeen oli vuorossa posterisessio, jonka jälkeen saimme kuunnella lääketieteen
professori ja kliinikko António Vaz Carneiron esityksen ”Evidence-Based Health. The
information as basis for decision making and the role of libraries/information centers”.
Professori Vaz Carneiro pohjusti tiedon ja informaation monimutkaistumista esittämällä
kuvat kolmesta Picasson maalauksesta. Näistä ensimmäinen oli hyvin selkeä realistinen työ
taiteilijan alkuajoilta, seuraavasta olikin sitten jo hankalampi erottaa varsinainen aihe ja
kolmannesta aihetta ei saanut enää selville. Tästä päästiin itse asiaan eli lääketieteelliseen
informatiikkaan, ja sieltä edelleen näyttöön perustuvaan lääketieteelliseen tietoon, joka on
siis alkuperäisjulkaisuihin pohjautuvaa systemaattisessa muodossa olevaa tietoa, jonka
tehtävänä on tukea reaaliaikaista kliinistä päätöksentekoa.
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kuvateksti: Tiedon syntetisointi alkuperäistutkimuksista EBM-tietotuotteisiin

Vaz Carneiro mainitsi tärkeistä EBM-tuotteista mm. Best Practicen, joka on meillä Helsingin
yliopistossa ja HYKS:issä käytössä.
Seuraavan päivän ohjelman aloitti osastopäällikkö Karen Busetin ”Use Web 2.0 to learn Web
2.0: Develop competencies for the next generation library”. Esityksessään Karen Buset esitti
Trondheimin teknisen yliopiston lääketieteellisen kirjaston koulutusohjelman, jonka avulla
kirjaston työntekijät opiskelevat web2.0-asioita web2.0:n avulla: ”Kompetansebygging 2.0”.
Esitys oli kiinnostava siinäkin mielessä, että se sivusi oman esitykseni aihetta, johon palaan
myöhemmin.
Seuraava luennoitsija oli informaatiotutkimuksen jatko-opiskelija Liz Brewster - "Read this,
it's good for you!: using qualitative methodologies to explore service user needs and
strategic aims”. Liz Brewster painotti kvalitatiivisen tutkimuksen merkitystä, ja hän esitti
kysymyksen: ”Measuring what we value, or valuing what we can measure?” ja toteamuksen:
”No amount of monitoring of book loans will tell you whether the items borrowed were
actually read, let alone whether the targeted users were in any way affected by what they
read, or whether they learnt anything.”.
Monet muutkin luennot olivat kiinnostavia kuten Blair Antonin ” An Embedded
Informationist Service Model: expertise follows electronic resources wherever patrons are”.
Blair Anton toi esille sen niin tärkeän asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen ja niihin
vastaamisen – siihenhän oikeastaan koko informaatiotyömme perustuu!
Guus Van der Brekelin empowerment-sessio: ” Web 2.0: the empowerment of the Librarian
(and the User)” oli todella kiinnostava, ja se käsitteli mielenkiintoisesti ja vauhdikkaastikin
aina yhtä ajankohtaista uuden teknologian ja kirjasto-/informaatiotyön suhdetta. Kuulijat
niin paikalla kuin ulkopuolellakin olevat osallistuivat luentoon myös interaktiivisesti tuoden
oman panoksensa luennon sisältöön.
Poimintoja rinnakkaissessioista
Seurasin omaan aihepiiriini kuuluvia informaatiolukutaitoa ja uuden teknologian välineitä
käsitteleviä rinnakkaissessioita. Kiinnostavia esityksiä oli paljon, esimerkiksi: Marie Källberg
(Karoliininen sairaala): ”The Menu – not to eat but good to digest. - How to improve hospital
staff information literacy”. Oma esitykseni oli viimeisen rinnakkaissession viimeisenä.
Puheenjohtajamme Jarmila Potomkova oli kannustava ja aiheeseen hyvin perehtynyt, hän
innosti yleisöä esittämään kysymyksiä, ja kysyi myös itse. Esitykseni aihe oli: “Continuing
Education/Professional Development for Information Literacy Teachers at the Helsinki
University Library”. Esitin siinä luku-/opintopiirimme toimintaa ja aiheita, joita olemme
tapaamisissamme käsitelleet, sekä tulokset ryhmän jäsenille laatimastani kyselystä.
Opintopiirimme wikiin pääsee tutustumaan ’anonyymistikin’:
https://wiki.helsinki.fi/display/THkouluttajat/Home

Kuvateksti: Tiina Heinon esitys ©Katri Larmo
Luennot ja esitykset kokoteksteineen löytyy konferenssin sivulta:
http://www.eahil2010.org/en/scientific-program/scientific-programme
Täydennyskoulutuskurssit
Ennen varsinaista konferenssia järjestettiin kursseja mielenkiintoisista aiheista, joista valitsin
seuraavan: ”Effective Survey Design: Ask the Right Questions, Get the Right Answers”, jonka
piti Deborah H. Charbonneau. Kurssilla perehdyttiin kyselyjen laatimiseen, ja aiheeseen
syvennyttiin laatimalla kysymyksiä sekä arvioimalla jo tehtyjä. Pidän kursseille
osallistumisesta niiden antaman hyödyllisen tieto-taidon lisäksi sen takia, että siellä tutustuu
kollegoihin ja orientoituu tulevaan konferenssiin. Toimin kaksi vuotta sitten Helsingissä
järjestetyn konferenssin täydennyskoulutuskurssien suunnittelutyöryhmän
koordinaattorina, joten nämä kurssit ovat sikälikin lähellä omaa kiinnostustani.
Sosiaalinen ohjelma
Raporttini viimeisenä vaan ei vähäisimpänä haluan kehua sosiaalista ohjelmaa. Tervetulovastaanottotilaisuus järjestettiin viiden tähden hotelli Palácio do Estoril’in puutarhassa;
tilaisuus oli todella rennon tyylikäs! Oli aivan ihana tavata vanhoja tuttuja sekä tutustua
uusiin. EAHIL-ilmapiiri rohkaisee mukanaolijoita tutustumaan toisiinsa, ja niissä voi vähän
hullutellakin, kuten tanssia jonossa!! Gaalaillallinen oli vuorossa viimeisenä iltana Estorilin
kasinolla, joka antoi aivan oman säväyksensä tilaisuudelle! Herkullinen ateria hyvässä ja
hauskassa seurassa hienon ohjelman kera oli aivan upea päätös upealle viikolle!
Erityiskiitokset haluan antaa LM Tietopalveluille apurahasta ja BMF ry:lle valinnastani
apurahan saajaksi, näin pääsin osallistumaan tähän hienoon tapahtumaan!
Helsingissä 9.8.2010 Tiina Heino

