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vuoden 2012 EAHIL-konferenssin (Bryssel, Belgia) International Programme
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Kokoukset

Councilin kokous 15.6. Estoril Congress Center

Valtuuston kokouksen vakioteemojen käsittelyn lisäksi pohdimme pienryhmissä, miten EAHILin
toimintaa voisi kehittää siten, että jäsenten osallistuminen järjestön toimintaan olisi entistä
helpompaa ja miten voisimme saada sekä passiiviset jäsenet aktiivisiksi että uusia jäseniä.
Pohdimme myös sitä, miten mahdollistaa mahdollisimman monien osallistumismahdollisuudet
konferensseihin ja workshopeihin myös tiukoissa taloudellisissa tilanteissa.

Keskustelin ryhmässä, johon kuuluivat lisäkseni Katri Larmo (Suomi), Federica Napolitani
(Italia), Ghislaine Declève (Belgia), Karen Buset (Norja) ja Oliver Obst (Saksa).

Päädyimme esittämään tärkeimpänä monista asioista, että EAHIL hankkisi
sisällönhallintajärjestelmän, jonka avulla
1) jäsenet voisivat osallistua järjestön toimintaan nykyistä enemmän myös virtuaalisesti
(tunnistautuminen kytkettäisiin jäsentietokantaan),
2) Special Interest Groupit voisivat päivittää sivustojaan helposti ja ajantasaisesti,
3) EAHILin Internet-sivujen ylläpidon vastuuta voitaisiin jakaa,
4) konferenssien ja workshopien sivustoille ja julkaisuille olisi valmis alusta,
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5) JEAHILin sisältö saataisiin interaktiivisemmaksi, ja
6) eri järjestelmissä oleva EAHIL-materiaali (valokuvat, esitykset, posterit, artikkelit, lehti jne.)
saataisiin koottua yhteen paikkaan.

Esittelin ryhmämme esityksen, jonka Council hyväksyi.

Lisäksi Council hyväksyi yksimielisesti Boardin ehdotuksen Special Interest Groupeja koskevien
sääntöjen tarkentamisesta.

JEAHIL Editorial Boardin kokous 17.6. Estoril Congress Center

Toimituskunnan tavanmukaisen antoisa ja puhelias kokous pidettiin perjantaiaamupäivänä.
Kokoukseen osallistuivat päätoimittaja Sally Wood-Lamontin (Romania) johdolla lisäkseni
Giovanna Miranda (Italia), Federica Napolitani (Italia), Oliver Obst (Saksa). Kaksi
toimituskunnan jäsentä oli poissa.

Totesimme lehden taloudellisen tilanteen hyväksi. Päätimme lehden aikataulullisista
muutoksista vuodesta 2011 lähtien, jolloin lehti ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa,
sekä samalla myös uusista deadline-päivistä. Keskustelimme siitä, kuinka saisimme lehteen
enemmän ja tasokkaampia artikkeleita ja sovimme joistakin toimenpiteistä sen suhteen.

Päätimme vuoden 2011 kahden teemanumeron teemat: Coping with financial restrictions in
libraries – challenges and solutions (kesäkuu) ja Virtual libraries, virtual librarians – what’s
next? (joulukuu). Tammikuun numero on teematon ja syyskuun numero keskittyy vuoden
2011 workshopin antiin.

Päätimme kutsua toimituskuntaan uuden jäsenen, Fiona Brownin (Iso-Britannia).

EAHIL 2012 –konferenssin IPC:n kokous 17.6.Estoril Post Office

Seuraavan konferenssin tieteellisestä ohjelmasta vastaava komitea (international programme
committee) kokoontui ensimmäistä kertaa torstai-iltana konferenssipäivän ja
kirjastovierailuretken jälkeen brainstormingiin.

Kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Henri Verhaarenin (Belgia) johdolla lisäkseni Ghislaine
Declève (Belgia; LOC:n puheenjohtaja), Maurella Della Seta (Italia), Patricia Flor (Norja), Lotta
Haglund (Ruotsi), Oliver Obst (Saksa) Françoise Pasleau (Belgia), Jarmila Potomkova (Tšekki),
Paula Saraiva (Portugali) ja Guus van den Brekel (Alankomaat). Sihteerinä toimi Ann De
Meulemeester (Belgia).

Keskustelimme alustavasti konferenssin teeman (Health information without frontiers)
tarkemmista sisällöistä, konferenssin sisällön ja rakenteen suhteista sekä siitä, miten esitysten
ja postereiden taso saataisiin mahdollisimman korkeaksi ja sessiot entistä keskustelevimmiksi
ja vuorovaikutteisimmiksi.

Sovimme, että komitean työskentelypaikaksi perustetaan wiki, jossa työstämme asioita
seuraavaan kokoukseen (EAHIL workshopin yhteydessä heinäkuussa 2011) saakka.
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EAHIL:n yleiskokous 18.6. Estoril Congress Center

General Assemblyssa julkistettiin EAHIL Boardin (hallitus) ja EAHIL Presidentin
(puheenjohtajan) vaalien tulos. Puheenjohtajavaalissa oli vain yksi ehdokas, Peter Morgan
(311 ääntä, Iso-Britannia), joka tietenkin tuli valituksi. EAHIL:ssa on yli 1000 jäsentä, joten
äänestysaktiivisuus ei ole kovin suurta; siitä huolimatta, että äänestäminen jäsentietokannan
kautta on hyvin helppoa ja nopeaa.

Boardin vaali oli tiukka, koska toisen varsinaisen jäsenen paikka ratkesi arvalla Marshall
Dozierin ja minun saatua saman äänimäärän. Boardin jäseniksi valittiin Karen Buset (Norja,
151 ääntä) ja Marshall Dozier (124) sekä varajäseniksi (co-opted members) minut (1st co-
opted member, 124 ääntä) ja Ivana Truccolo (2st co-opted member, Italia, 98 ääntä).
Varajäseninä osallistumme normaalisti Boardin työskentelyyn, mutta meillä ei ole äänioikeutta
mahdollisissa äänestyksissä. Mikäli joku jättää paikkansa hallituksessa ennen seuraavia
vaaleja, astuu varajäsen hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi. Boardin ensimmäinen kokous
uudella kokoonpanolla on helmikuussa 2011 Amsterdamissa.

Yleiskokouksen lopuksi jaettiin palkinnot parhaista esitelmistä ja postereista sekä
kristallimaljat pitkäaikaisesta työstä EAHILin hyväksi. Vuoden 2009 maljan sai Tony McSean
Englannista ja vuoden 2010 maljan Francisca Ribes-Cot Espanjasta. EAHILin puheenjohtaja
Suzanne Bakker (Alankomaat), joka jää hallitukseen Past President –statuksella, kiitti Boardin
jättäviä Pirjo Rajakiiliä ja Arne Jakobssonia (Norja) heidän työstään EAHILin hyväksi.

General Assemblyn jälkeen pidetyssä loppuseremoniassa Istanbul (Koçin yliopisto) kutsui
jäsenistön seuraavaan workshopiin 5.-8.7.2011 ja Bryssel (Louvainin yliopisto) seuraavaan
konferenssiin 4.-6.7.2012. Lisäksi julkistettiin vuoden 2013 workshopin järjestäjä, joka on
Karolinska Institutet (Tukholma); ajankohta on vielä avoin.

Poimintoja konferenssin ohjelmasta

Plenary Sessions

Alexandre Quintanilhan (Porton yliopisto) erinomainen avajaisluento The evolution of
knowledge and its impact on bioethics avasi konferenssin vakuuttavasti ja ajatuksia herättäen.
António Vaz Carneiron esitelmä Evidence-Based Health. The information as basis for decision
making and the role of libraries/information centers antoi kliinikon näkökulman siihen, millaista
kirjasto- ja tietopalvelua ja millaisia tiedonlähteitä he tarvitsevat. Torstain kaksi plenary-
esitelmää antoivat ajattelemisen aihetta: Karen Buset (Norja) kehotti käyttämään sosiaalisen
median työkaluja, jotta niitä oppisi käyttämään, sillä seuraavan sukupolven kirjastossa ne
eivät enää ole ”jotakin ylimääräistä”. Liz Brewster (Sheffieldin yliopisto) esitelmöi laadullisten
menetelmien hyödyntämisestä käyttäjien tarpeiden ja strategisten päämäärien
kartoittamisessa. Blair Anton (Johns Hopkins) puhui räätälöityjen palveluiden puolesta ja siitä,
miten kirjastoammattilaisia tarvitaan siellä, missä tutkijat ja kliinikot ovat; sen sijaan, että
odottaisimme heitä kirjastoissa. Tamas Doszkocsin (NLM) esitelmä käsitteli lääketieteellisten
kirjastojen palveluiden kehittämistä teknologian keinoin.

Konferenssissa oli myös kuuden osallistujan paneelikeskustelu, jossa vaihdettiin mielipiteitä ja
näkemyksiä kirjastojen tulevaisuudesta. Ainakin kirjasto- ja tietopalveluammattilaisilla on
panelistien mielestä tulevaisuus, vaikkei kirjastoilla nykymuodossaan olisikaan.
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Parallel Sessions

Rinnakkaissessioihin oli mielestäni otettu esityksiä hieman liikaa ja tasosta jonkin verran
tinkien. Ehdottomasti parhaaksi kokonaisuudeksi osoittautui onneksi viimeinen
rinnakkaissessio teemanaan informaatiolukutaito. Esitykset olivat kaikki kiinnostavia sekä
hyvin valmisteltuja ja esitettyjä. Tämä sessio oli myös erittäin keskusteleva, eikä vähiten
mainion puheenjohtajansa Jarmila Potomkovan ansiosta.

Muilta osin rinnakkaissessioista jäivät mieleen ne esitykset, joissa oli jotakin suoraan
käytäntöön sovellettavaa. Marie Källbergin (Karolinska Institutet) esittelemää ideaa ja
toimintatapaa kirjaston opetusmenyystä (The Menu - not to eat but good to digest - How to
improve hospital staff information literacy) aion – tekijöiden luvalla tietenkin – soveltaa KYSin
tieteellisessä kirjastossa heti syksyllä 2010. Ana Castellanon (Universitat Autònoma de
Barcelona) esittelemät kirjaston opetusvideot nostivat omien opetusvideoiden tekemisen
ajatukset uudelleen prioriteettilistalleni. Useampikin brittiläinen sairaaloiden henkilökunnalle
tarjolla olevien palveluiden esittely (esim. Pip Divall & Sarah Sutton, Multidisciplinary Writing
Club in an NHS Trust; Fiona Brown & Marshall Dozier, Library in your laptop: the subject
librarian's role in supporting online learning; Tatjana Petrinic, Supporting nurses towards
publication: the librarian’s role) sai paitsi poimimaan ideoita omaan toimintaan myös hieman
kadehtimaan joidenkin kirjastojen henkilöstöresurssien määrää sekä etenkin pohtimaan, onko
käsitykseni/mme kirjaston rooliin kuuluvista palveluista liian rajoittunut tai jopa ajastaan
jäljessä.

Councilin kokous Paneelikeskustelu

Viimeinen sessio Kuopiolaiskollegat posterinsa luona
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Empowerment Session

Estorilin konferenssin ainoan empowerment-session veti taatulla osaamisellaan web 2.0 –
asiantuntija Guus van den Brekel (Alankomaat), joka tunninmittaisen vuorovaikutteisen
tilaisuuden aikana tutustutti yleisön viihdyttävän käytännönläheisesti melkoiseen joukkoon
sosiaalisen median työkaluja, joita lääke- ja terveystieteellisessä kirjastossa ja tietopalvelussa
voi hyödyntää.

Posterit

Postereita oli esillä 50 ja niiden taso oli mielestäni varsin hyvä. Suomesta kaksi posteria
(Tuulikki Airaksinen & Kirsi Salmi (Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollisen sairaalan
tieteellinen kirjasto): Short-cuts to cooperation – using web 2.0 tools for hospital clinic
acquistions, sekä Jaana Isojärvi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) & Leena Lodenius
(Duodecim): Is the built-in Medline RCT filter sufficient when searching for evidence?.

Yhteenvetoa

Konferenssissa oli noin 360 osallistujaa, joista suomalaisia oli 13. Suomalaisesitelmiä oli kaksi
– Helena Tähtinen (Turun yliopisto): Health sciences research in Finland 2003-2005 – a
comparision between the special government transfer (EVO) points and levels of evidence ja
Tiina Heino (Helsingin yliopisto, Terkko):Continuing education/professional development for
information literacy teachers at the Helsinki University Library,– ja yksi suomalainen session
puheenjohtaja, Pirjo Rajakiili, joka oli myös arvioimassa postereita yhtenä kolmesta
tuomarista.

Konferenssin käytännön järjestelyt toimivat hyvin modernissa konferenssikeskuksessa.
Sosiaaliseen ohjelmaan kuuluivat perinteiset tervetuliaistilaisuus keskiviikkona, kirjastoretki
torstaina ja illallinen perjantaina Estorilin kuuluisalla Casinolla.

Verkostoituminen myös epävirallisissa keskusteluissa taukojen ja lounaiden aikana oli jälleen
tärkeä osa konferenssin sekä EAHIL-yhteistyön ja -yhteisön antia. Koen kahdenkeskiset ja
pienissä ryhmissä esim. lounailla käydyt mielipiteiden ja kokemusten vaihdot ammatillisesti
vähintään yhtä antoisina ja kehittävinä kuin virallisen ohjelman esitelmineen.

Kuopiossa 23.7.2010
Tuulevi Ovaska

Konferenssin ohjelmaan http://www.eahil2010.org/en/scientific-program/scientific-programme
on linkitetty esitysten kokotekstit.

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

