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Matkan aihe 
 
Osallistuminen EAHIL 2011 Workshopiin – Active Learning and Research Partners in Health, 
Istanbul, Turkey, July 5 - 8, 2011. Workshopin tieteellisen ja ammatillisen ohjelman 
seuraaminen sekä osallistuminen EAHILin Councilin sekä työryhmien kokouksiin.  
 
EAHIL Council  
 
EAHIL Councilin eli valtuuston kokous pidettiin ke 6.7. Olen yksi Suomen kolmesta 
valtuutetusta, Jouni Leinosen (Turun yliopisto) ja Minna Liikalan (THL) lisäksi. Valtuuston 
kokoukseen osallistui tänä vuonna Suomesta Minna ja minä sekä EAHIL Boardin eli 
hallituksen jäsenenä Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen 
sairaala). Kokousta johti EAHILin viime vuonna valittu presidentti Peter Morgan (Medical 
Library, Cambridge University, Iso-Britannia). Kokouksen alussa käytiin lyhyesti läpi EAHILin 
erityistyöryhmien raportit. Olen Public Health Information –ryhmän sihteeri ja esittelemme 
ryhmän puheenjohtaja Tomas Allen (WHO, Sveitsi) johdolla raportin ryhmän toiminnasta. 
Pääosa kokouksesta oli varattu valtuutettujen pienryhmäkeskusteluille seuraavista 
teemoista: tiedonkulku ja yhteistyö valtuutettujen ja maan EAHILin jäsenten kesken, EAHIL-
L-sähköpostilistan käyttö kaukopalvelupyyntöihin, EAHILin workshopien ja konferenssien 
pituus, vuoden 2014 EAHIL-konferenssin pitopaikka, mahdollinen yhteistyö LIBERin kanssa 
sekä Health Informatics –erityistyöryhmän tulevaisuus. Jokainen pienryhmä esitti 
keskustelustaan yhteenvedon, joiden keskeiset kohdat kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. 
Pöytäkirja julkaistaan EAHILin kotisivuilla: http://www.eahil.net/minutes.htm.  
 
Public Health Information Special Interest Group (PHIG) 
 
Kansanterveystiedon ja potilastiedon erityistyöryhmä Public Health Information Special 
Interest Group kokousti myös ke 6.7. Puheenjohtaja Tomas Allenin johdolla kävimme läpi 
mm. seuraavia asioita: WHO:n Global Health Libraryn tilanne sekä lyhyt katsaus WHOn 
ajankohtaisiin projekteihin (mm. Global Index Medicus ja World Directory of Medical 
Libraries), Ivana Truccolon (Centro di Riferimento Oncologico, Italia) raportti potilastietoa 
koskevista asioista sekä Caby Caron (WHO Sveitsi) katsaus HINARIin liittyen. Asialistalla oli 
myös PHIGin mahdollinen rooli vuoden 2015 EAHIL Workshopin järjestelyissä, joiden 
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isännyyttä Tomas on alustavasti suunnitellut hakevansa Geneveen.  Toimin kokouksessa 
sihteerinä. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan ryhmän kotisivuilla http://www.eahil.net/PHIG-
meetings.html ja sähköpostilistalla, kun kokouksen läsnäolijat ovat hyväksyneet sen. 
 
Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information (NordBalt) 
 
Olen Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information (NordBalt) –yhdistyksen 
hallituksessa uutena jäsenenä. Myös NordBaltin kokous pidettiin ke 6.7. Pirjo Rajakiili 
(Terkko) edusti Suomea NordBaltissa, sillä Public Health Information Groupin kokous 
pidettiin samaan aikaan. Myös muiden maiden osalta päällekkäinen kokousaika Special 
Interest Groupien kanssa vaikeutti osallistumista. Kokouksen teemoja olivat mm. NordBaltin 
tulevat toimintamuodot ja tehtävät. Sihteerinä kokouksessa toimi Elisabeth Akre (Medisinsk 
bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo, Norja). Kokouksen pöytäkirja julkaistaan yhdistyksen 
kotisivuilla: http://www.nordbalt.no/index.php?c=3&kat=Board+Meetings+-minutes&p=2|. 
Seuraavan hallituksen kokouksen organisoijana ovat Suomen edustajat eli itseni lisäksi Jouni 
Leinonen (Turun yliopisto). Kokous pidetään Brysselin 2012 EAHIL-konferenssin yhteydessä. 
 
Web 2.0 Taskforce 
 
Web  2.0  -työryhmä  kokousti  to  7.7.  Kokouksen  teemana  oli  hallituksen  palaute  web  2.0  -
työryhmän valmistelemille esityksille ”Statement to support institutional access to Web 2.0 
Tools” ja ”EAHIL Website Project Proposal”. Statement to support institutional access to Web 
2.0 Toolisin ajatus on, että EAHIL tukee julkilausuman avulla jäsentensä mahdollisuuksia 
hyödyntää sosiaalista mediaa asiakkaidensa hyväksi. Tällä hetkellä osalla EAHILin jäsenistä  
on ei ole mahdollisuuksia tähän, koska heidän kehysorganisaationsa rajoittaa sosiaalisen 
median käyttöä. Hallitus esitti joitakin tarkennuksia ja lisäyksiä julkilausumaan, ennen kuin 
se hyväksytään ja julkaistaan EAHILin kotisivuilla ja Journal of EAHILissa.  
 
EAHIL Website Project Proposalin päämäärä on valita EAHILille sisällönhallintajärjestelmä, 
joka mm. mahdollistaa hajautetun sivujen päivityksen, Journal of EAHILin erityistarpeiden 
huomioimisen sekä interaktiivisuuden. Koska tätä suurehkoa työmäärää on vaikea tehdä 
oman työn ohessa, hallitus on valmis palkkaamaan projektipäällikön, joka vastaa sivu-
uudistuksen käytännön toteutuksesta. Tätä ennen Web 2.0 -työryhmä tekee  
projektisuunnitelman, johon sisältyy ehdotus mikä sisällönhallintajärjestelmä EAHILin tulisi 
valita sekä aikataulu- ja kustannusarvio kullekin työvaiheelle.  
 
EAHIL Workshop Stockholm 12-14 June 2013 International Program Committee (IPC) 
 
Tukholman 2013 EAHIL Workshopin kansainvälinen ohjelmatoimikunta piti ensimmäisen 
kokouksensa to 7.7. Suomesta oli mukana myös Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopisto ja 
Kuopion yliopistollinen sairaala). Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Lotta Haglund 
(Karolinska Institutet, Ruotsi) esitteli workshopin kunnianhimoisen ja mielenkiintoisen 
konseptin: jokainen workshopiin tulija osallistuu keskusteluun ja vuorovaikutukseen. 
Rekisteröityessään workshopiin, osallistujat tarjoavat keskustelunaiheita sekä ehdotuksen 
millä vuorovaikutteisella menetelmällä he haluaisivat teemasta keskustavan. Ajatuksena on 
”mitä enemmän osallistut sitä enemmän saat mukaasi workshopista”. Ohjelmatoimikunta 
piti tästä konseptista ja aloitti innostuneissa tunnelmissa työnsä. 
 
 
Poimintoja Workshopin ohjelmasta 
 
Suomalaiset olivat aktiivisesti mukana workshopin ohjelmassa jo sen suunnittelusta lähtien: 
Pirjo Rajakiili toimi workshopin kansainvälisessä ohjelmatoimikunnassa ja myös 
puheenjohtajana Supporting Patient Information Needs –sessiossa.  
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Kansainvälinen raati arvioi workshopin esitykset ja posterit,  ja suomalaiset menestyivät 
erinomaisesti: Leena Lodenius (Duodecim) voitti Mari Honkasen kanssa tekemällään 
esityksellä Medical information specialist as teacher. Teaching searching skills workshopin 
parhaan esityksen palkinnon ja ilmaisen osallistumisen seuraavaan konferenssiin.  Tuulevi 
Ovaskan, Kirsi Salmen ja Mia Haapasen posteri  Sharing and implementing best practices – 
Karolinska University Hospital’s menu put into action in Kuopio University Hospital valittiin 
konferenssin 10 parhaan posterin joukkoon ja Best Posters -sessioon. Onnittelut Leenalle ja 
Marille sekä Tuuleville, Kirsille ja Mialle!  
 
Paljon kiinnostuneita kävijöitä keräsivät myös Hannele Mikkolan (Turun AMK) posteri Library 
services in Second Life and Social Media - a Case-Study of the Turku University of Applied 
Sciences Library  2010 sekä Raisa Iivosen, Päivi Helmisen, Tuula Huuskosen ja Annikki Roosin 
posteri  Active learning in library instruction: case veterinary education (Helsingin yliopiston 
kirjasto, Viikin kampuskirjasto).  
 
Workshopissa oli tarjolla myös runsaasti mielenkiintoisia jatkokoulutuskursseja. Osallistuin 
HINARI/Internet Resources for Health Information Professionals: Training the Trainers –
kurssille. Plenary-luennoista erityisesti Isla Kuhnin (University of Cambridge Medical Library, 
Iso-Britannia) Adapting the 23Things programme for health librarians programme for health 
librarian professional education sekä Oliver Obstin (Branch Library of Medicine, University 
and Regional Library Münster, Saksa) Lessons learned and inspirations gotten from an iPad 
lending project herättivät ajatuksia. 
  
Seuraava EAHIL konferenssi pidetään Brysselissä heinäkuussa 2012. 
 
Helsingissä 12.7.2011 
 
 
 
 
Katri Larmo 


