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MATKARAPORTTI
Osallistuja: Tuulevi Ovaska
Rahoitus: Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) ry Tieteellisen Seurain valtuuskunnan avustamana
Matkan aihe: Osallistuminen European Association for Health Information and Libraries –järjestön
hallituksen (EAHIL Executive Board) kokoukseen Maarssenissa ja Amsterdamissa Alankomaissa 21.-22.
helmikuuta 2011.
Helmikuinen EAHILin Executive Boardin eli hallituksen kaksipäiväinen kokous oli ensimmäiseni. Tulin
valituksi hallituksen ensimmäiseksi varajäseneksi arvalla, kun saman verran ääniä loppuvuodesta 2010
jäsenäänestyksessä saanut Marshall Dozierin (Iso-Britannia; hallituksen sihteeri) veti pidemmän korren.
EAHIL:n sääntöjen mukaan myös varajäsenet, joita on kaksi, osallistuvat kokouksiin, mutta mahdollisissa
äänestyksissä meillä ei ole äänioikeutta. Hallitus kokoontuu kahdesti vuodessa, helmikuussa ja vuotuisen
jäsentapahtuman (konferenssi tai workshop) yhteydessä.
Puhetta johti EAHIL:n tuore puheenjohtaja (president) Peter Morgan (Iso-Britannia), joka aloitti
tehtävässään 1.1.2011. Lisäksi paikalla olivat Suzanne Bakker (Alankomaat, edellinen puheenjohtaja ja
toimiston valvoja/past president and supervisor of EAHIL secretariat), Karen Johanne Buset (Norja, uusi
jäsen), Lotta Haglund (Ruotsi), Manuela Colombi (Italia, taloudenhoitaja/treasurer), Helena Bouzkova
(Tsekki) ja Journal of EAHILin (JEAHIL) päätoimittaja Sally Wood-Lamont. Vain toinen varajäsen Ivana
Truccolo (Italia) oli poissa.
Sääntömääräinen kokous 21.2.2011
Hallituksen ensimmäisen kokouspäivän paikkana oli sihteeristön/toimiston (EAHIL Secretariat) toimipaikka
Maarssenissa puolen tunnin junamatkan päässä Amsterdamista, ja aiheena viralliset kokousasiat liittyen
hallintoon, talouteen, raportointiin, henkilöstövaihdoksiin ja muuhun sääntömääräiseen toimintaan.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen Suzanne Bakker raportoi viimeisestä
puheenjohtajakaudestaan: toimisto hoitaa asiat mallikkaasti; lehdellä menee hyvin; jäseniä on yli 1500 ja
jäsenyys vuodelle 2011 on uusittava viimeistään kesäkuussa, ennen Istanbulissa pidettävää yleiskokousta
(General Assmbly, GA); sähköpostilistat on siirretty MailTalkiin, mutta www-sivuja ylläpidetään edelleen
Rouenissa; EAHILilla on hyvät yhteydet muihin järjestöihin (Arne Jacobsson edusti EAHILia MLA:ssa, Bruce
Madge edusti MLA:ta EAHILissa, Federica Napolitani edusti EAHIL:ia IFLA:ssa).
Manuela Colombi esitteli vuoden 2010 taloudellisen toteuman suhteessa laadittuun talousarvioon.
Järjestön taloudellinen tilanne on vakaa. GA hyväksyi vuonna 2010 alustavat talousarviot vuosille 2011 ja
2012, mutta taloudenhoitaja esitteli alkaneelle vuodelle yksityiskohtaisemman budjetin. Vuoden 2010
talousarvio oli ylijäämäinen. Nykyisen jäsentietokannan ylläpitokustannukset ovat alhaiset, mutta tilanne
on hankala, jos tarvitaan ylläpitoa, koska tietokannalla ei ole enää ylläpitäjää. Päätettiin budjetoida
jäsentietokannan uusimiseen. Suzanne Bakker ehdotti FormDeskiä varajärjestelmäksi, mikäli sellainen
tarvitaan ennen kuin kaiken kattava sisällönhallintajärjestelmä on toiminnassa. Päätettiin testata
FormDeskiä käyttämällä sitä vuoden 2011 workshopmatka-apurahojen hakemusten käsittelyssä. Sovittiin,
että tarvitaan jäsentietokannan vaatimusmäärittely, jotta voidaan selvittää, soveltuuko FormDesk. EBSCO
(EAHILin pääsponsori) maksaa edelleen Journal of EAHILin postituskustannukset ja mainostaa laajasti
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lehdessä, mutta sovitusta ylimääräisestä matka-apurahasta ei ole saatu varoja. Suzanne Bakker lupasi
selvittää asiaa. Toimistohenkilökuntaan kuuluva Gerben van den Bosch vieraili kokouksessa selostamassa
pankkitileihin ja tiettyihin maksuihin liittyviä yksityiskohtia.
Sally Wood-Lamont raportoi JEAHILin tilanteesta. Artikkeleita ei kaikkiin numeroihin tule aina riittävästi, ja
erityisesti vuoden ensimmäinen numero on hankala. Lehden toimituskunta on päättänyt palkita vuosittain
vuosikerran parhaan artikkelin apurahalla, jonka voi käyttää seuraavan vuoden konferenssiin tai
workshopiin osallistumiseen. Vuoden 2010 parhaasta artikkelista on jo äänestetty, mutta koska sen saaja
ei voi osallistua Istanbulin workshopiin, saa palkinnon/apurahan toiseksi tulleen artikkelin
kirjoittajakaksikko; jatkossa palkinnosta ilmoitetaan lehdessä.
Toimikunnassa on uusi jäsen Fiona Brown, mutta Benoit Thirionin jäätyä pois tarvittaisiin vielä ainakin
yksi jäsen. Toimituskunnan tiimityöskentely on sujuvaa ja erityisesti Federica Napolitanin työpanos on
suuri. Päätoimittaja pyysi hallituksen jäseniltä ehdotuksia siitä, miten 25-vuotisjuhlavuoden tulisi näkyä
lehdessä vuonna 2012. Ehdotettiin erikoisnumeroa ja posteria (keskiaukeama) sekä
tulevaisuusskenaarioita menneiden kertaamisen sijaan.
Keskusteltiin alustavasti valtuutettujen (councillors) roolin vahvistamisesta ja päätettiin jatkaa aiheesta
toisena kokouspäivänä.
Sovittiin, että EAHIL-L-sähköpostin listan käyttäminen kaukopalvelun välineenä kielletään ja jäseniä
ohjeistetaan asiasta sekä otetaan asia keskusteltavaksi valtuuston kokouksessa heinäkuussa.
Käytiin läpi erityistyöryhmien (SIG) esille tuomia asioita. Hallitus hyväksyi Web 2.0 –työryhmän
julkilausuman, jolla voidaan tukea ja edistää jäsenten pääsyä sosiaaliseen mediaan työpaikoillaan, mikä
joissain organisaatioissa on osoittautunut ongelmalliseksi. Vaihtoehtolääketieteen SIGin olemassaolosta
nousseiden kysymysten tiimoilta puheenjohtaja on ollut yhteydessä asianosaisiin eikä hallitus nähnyt
syytä lakkauttaa ryhmää.
Käsiteltiin Web 2.0 –työryhmän ehdotusta koskien EAHIL Internet-sivujen tulevaisuutta. Todettiin, että
uudet sivut tarvitaan. Päätettiin pyytää Web 2.0 –työryhmältä yksityiskohtainen projektisuunnitelma
kustannusarvioineen ja rekrytointikäytäntöineen.
Käytiin läpi istanbulin 2011 workshopin, Brysselin 2012 konferenssin ja Tukholman 2013 workshopin
tilanneraportit. Keskusteltiin vuosien 2014 ja 2015 mahdollisista jäsentapahtumapaikoista ja –järjestäjistä.
Manuela Colombi ehdotti 25-vuotisjuhla-apurahaa, joka myönnettäisiin projektille, joka tukee EAHILin
tavoitteita. Hallitus kannatti ajatusta ja pyysi taloudenhoitajaa laatimaan seuraavaan kokoukseen
mennessä yksityiskohtaisen esityksen.
Sovittiin, että puheenjohtaja laatii valintakriteerit meneillään olevan apurahahaun myöntämisprosessin
selkeyttämiseksi ja nopeuttamiseksi.
Hyväksyttiin pienin muutoksin Ghislaine Decleven ja Lotta Haglundin konferenssi- ja workshopabstraktien
valintaan ja arviointiin liittyvä esitys osaksi ohjeistusta Guidelines for Organisers of EAHIL Workshops and
Conferences (saatavilla EAHILin www-sivuilla).
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Täsmenettiin tulevien konferenssien järjestelytoimikuntien (LOC) jäsenten maksuttomiin workshop- ja
konferenssiosallistumisiin liittyvää päätöstä: Kaksi LOC:n jäsentä (ei puheenjohtaja, jolla oletetaan olevan
työnantajansa tuki) voi osallistua omaa EAHIL-tilaisuuttaan edeltävään workshopiin tai konferenssiin (vain
yhteen, mutta kaksi voi osallistua eri tilaisuuksiin) maksamatta osallistumismaksua (max 400 euroa/LOC:n
jäsen). Tarkoituksena on tukea sellaisia järjestelytoimikuntien jäseniä, jotka eivät ole aiemmin
osallistuneet EAHILin workshopiin tai konferenssiin ja joilla on vaikeuksia saada rahoitusta
työnantajaltaan.
Päätettiin, että sisarorganisaatioiden (MLA, ALIA, CHLA, NLM, AHILA, BIREME) puheenjohtajat tai muut
edustajat kutsutaan vuosittaisiin tapahtumiin eikä heidän tarvitse maksaa osallistumismaksua.
Päätettiin tilata parhaiden esitysten ja postereiden lasiset palkinnot edelleen Tsekistä ja valtuutettiin
Helena Bouzkova hoitamaan asiaa sekä selvittämään, onko palkintoja mahdollista keventää ja pienentää.
Todettiin, että Ioana Robu on saanut virallisen päätöksen siitä, että hän edustaa EAHILia IFLA:n HBS
Standing Committeessa.
Valtuuston vaaleissa joidenkin maiden paikkoja ei saatu täytettyä. Saksassa järjestettiin council-vaalit eri
tavalla kuin muissa maissa ja sovittiin, että puheenjohtaja on asiasta yhteydessä Oliver Obstiin.
Sovittiin, että boardin seuraava kokous on Istanbulissa 5.7.2011 (koko päivä) ja sitä seuraava Milanossa
helmikuussa 2012.
Brainstorming 22.2.2011
Toisena kokouspäivänä kokoonnuimme Amsterdamissa Suzanne Bakkerin työpaikalla Alankomaiden
syöpäinstituutissa. Tiistai on alun perin varattu kokonaan aivoriihelle ja strategiselle työlle, mutta
jouduimme käyttämään sen alkupuolen maanantain asioiden jatkamiseen.
Työskentelimme vuoden 2010 valtuuston kokouksen ryhmäkeskustelujen tuottamien ehdotusten ja
palautteiden pohjalta. Kävimme yksityiskohtaisesti läpi kaikki ryhmien tuottamat ehdotukset ja otimme
niihin kantaa. Monet ehdotukset (lyhyemmät workshopit ja konferenssit, opiskelijahinnat, erityinen
opiskelijasessio konferenssissa, videokonferenssiyhteydet SIG- ja council-kokouksiin) päätyivät
jatkokäsittelyyn seuraavaan valtuuston kokoukseen. Jotkin (sisällönhallintajärjestelmä, sosiaalisen median
hyödyntäminen, jaettu sisältötuotanto) poikivat viestejä SIGeille. Joidenkin (majoitushinnat; enemmän
vapaaehtoistyövoimaa konferenssitoimiston sijaan) todettiin olevan hallituksen toimivallan
ulottumattomissa. Muutamien todettiin toteutuneen (opiskelija-asuntolamajoitus esim. Istanbulissa) tai
toteutuvan lähitulevaisuudessa (selkeä ero konferenssin ja workshopin välillä), mutta joidenkin myös
olevan epärealistisia (apurahoina nyt jaettavan summan jakaminen tasan kaikille alentamaan
osallistumismaksua tarkoittaisi vain muutamaa euroa osallistujaa kohti).
Valtuutettujen näkyvämmästä roolista tehtiin useita kannatettavia ehdotuksia, joita sovittiin tuotavaksi
esille Councilin seuraavassa kokouksessa: uusien osallistujien tuutorointi, uusien jäsenten mentorointi,
kartoittaa mahdollisuudet osallistua valtuuston kokoukseen videoyhteydellä (LOC-asia), proaktiivisuus
omassa maassa ja kansallisessa järjestössä, aktiivinen jäsenrekrytointi.
Ensimmäinen EAHIL Board –kokoukseni oli antoisa, opettavainen ja valaiseva.
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