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Matkan aihe
Osallistuminen vuoden 2011 EAHIL-workshopiin Active Learning and Research Partners in Health

Esityksen pitäminen Best poster –sessiossa
Workshopin tieteellisen ja ammatillisen ohjelman seuraaminen
Kahden rinnakkaissession esitysten pisteyttäminen yhtenä arviointiryhmän kuudesta jäsenestä
Osallistuminen kokouksiin:

- EAHIL Executive Board
- EAHIL Council
- Journal of EAHIL Editorial Board
- EAHIL Conference 2012 International Program Committee
- EAHIL Workshop 2013 International Program Committee

http://eahil2011.ku.edu.tr/
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Tiistai 5.8. EAHIL Board

EAHILin Executive Boardin eli hallituksen koko päivän kestänyt kokous pidettiin tiistaina 5.7. Olen
hallituksessa 1. varajäsenenä, mutta varajäsenet osallistuvat kokouksiin aina, kun voivat. Puhetta johti
tuore presidentti Peter Morgan (Iso-Britannia). Hallituksen sihteerin Marshall Dozierin (Iso-Britannia)
poissa ollessa kokouksen sihteerinä toimi hallituksen jäsen Lotta Haglund (Ruotsi). Paikalla olivat lisäksi:
Suzanne Bakker (edellinen presidentti ja sihteeristön valvoja, Alankomaat), Manuela Colombi
(taloudenhoitaja, Italia), Karen Johanne Buset (Norja) ja 2. varajäsen Ivana Truccolo (Italia). Poissa olivat
sihteerin lisäksi Helena Bouzkova (Tsekki), joka pääsi tulemaan workshopiin vasta keskiviikkona sekä
Journal of EAHILin päätoimittaja Sally Wood-Lamont.

Boardin kokousaikaa kului aluksi taloudellisiin ja hallinnollisiin asioihin sekä aiempien boardin ja councilin
kokousten pöytäkirjojen ja erityistyöryhmien raporttien, joita ei tosin ollut kaikilta ryhmiltä saatu,
läpikäymiseen. Järjestön talous on hyvässä kunnossa.

Käytimme runsaasti aikaa Web2.0-työryhmän ehdotuksista ja heille annettavista valtuuksista ja
lisätehtävistä keskustelemiseen. Vilkkaan ajatustenvaihdon jälkeen board päätti Web2.0 -työryhmän
EAHIL Website Project -ehdotuksen (katso tarkemmin ryhmän suomalaisjäsenen Katri Larmon
matkaraportti) perusteella, että järjestön sisällönhallintajärjestelmän käytännön toteutukseen voidaan
palkata projektipäällikkö, joka vastaa sivu-uudistuksen käytännön toteutuksesta. Sitä ennen Web2.0 -
työryhmän on kuitenkin laadittava em. ehdotusta tarkempi, aikataulutettu projektisuunnitelma ja
kustannusarvio.

Toinen laajaa keskustelua herättänyt aihe oli EAHILin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaettava apuraha.
Apurahan suuruudesta ja tarkoituksista, joihin sitä voi hakea oli päätetty jo hallituksen helmikuun
kokouksessa, mutta nyt sovimme, ketkä kutsutaan apurahan saajasta päättävään raatiin, joka myös valvoo
rahoitettavaa projektia. Viilasimme myös vielä apurahailmoituksen tekstiä.

Kolmas laaja kokonaisuus olivat seuraavat EAHLin vuotuiset tapahtumat. Seuraavan tapahtuman, vuonna
2012 Brysselissä pidettävän konferenssin järjestelyiden etenemisestä saimme kirjallisen raportin (kolmas
väliraportti), koska päävastuussa oleva Ghislaine Decleve ei voinut olla paikalla. Vuonna 2013
Tukholmassa pidettävän workshopin pääjärjestäjä Lotta Haglund sen sijaan informoi meitä suullisesti
oman tapahtumansa järjestelyjen hyvästä etenemisestä.

Seuraavien vuosien konferenssien ja workshopien järjestämishalukkuudesta board ei ollut saanut
varsinaisia ehdotuksia, mutta kylläkin joitakin tiedusteluja. Keskustelimme mahdollisista vaihtoehdoista
monilta kannoilta; esimerkiksi: onko tärkeää, että peräkkäiset tapahtumat eivät ole maantieteellisesti
samalla Euroopan kolkalla; missä maissa EAHIL-konferenssia tai –workshopia ei ole vielä järjestetty ja onko
sellaisilla mailla edes riittävästi jäseniä ja muita resursseja tapahtuman järjestämiseen lähitulevaisuudessa;
millä tavalla mahdollisen järjestäjämaan ja/tai paikkakunnan (erityisesti jollei pääkaupunki tai muu suuri
kaupunki) erityisolosuhteet (esim. hintataso, kieli ja kirjaimisto, liikenneyhteydet, valuutta,
viisumimääräykset) vaikuttaisivat tapahtuman osallistujamäärään yms.

Neljäs vilkasta keskustelua herättänyt aihe oli mahdollinen yhteistyö LIBERin (Ligue des Bibliotheques
Européennes de Recherce = Association of European Research Libraries) kanssa; ehdotus on tullut
LIBERilta. Pohdimme yhteistyön mahdollisia etuja EAHILille organisaationa ja sen jäsenille erikseen.
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Päätimme keskustella asiasta myös councillorien kanssa sekä sovimme, että järjestön puheenjohtaja voi
jatkaa keskusteluja LIBERin edustajien kanssa.

Boardin seuraava kokous on Milanossa 13.-14.2.2012 ja siihen kutsutaan myös web 2.0 –työryhmän
jäseniä puoleksi päiväksi raportoimaan sisällönhallintajärjestelmäprojektin etenemistä. Sitä seuraava
kokous on Brysselissä ennen konferenssia heinäkuussa 2012.

Boardin kokous: Kuvassa Manuela Colombi, Ivana Truccolo (selin), Peter Morgan, Suzanne Bakker

Keskiviikko 6.8. EAHIL Council

EAHIL Councilin eli valtuuston kokous pidettiin keskiviikkona 6.7. Eri maiden councillorien –
Suomesta kolme, joista paikalla kaksi – lisäksi kokoukseen osallistuivat myös boardin paikalla olleet
jäsenet. Kuten boardin kokouksessakin puhetta johti Peter Morgan ja kokouksen sihteerinä Lotta
Haglund. Kokouksen alussa käytiin lyhyesti läpi EAHILin erityistyöryhmien raportit.

Pääosa kokouksesta oli varattu valtuutettujen pienryhmäkeskusteluille teemoista, joista osa oli noussut
aiemmista councilin kokouksista ja osa lähtöisin boardin käsittelemistä aiheista. Keskusteluja käytiin
tiedonkulusta ja yhteistyöstä kunkin maan valtuutettujen ja EAHIL-jäsenten välillä sekä valtuutettujen
roolista yleisemminkin, EAHIL-L-sähköpostilistan väärinkäyttämisestä kaukopalvelupyyntöihin, EAHIL-
workshopien ja konferenssien pituudesta ja järjestämistaajuudesta, vuoden 2014 EAHIL-konferenssin
pitopaikasta, yhteistyösuunnitelmista LIBERin kanssa sekä sekä Health Informatics –erityistyöryhmän
tulevaisuus. Jokainen pienryhmä esitti keskustelustaan yhteenvedon, joiden keskeiset kohdat kirjattiin
kokouksen pöytäkirjaan, joka julkaistaan EAHILin kotisivuilla: http://www.eahil.net/minutes.htm.

http://www.eahil.net/minutes.htm
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Keskiviikko 6.8. Journal of EAHIL Editorial Board

JEAHILin toimituskunnan seitsemästä jäsenestä oli workshopissa paikalla vain kolme, lisäkseni
apulaispäätoimittaja Federica Napolitani Italiasta ja Oliver Obst Saksasta.

Tiiviin ja tehokkaan kokouksemme aikana keskustelimme siitä, että lehteen pitäisi saada enemmän
kirjoituksia ja että jokaisen toimituskunnan jäsenen tulisi tehdä aktiivisemmin töitä sen eteen; pohdimme,
voisiko toimituskuntaa mahdollisesti laajentaa ja/tai perustaa lisäksi neuvoa-antavan laajemman
toimituskunnan, jolla olisi myös vertaisarviointitehtäviä; totesimme, että lehden taloudellinen tilanne on
hyvä; päätimme vuoden 2012 lehden teemanumeroiden teemoista; mietimme, voisiko lehden verkko-
olemassaolon parantamiseksi tehdä pieniä muutoksia jo ennen koko EAHILin julkaisujärjestelmän
valmistumista – esim. julkaista artikkelit yksittäisinä pdf-tiedostona yhden koko lehden kokoisen sijaan ja
julkaista säännölliset kolumnityyppiset jutut (puheenjohtajan palsta yms.) blogimuodossa. (Oliver Obstin
kolumnipalsta julkaistaan jo nyt epävirallisesti myös blogina.)

Lisäksi Federica kertoi, että, vaikkei hän tänä vuonna päässyt osallistumaan Health Information and
Libraries (HILJ) –lehden toimituskunnan kokoukseen, on HILJ:n ja JEAHILin välinen yhteistyö edennyt
hyvin. JEAHIL on julkaissut kahdesti HILJ:n mainoksen ja HILJ julkaisee vastaavasti JEAHILin mainoksen heti,
kun se valmistuu ja saa boardin hyväksynnän. (Asia ei tosin ole ollut boardin käsittelyssä.)

Keskustelimme myös JEAHILin markkinoinnista: suunnittelimme alustavasti esitteen laatimista jaettavaksi
Brysselin konferenssissa; sovimme, että tiedotamme itse aktiivisesti aina uuden numeron ilmestymisestä
omille verkostoillemme sekä kehotamme councilloreja samanlaiseen toimintaan.

Sovimme myös keskinäistä tehtävänjaostamme meneillä olleen workshopin esityksiin, kursseihin ja
sosiaalisiin tapahtumiin liittyvien tekstien ja kuvien saamisesta JEAHILin seuraavaan, workshopin aiheisiin
keskittyvään, numeroon.

Keskiviikko 6.8. EAHIL-konferenssi, Bryssel, Belgia, 4.-6.7.2012, International Program Committee (IPC)

Ensi vuoden EAHIL-konferenssin kansainvälisen ohjelmatoimikunnan kokous pidettiin keskiviikkoiltana
workshopin avajaisten, posterinäyttelyyn tutustumisen ja tervetuliaisillallisen jälkeen. Ehkä osittain
myöhäisestä ajankohdasta johtuen komiteaa, jota johtaa Henri Verhaaren (Belgia), keskustelutti kovasti
konferenssin aikataulutus sekä sosiaalinen ohjelma – jolla on toki tärkeä merkitys tapahtuman
onnistumisen kannalta – ennen kuin pääsimme puhumaan konferenssin teemoista ja tieteellisen &
ammatillisen sisällön valinnasta (call for papers, IPC:n tehtävät ja niiden aikataulu).

EAHILin ohjeistusta konferenssien järjestäjille on hiljaittain uudistettu – abstraktien valinnassa on päätetty
ottaa käyttöön tietyt valintakriteerit ja järjestö suosittelee strukturoitujen abstraktien käyttöönottoa yms.
– ja keskustelu uusista käytännöistä oli välillä jopa kiivasta myöhäisillan tunteina. Konferenssiohjelman
suunnittelu eteni kuitenkin kiitettävällä tavalla.
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Avajaiset yliopiston auditoriossa.

Torstai 7.7. Kokous: International Program Committee (IPC), EAHIL-workshop Tukholma, 12.-14.6.2013

Tukholmassa vuonna 2013 järjestettävän EAHIL-workshopin IPC piti ensimmäisen kokouksensa torstaina
7.7. Workshopin teemaksi on valittu Trends for the future - Creating strategies to meet challenges.

Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Lotta Haglund esitteli workshopin uudenlaisen, haastavan ja
innostavan toiminta-ajatuksen, jossa jokainen workshopiin tulija osallistuu keskusteluun ja
vuorovaikutukseen. Varsinaista call-for-papersia ei ole, vaan call-for-participation. Ajatuksena on, että
kaikki osallistujat yhdessä tutkivat ennalta valittujen tulevaisuudennäkymisen eri puolia voidakseen luoda
strategioita omaa työtään ja organisaatiotaan varten. Workshopissa tullaan käyttämään toiminnallisia ja
epäkonferenssimaisia menetelmiä kuten pecha kuchaa, kalamaljaa, syväsukellusta, pyöreän pöydän
keskusteluja, kävelykeskusteluita jne.

IPC:n jäsenet – osa konkareita, osa ensimmäistä kertaa mukana – ovat innostuneita ja valmiita tekemään
paljon työtä workshopin onnistumiseksi. IPC:n jäsenillä tuleekin olemaan aiempaa suurempi rooli
workshopin aikana, koska he toimivat ryhmätilanteiden ohjaajina ja kirjaajina. Ajatuksena on pitää
workshop toimivana, tiiviinä ja ytimekkäänä myös sillä tavoin, että niin tieteellinen ja ammatillinen
ohjelma kuin vapaa-ajan ohjelma, majoitus ja ruokailutkin ovat samassa paikassa, joksi on valittu Vård
Gård Saltsjöbadenissa.
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Perjantai 8.7.

Oma workshop-puheenvuoroni oli Best Posters –sessiossa heti parhaaksi valitun – Federica Napolitani et.
al.  – jälkeen. Ensimmäistä kertaa EAHILin tapahtumissa parhaat posterit oli valittu jo etukäteen (tekstien
ja pdf-muodossa lähetettyjen layoutien perusteella) ja ohjelmassa oli viimeisenä workshop-päivänä
parhaiden posterien sessio, jossa kymmenen valittua posteria esiteltiin suullisesti.

Posterimme (muut tekijät Mia Haapanen ja Kirsi Salmi) kertoo, miten otimme käyttöön ja sovelsimme
omaan kirjastoomme ruotsalaisen Marie Källbergin vuoden 2010 EAHIL-konferenssissa esittelemää
menyy-mallia tiedonhaun koulutusten markkinoinnissa.

Postereita

Mieleen jääneitä esityksiä

Parhaiten mieleeni painuivat ymmärrettävästi ne esitykset, joita arvoin yhtenä workshopin
evaluointiryhmän jäsenenä. Ryhmässämme oli kuusi jäsentä, joista jokainen arvioi kahden tai kolmen
rinnakkaissession esitykset siten, että yhdessä sessiossa oli aina kaksi arvioijaa. EAHILilla on käytössä
arviointilomake, jonka mukaan esitykset pisteytetään muun muassa otsikonmukaisuuden ja sisällön
johdonmukaisuuden, aikataulussa pysymisen ja puhenopeuden, puheen ja esitysmateriaalin selkeyden ja
keskinäisen yhteyden ja yhteensopivuuden, yleisökontaktin ja ruumiinkielen mukaan.

Ensimmäisen arvioimani session teema oli Best practices. Islan Kuhnin (Iso-Britannia) esitys TeachMeet –
libraries learning from each other oli erinomainen ja palautti mieleeni oman kirjastomme muutaman
vuoden takaisen eräänlaisen vertaisopettajaprojektin, jolle olisi hyvä saada jatkoa. Saman teki hänen
torstainen esityksensä (Adapting the 23Things programme for health librarians programme for health
librarian professional education) nyt kovin muodikkaasta metodista (joka tunnetaan suomeksi nimellä 23
asiaa) opettaa kirjastolaisille web 2.0 -työkalujen käyttöä.

Session portugalilaisesitys (Patricia Ferreira) oli oiva esimerkki kansainvälisestä yhteistyössä terveystiedon
levittämisessä. Session kolmas esitys lupasi otsikossaan kertoa taistelusta sikainfluenssaa vastaan
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informaation avulla, mutta Syed Adnan Adilin (Iso-Britannia) sinänsä kiinnostava esitelmä pureutuikin
enemmän kirjasto- ja tietopalveluiden – erityisesti niiden osaamisen ja osaajien – markkinointiin.

Leena Lodenius Suomesta palkittiin parhaasta suullisesta esityksestä.

Toinen arvioimani sessio käsitteli opetuskäytäntöjä terveystieteissä. Kreikkalaisten Eirini Tsalapatanin ja
Eleni Kalogerakin akateemisen kuiva ja eleettömästi läpiluettu esitys (Health sciences librarian as an adult
trainer) oli selkeä vastapari seuraavaksi puhuneen Leena Lodeniuksen eloisalle, hauskalle, rennolle ja
vapaalle esitykselle (Medical information specialist as teacher – teaching searching skills yhdessä Mari
Honkasen kanssa) – jälkimmäisen eduksi palkinnoille saakka!

Linkit:
EAHIL workshop 2011 http://eahil2011.ku.edu.tr/
EAHIL workshop 2011 esitykset http://eahil2011.ku.edu.tr/plenarysession
EAHIL workshop 2011 posterit http://eahil2011.ku.edu.tr/poster
EAHIL workshop 2011 kuvia http://www.flickr.com/photos/61956699@N02/
EAHIL http://www.eahil.net/

http://eahil2011.ku.edu.tr/
http://eahil2011.ku.edu.tr/plenarysession
http://eahil2011.ku.edu.tr/poster
http://www.flickr.com/photos/61956699@N02/
http://www.eahil.net/

