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Osallistuja 

 

Katri Larmo 

 

Rahoitus 

 

Bibliothecarii Medicinae Fennia BMF ry Tieteellisen Seurain valtuuskunnan (TSV) avustamana ja 

Terkko - Meilahden kampuskirjasto 

 

Matkan aihe 

 

Osallistuminen European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 25-

vuotisjuhlakonferenssiin Health information without frontiers, 2.—6.7.2012 Brysselissä.   

 

• Continuing Education –kurssin pitäminen kollegani kanssa 

• Osallistuminen seuraaviin kokouksiin: 

o EAHIL Council 

o Public Health Information Group 

o Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information (NBAMHI) 

o EAHIL 2013 Stockholm Workshop International Programme Committee  

• Osallistuminen suullisen esityksen haastattelu-osuuteen 

• Osallistuminen konferenssin suullisten esitysten arviointiin 

• Osallistuminen Continuing Education –kurssille 

• Tieteellisen ja ammatillisen ohjelman seuraaminen 

 

Continuing Education (CE) -kurssit 

 

Pidimme kollegani Tiina Heinon (Terkko - Meilahden kampuskirjasto) kanssa kurssin Visibility 

and impact – library’s new role: How the library can support the researcher to get visibility and 

generate impact to researcher’s work. Esittelemme välineitä, joilla kirjasto voi edistää oman 

organisaationsa tutkijoiden ja julkaisuiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Pääpaino oli käytännön 

harjoituksilla mm. CiteULike, Mendeley ja Altmetric –palveluista. Tutustutimme kansainväliset 

kollegat myös Terkossa kehitettyihin näkyvyyspalveluihin: Schlar Chartiin, Lääketieteellisen 

tiedekunnan uusimpien julkaisujen seurantapalveluun sekä TopCitediin. Palvelut herättivät 

positiivista mielenkiintoa ja kysymyksiä. Kurssin kalvoihin voi tutustua tässä: 
http://www.slideshare.net/EAHILPHIG/cec-2012-brusselsklth2562012. 

 

Osallistuin Patrice Chalonin (KCE - Belgian Health Care Knowledge Centre) pitämälle Drupal for 

Librarians –kurssille. Kurssilla tutustuttiin Drupalilla tehtyihin sivustoihin ja tehtiin harjoituksia 

omilla koneilla. Myös Terkon intranet on tehty Drupalilla ja Terkossa on kehitetty asiakkaiden 

vapaasti käytettäväksi Drupal-pohjainen Groups-ryhmätyöväline. Itse en kuitenkaan ollut 



 2

aiemmin tutustunut Drupaliin ylläpitäjän näkökulmasta, vaan käyttäjä, joten kurssi oli erittäin 

mielenkiintoinen. 

 

EAHIL Council  

 

EAHIL Councilin eli valtuuston kokous pidettiin 3.7. Olen yksi Suomen kolmesta valtuutetusta, 

Jouni Leinosen (Turun yliopisto) ja Minna Liikalan (THL) lisäksi. Suomesta valtuuston kokouksiin 

osallistuu myös Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala), EAHIL 

Boardin eli hallituksen edustajana. Kokousta johti EAHILin presidentti Peter Morgan (Medical 

Library, Cambridge University, Iso-Britannia).  Tässä poimintoja kokouksesta: 

 

• Vuoden 2014 EAHIL-konferenssikaupungiksi on vahvistunut Rooma.  

• EAHILin jäsentietokantaa tullaan uudistamaan ensi vuonna.  

• Ideoitiin tapoja lisätä Journal of EAHILiin tarjottavien artikkelien määrää. 

Kirjoitusmahdollisuutta ryhdytään markkinoidaan entistä tehokkaammin EAHIL-

konferensseihin ensi kertaa osallistuville sekä Special Interest Groupeille (SIG). Lehden 

toimitus ja myös muutama kokouksessa ilmoittautunut valtuutettu voivat tarvittaessa 

auttaa englannin kielen suhteen.  

• Pohdittiin, onko tarpeellista/mahdollista laatia akkreditointi tai koulutusstandardit 

terveystieteen kirjastoammattilaisille Euroopassa. Koulutustilanne on hyvin erilainen eri 

maissa: kaikkialla kirjastoalalle yleisesti pätevöittävää koulutustakaan ei ole hyvin tarjolla 

ja ”medical librarianship” koulutus on useimmiten jatkokoulutuskurssi-tyyppistä, laajoja 

opintokokonaisuuksia on niukemmin tarjolla. Yleisten standardien luominen voi siis 

tarpeen, mutta vaikeaa.  

• Syksyllä osassa maita käydään EAHILin Councilin vaalit. Suomessa vaaleja ei tänä vuonna 

ole, omani kauteni ja Jouni Leinosen kausi päättyy vuonna 2014. Silloin vaaleihin 

toivotaan mahdollisimman paljon counciliin halukkaita ehdolle.  

• EAHILin Open Accesia koskevaan policy statementiin tehdään pieniä muutoksia: OA:ta 

tuetaan entistä voimakkaammin sanankääntein. Boardissa myös selvitetään EAHILin 

mahdollisuutta allekirjoittaa Berliinin julistus (Berlin Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and Humanities). 

 

Counclin kokouksen 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 3.7. Puheenjohtajien Tomas Allenin (WHO, Sveitsi) ja Sue Thomasin (Health 

Promotion Library, Wales, Iso-Britannia) johdolla kävimme läpi mm. WHOn kuulumisia - esim. 

Institutional Repository for Information Sharing (IRIS) sekä WHO/EUROn kirjaston ja HINARIn 

uutisia. Chiara Cipolat Mis (Scientific and Patient Library, Centro di Riferimento Oncologico, 

Italia) raportoi potilastiedon ajankohtaisista teemoista, mm. narrative based medicinestä. Vesna 

Cafuta (University of Ljubljana, Slovenia) kertoi menestyksekkäästä pilottiprojektista ”Public 

Libraries for Public Health”. Projektin yhteydessä yleisiin kirjastoihin on perustettu ”health 

cornereita”, joista saa terveystietoa ammattilaisten avustamana. Toimin Public Health ryhmän 

sihteerinä. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan ryhmän kotisivuilla http://www.eahil.net/PHIG-

meetings.html ja sähköpostilistalla, kun kokouksen läsnäolijat ovat hyväksyneet pöytäkirjan. 

 

Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information (NBAMHI) 

 

Olen Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information (NBAMHI) –yhdistyksen 

hallituksessa toisena Suomen edustajana, Jouni Leinosen (Turun yliopisto) lisäksi. Ryhmän kokous 

pidettiin 3.7. Kokoukseen saatiin edustus Liettuasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja 

Virosta. Puhetta johti Elisabeth Akre (Medisinsk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo, Norja). 

Maakohtaisten katsausten jälkeen siirryttiin kokouksen pääteemaan: miten ja missä muodossa 



 3

NBAMHI tulevaisuudessa jatkaa toimintaansa? Onko erillisille balttilais-pohjoismaiselle 

yhdistykselle enää tarvetta? Yhtenä vaihtoehtona oli esillä, että NBAMHIsta tehdään ”tavallinen” 

kaikille avoin EAHILin Special Interest Group. (Tällä hetkellä NBAMHI on balttilaisten ja 

pohjoismaisten terveysalan kirjastojärjestöjen yhdistys.) Tätä ratkaisua puoltaisi mm. se, että 

juuri nyt balttien terveysalan kirjastojärjestön tilanne on hieman epäselvä. Päätettiin, että 

jokainen kokousedustaja vie asian oman maansa yhdistyksen johtokuntaan. Elisabeth Akre 

kokoaa kunkin maan näkemykset yhteen lokakuun alussa. 

 

EAHIL Workshop Stockholm 12-14 June 2013 International Program Committee (IPC) 

 

Tukholman 2013 EAHIL Workshopin kansainvälinen ohjelmatoimikunta kokoontui 5.7. Suomesta 

oli mukana myös Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala). 

Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Lotta Haglund (Karolinska Institutet, Ruotsi) esitteli tämän 

hetkistä tilannetta. Workshopin konsepti on kunnianhimoinen: jokainen workshopiin tulija 

osallistuu keskusteluun ja vuorovaikutukseen. ”Perinteisiä” esityksiä ei ole, vaan osallistujat 

valitsevat terveysalan kirjastojen toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavan kehitystrendin, jonka 

alle tarjoavat keskustelunaiheita sekä ehdotuksen millä vuorovaikutteisella menetelmällä he 

haluavat teemasta keskustella. Kehitystrendit on koottu alun perin Karolinska Institutetin 

kirjaston johtoryhmässä, ja niitä on tätä workshopia varten päivitetty ja muokattu workshopin 

Local Organizing Comitteen voimin sekä IPC:n näkemysten perusteella. ”Call for submission” 

alkaa 1.9. ja päättyy 31.10. IPC:n seurava kokous on Tukholmassa joulukuussa.  

 

Workshopin kotisivut: http://eahil2013.kib.ki.se/ 

 

General Assembly  

 

EAHILin yleiskokous (General Assembly) 6.7. oli suomalaisille erittäin miellyttävää seurattavaa: 

EAHILin hallituksen (Boardin) kesäkuisten vaalien tulokset julkistettiin ja Tuulevi Ovaska (Itä-

Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala) oli valittu jatkokaudelle suurimmalla 

äänimäärällä. Muita Boardiin menijöitä olivat Ghislaine Declève (Université catholique de 

Louvain, Belgia) ja Maurella Della Seta (Istituto Superiore di Sanita, Italia). Toinen suomalainen 

kohokohta koettiin, kun Päivi Pekkarinen palkittiin EAHIL Awardilla. Peter Morgan (University of 

Cambridge, Iso-Britannia) kiitti Päiviä erityisesti Public Health –ryhmän sekä IFLA-EAHIL-yhteyden 

hyväksi tehdystä työstä. Seuraavassa yleiskokouksessa puhetta johtaakin kesäkuun vaaleissa 

valittu uusi presidentti Lotta Haglund (Karolinska Institutet, Ruotsi), Peterin jatkaessa EAHIL-

työtä past presidenttinä. 

 

Poimintoja konferenssin ohjelmasta 

 

Karen Buset (Norwegian University of Science and Technology NTNU, Norja), Guus van den 

Brekel (University Medical Center Groningen, Alankomaat) ja Isla Kuhn (Cambridge University, 

Iso-Britannia) esittelivät 6.7. plenary sessiossa 23 Things for EAHIL Continuing education –kurssin 

pohjalta, miten EAHILissa voidaan tulevaisuudessa entistäkin paremmin ottaa käyttöön web 2.0:n 

ja sosiaalisen median työkalut. Tätä varten on perustettu blogi: http://p23eahil.wordpress.com/, 

jossa työtä voidaan jatkaa CE-kurssilaisten tekemän työn pohjalta. Mielenkiintoista esitystä 

elävöitti kurssilla olleiden haastattelut. Tiina Heino (Terkko – Meilahden kampuskirjasto) kertoi 

pitäneensä työskentelytavasta, jossa kurssilaiset valitsivat teemoja joissa he ovat ”Championeja” 

ja ”Back-Upeja”, ja työstivät näitä yhdessä.  23 Things for EAHIL blogissa on myös julkistettu 

EAHIL Boardin hyväksymä, EAHIL Web Tools Taskforcen laatima EAHIL Web Tools Advocacy 

Statement.  

 

Suomalaiset olivat hyvin esillä konferenssin ohjelmassa. Viime vuonna parhaan esityksen pitäjänä 

palkittu Leena Lodenius (Duodecim) esitteli Terveysportin palveluita otsikolla The Finnish 

Terveysportti Health Portal - Nationwide access to quality medical information (Leena 

Lodenius, Ilkka Kunnamo, Katri Larmo, Tiina Heino). Esitykseen kuului myös 

käyttäjien/kouluttajien näkemysten huomioiminen, ja tässä yhteydessä Leena haastatteli lyhyesti 



 4

Tiina Heinoa ja minua. Eurooppalaiset kollegat olivat erittäin kiinnostuneita Terveysportista. 

Kysymyksiä ja positiivisia kommentteja herättivät mm. kansalaisille suunnattu Terveyskirjasto 

sekä Terveysportin tekniset ratkaisut. 

 

Raisa Iivonen (Viikin kampuskirjasto, Helsingin yliopisto) et al. toivat posterissaan Finnish 

Veterinary Terminology: translating medical and veterinary subject headings using 

collaborative process (Raisa Iivonen, Päivi Lipsanen, Esko Siirala, Ari Muhonen) esille 

eläinlääketieteen ajankohtaista sanastoteemaa. Eläinlääketiede suomalaisittain oli esillä myös 

esityksessä Active learning in library instruction revisited: feedback and development in 

veterinary education at the University of Helsinki (Raisa Iivonen, Tuula Huuskonen, Taina 

Kettunen, Ari Muhonen). 

 

Ohjelmaan oli oman panoksensa antanut jo suunnitteluvaiheessa Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen 

yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala), joka oli konferenssin ohjelmatoimikunnan IPC:n 

jäsen. Tuulevin aloitteesta ohjelmaan oli otettu konferenssin kohokohtiin kuulunut ”One Minute 

Madness” -sessio. Posterin tekijät saivat minuutin aikaa esittää posterinsa keskeisen sisällön. 

Puheenjohtajana toiminut Ann De Meulemeester (University of Ghent, Belgia) oli tarkkana, ja 

minuutin umpeutuessa esitys keskeytettiin kellon soitolla, olipa kaikki tullut sanottua tai ei. Raisa 

Iivonen (Viikin kampuskirjasto, Helsingin yliopisto) osallistui sessioon ja selvitti hienosti posterin 

ydinsanoman alle minuutissa! Session tunnelma oli todella hauska ja kannustava. 

Posteriesittelyjen jälkeen myös muut konferenssiosallistujat saivat käydä esittämässä minuutin 

puheenvuoroja valitsemastaan aiheesta. Tiina Heino (Terkko – Meilahden kampuskirjasto) käytti 

hienosti tilaisuuden ja kutsui EAHIL-kollegat 10. elokuuta Suomeen, Biomedicumiin IFLAn Health 

and Biosciences Libraries –jaoston satelliittikokoukseen sekä tämän jälkeen Terkkoon social 

eventiin.  

 

Muita erityisesti mielenkiintoni herättäneitä esityksiä olivat: 

  

• Karin Byström (Uppsalan yliopisto, Ruotsi) Everything that’s wrong with e-book 

statistics - a comparison of four medical e-book packages 

•  Nancy Durieux et al. (University of Liège, Belgia) Information literacy in the context of 

Evidence-Based Medicine: teaching and learning assessment of a course intended for 

4th year students in medicine at the University of Liège (Belgium)  

• Daisy de Sutter et al. (Ghent University, Belgia) Case study: are interactive tutorials an 

effective alternative tool for library or information literacy instruction? Palkittiin 

Genaral Assemblyssä konferenssin parhaana esityksenä.  

 

Varsinaisen konferenssiohjelman ulkopuolella Tiina Heino (Terkko – Meilahden kampuskirjasto) 

oli organisoinut suomalaisille BMF-kollegoilleen mahdollisuuden vierailla European Comission 

Central Libraryssa. Antoisaa vierailua isännöi Taavi Saarimäki. 

 

 

 

 


