
EAHIL Board Meeting 13.-14.2.2012 RAPORTTI 17.2.2012
Janssen-Cilag, Cologno Monzese, Milan, Italy Tuulevi Ovaska

1/3

Osallistuja: Tuulevi Ovaska
Rahoitus: Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) ry Tieteellisen Seurain valtuuskunnan (TSV) avustamana
Matkan aihe: Osallistuminen European Association for Health Information and Libraries –järjestön
hallituksen (EAHIL Executive Board) kokoukseen.

Osallistuin EAHILin hallituksen kokoukseen Milanon lähellä Cologno Monzesessa 13.-14.2., taloudenhoitaja
Manuela Colombin työpaikalla. Läsnä olivat lisäkseni puheenjohtaja (president) Peter Morgan (Iso-
Britannia), edellinen puheenjohtaja & toimiston valvoja (past president and supervisor of EAHIL secretariat)
Suzanne Bakker (Alankomaat), Karen Johanne Buset (Norja), taloudenhoitaja (treasurer) Manuela Colombi
(Italia), sihteeri (honorary secretary)Marshall Dozier (Iso-Britannia), Lotta Haglund (Ruotsi) ja Federica
Napolitani (Italia), joka toimi Journal of EAHILin (JEAHIL) edustajana Sally Wood-Lamontin (Romania)
sijaisena. Poissa olivat lisäksi Helena Bouzkova (Tsekki) ja Ivana Truccolo (Italia).

Suzanne Bakker, Marshall Dozier, Manuela Colombi, Peter Morgan, Lotta Haglund, Karen Buset, Federica Napolitani

Kokouksessa hyväksyttiin heinäkuussa 2011 Istanbulissa pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. Tässä
yhteydessä päätettiin tästä lähtien käyttää EAHIL Web 2.0 –ryhmästä nimeä Web Tools Taskforce. Lisäksi
todettiin, että sekä NLM:stä että MLA:sta tarvitaan uudet edustajat EAHILiin.

Manuela Colombi esitteli v. 2011 alustavan tilinpäätöksen ja v. 2012 talousarvion luonnoksen. Taloustilanne
on hyvä. Budjettiin tehtiin pieniä tarkennuksia ja sanamuutoksia. Todettiin, että heinäkuun yleiskokouksessa
Brysselissä pitää valita uudet tilintarkastajat vuosille 2013-2014.

Toimiston valvojan ominaisuudessa Suzanne Bakker kertoi, että asiantuntevan ja pysyvän
toimistohenkilöstön ansiosta kaikki käytännön asiat toimivat hienosti.

Jäsentietokanta siirrettiin pari vuotta sitten Oslosta hollantilaiselle palvelimelle, ja sitä voi käyttää, mutta
mitään rakenteellisia muutoksia siihen ei voida tehdä. Päätettiin yrittää viimeisen kerran tavoittaa
tietokannan alkuperäinen tekijä. Riippuen tuloksesta jäseniä pyydetään joko rekisteröitymään kokonaan
uudelleen tai vain tarkistamaan ja päivittämään uuteen tietokantaan siirrettävät tiedot vuonna. Päätettiin,
ettei jäsentietokannan uudistaminen voi jäädä odottamaan verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmän
uudistamista, vaan täytyy toteuttaa erillisenä.

Federica Napolitani esitteli Sally Woodin laatiman Journal of EAHILin raportin, ja totesi, että vaikka lehdellä
menee taloudellisesti hyvin ja sillä on aktiivinen toimituskunta, on artikkeleita edelleen liian vähän.
Vertaisarviointia käytetään nyt niiden artikkelien kohdalla, jotka sitä vaativat, mutta sitä ei käytetä kaikkiin
järjestelmällisesti, mikä johtuu artikkelien vähäisestä määrästä ja siitä, miten lähellä painopäivää ne usein
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saadaan. Lehteen toivotaan siis enemmän kirjoituksia riittävästi ennen deadlinea, jotta peer review –
prosessi voidaan toteuttaa kattavasti. JEAHILin ja Health Information and Libraries –lehden yhteistyön
ansioista kummassakin lehdessä on ollut toisen mainos. Päätettiin, että boardin jäsenet auttavat lehden
toimituskuntaa kannustamaan jäseniä kirjoittamaan artikkeleita JEAHILiin. Lisäksi pyydetään councilin
jäseniä tekemään samoin. Asia lisätään councilin Brysselin kokouksen esityslistalle.

Lotta Haglund, Karen Buset, Federica Napolitani

Todettiin, että työryhmät raportoivat yleensä kesäkokoukselle, joten varsinaisia raportteja ei nyt ollut.
Health Informatics SIGllä ei ole ollut toimintaa eikä jäseniä, joten se ja sen keskustelulista päätettiin
lopettaa.

Hyväksyttiin web 2.0 –työkalujen käytön sallimista edistävä kannanotto, jonka laatimisesta on vastannut
Web Tools Taskforcen jäsen Katri Larmo. Pienten muutosten jälkeen se julkaistaan EAHILin sivuilla ja
JEAHILissa. Hallitus on hyvin tyytyväinen paperiin.

Ghislaine Declèveltä oli saatu Brysselin tämänvuotisen konferenssin tilannekatsaus, joka käytiin huolellisesti
läpi. Hallitus oli huolestunut ennakkotiedosta, että osallistumismaksut voisi maksaa vain pankkisiirrolla;
päätettiin selvittää vaatimuksen taustaa ja yrittää saada maksutapoihin joustavuutta (luottokortti). Muilta
osin raportti todettiin tyydyttäväksi.

Sovittiin, että päätökset konferenssiapurahojen jakamisesta tehdään samaan tapaan sähköpostitse kuin
vuosi sitten. Todettiin, että EBSCOn edustaja olisi hyvä esitellä apurahan saajille konferenssissa, koska
EBSCO maksaa osan apurahoista. Päätettiin, keitä kutsutaan 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi konferenssin
juhlaillalliselle, sekä, kenelle myönnetään vuosien 2011 ja 2012 EAHIL-palkinnot (EAHIL Awards), jotka
luovutetaan Brysselin konferenssin päättävässä yleiskokouksessa (general assembly).

Vuoden 2013 Tukholman workshopin tilannekatsauksessa Lotta Haglund kertoi, että työ sponsoreiden
löytämiseksi on alkanut: tarjolla sponsoripaketteja, joilla yritetään välttyä perinteiseltä näyttelyltä.
Workshopin verkkosivu on suunniteltu ja tulee julkiseksi, kun sisältöä vielä hieman lisätään. Osoite on sama,
jossa nyt on workshopin lyhyt mainossivu: http://kib.ki.se/eahil2013. Workshopin IPC:n jäsenten aiempi
kokemus ns.. epäkonferenssi-menetelmistä (unconference methods) ja näkemys kirjastoalan suuntauksista
(trends) on kartoitettu kyselyllä. IPC tapaa heinäkuussa 2012 Brysselissä, ja joulukuussa 2012 Tukholmassa.

http://kib.ki.se/eahil2013
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Markkinointi on hyvässä vauhdissa. Workshopiin otetaan enintään 200 osallistujaa sekä tilasyistä että
tapahtuman luonteen vuoksi.

Vuoden 2014 konferenssipaikasta ei ole vielä virallista esitystä, mutta pitkälle meneviä alustavia
suunnitelmia kyllä; tilanne selviää lähikuukausina. Sama koskee vuoden 2015 workshopia.

Suzanne Bakker, Marshall Dozier, Manuela Colombi,

Vuonna 2012 järjestettävissä vaaleissa valitaan puheenjohtaja (president) sekä jäseniä boardiin ja joidenkin
maiden council-jäseniä. Presidentin ja boardin vaalit ovat alkukesällä, councilin vaali syksyllä. (Suomessa ei
ole council-vaalivuosi.) Nimitystoimikuntaan (nomination committee) kuuluvat Sally Wood-Lamont (pj),
Ronald van Dieën, Patricia Flor ja Margarida Meira, joista Sally Wood-Lamont ei voi toimia näissä tehtävissä
councilin vaalin aikaan, joten hänen tilalleen kysytään Ioana Robua, kuitenkin niin, että joku muista jäsenistä
toimii puheenjohtajana. Ohjeet vaalimenettelystä lähetetään kaikille EAHILin jäsenille kesäkuun alussa.
Vaaliasioista saa parhaiten tietoa JEAHILista ja EAHILin sähköpostilistan tiedotteista.

Web Tools –työryhmän (taskforce) kanssa pidettiin puhelinkonferenssi, johon osallistuivat ryhmän jäsenistä
Guus van den Brekel, Katri Larmo ja Oliver Obst puhelimitse ja paikan päällä Karen Buset ja Marshall Dozier.
Hallitus on tyytyväinen taskforcen toimintaan. Todettiin, että ryhmän hallitukselle helmikuussa 2011
toimittama taustapaperi on edelleen verkkosisällönhallintajärjestelmähankkeen lähtökohta, mutta
seuraavaan vaiheeseen, yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen, tarvitaan muita
kuin ao. ryhmä. Taskforcen jäsenet voisivat toimia ohjausryhmänä, mutteivät hankkeen johtajina tai
vetäjinä. Päätettiin huomioida tämä juhlavuoden apurahan saajaa valittaessa, mutta jollei tähän sopivaa
hakemusta tule, rekrytoida projektipäällikkö tekemään vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma yhdessä
taskforcen ja boardin kanssa.


