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Matkan aihe 
 
Osallistuminen European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) Workshopiin 
"Trends for the Future - Creating Strategies to Meet Challenges", 12.-14.6.2013 Tukholmassa, Vår 
Gårdissa.   
 

 Osallistuminen seuraaviin kokouksiin: 
o EAHIL Council (Suomen edustaja) 
o Public Health Information Group (ryhmän sihteeri) 
o General Assembly 

 Osallistuminen workshopin sessioihin 
 Workshopin International Programme Committeen jäsenyys 

 
Public Health Information Group (PHIG) 
 
Public Health Information Group kokousti Tomas Allenin (WHO, Sveitsi) ja Sue Thomasin (Health 
Promotion Library, Wales, Iso-Britannia) johdolla 12.6. Keskustelimme mm. 
kansanterveyspolitiikoista eri maissa, terveystiedon kääntämisestä vähemmistökielille sekä miten 
entistä tehokkaammin jakaa tietoa kansanterveyteen liittyvistä systemaattisista katsauksista. 
Kokouksen pöytäkirja on luettavissa Public Health Information Groupin SlideSharesta: 
www.slideshare.net/EAHILPHIG 
 
EAHIL Council  
 
EAHIL Councilin eli valtuuston kokous pidettiin myös 12.6. Kokousta johti EAHILin uusi presidentti 
Marshall Dozier (University of Edinburgh, Iso-Britannia), sihteerinä toimi Boardin eli hallituksen 
sihteeri Karen Buset (NTNU Universitetsbiblioteket, Norja). Councilloreista osa oli tällä kertaa 
läsnä myös etäyhteydellä. Tässä joitakin kokouksen keskeisiä teemoja: 
 

- EAHILin sääntöjen muuttaminen siten, että järjestö voisi taloudellisesti tukea jäseniensä 
osallistumista konferensseihin ja workshopeihin. Muutos vaatii EAHILin yleiskokouksen 
hyväksynnän. 

- Uuden jäsenyyskategorian perustaminen: oma jäsenyysryhmä ylikansallisissa 
organisaatioissa työskenteleville, jotka eivät voi virallisesti edustaa tiettyä valtiota. 
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- Suzanne Bakker (EAHILin past president, Alankomaat) esitteli EAHILin uudelle 
palvelimelle siirrettyjen kotisivujen, jäsenrekisterin ja sähköpostilistojen tilannetta. 
Kotisivujen tämän hetkinen siirto on väliaikaisratkaisu, pidemmällä tähtäimellä 
tavoitteena on ottaa käyttöön moderni sisällönhallintajärjestelmä.   

- Vuoden 2015 EAHIL-konferenssi pidetään Edinburghissa. Vuoden 2016 
konferenssipaikaksi ei vielä ole tullut virallisia ehdotuksia.  

 
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan EAHILin nettisivuilla www.eahil.eu. Etusivulla on luettavissa 
myös kaikki ehdotetut sääntömuutokset yksityiskohtineen.  
 
Workshop-sessiot  
 
Tämän kertaisessa Tukholman workhosphissa kokeiltiin uudenlaista konseptia. Tavoitteena oli 
antaa jokaiselle workshopiin tulijalle mahdollisuus osallistua keskusteluun, ideoiden jakamiseen 
ja vuorovaikutukseen. Perinteisiä suullisia esityksiä ei ollut lainkaan. Keskusteluteemoina oli 
valikoima terveysalan kirjastojen toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavia kehitystrendejä, joista 
vaihdettiin ajatuksia erilaisia interaktiivisia oppimismenetelmiä hyödyntäen. Keskustelun alla 
olivat seuraavat trendit: Technological developments, Sustainability, Increasingly heterogenous 
user groups, Funding is distributed according to quality, From teaching to learning, Scientific 
communication in change, Openness and accessibility, Information overload. Tredit oli valittu 
Karolinska Institutetin kirjaston johtoryhmässä ja työstetty edelleen workshopin paikallisen 
järjestelytoimikunnan ja kansainvälisen ohjelmatoimikunnan voimin. 
 
Avajaissessiossa Jonathan Eldredge (University of New Mexico, USA) johdatteli osallistujat 
workshopin teemoihin sekä sessiossa käytettyihin interaktiivisiin menetelmiin hauskalla ja 
kiinnostavalla tavalla: kirjastotyöhön vaikuttaviin trendeihin tutustumisen ohessa opimme mm. 
surffaamisesta ja saimme tehtäviä workshopin aikana suoritettavaksi.   
 
Lopuista workshopin sessioista kukin sai koota mieleisensä valikoiman. Itse valitsin seuraavat:  

1) Research support and scientific communication, vetäjänä Paul Murphy (Royal College of 
Surgeons, Irlanti), metodina Knowldedge Cafee   

2) Is there a role for libraries in managing research data?, vetäjänä Tuba Akbayturk (Koç 
University, Turkki) kollegoineen, metodina Knowledge Cafee 

3) Open session, vetäjänä Cecilia Petersson (Uppsalan yliopisto) kollegoineen, metodina 
Open space 

4) Role of the Library in the learning process, vetäjänä Patricia Flor (Høgskolen i  Telemark, 
Norja), metodina Fish Bowl. 

 
Workshopin osallistujat olivat saaneet ennen workshopia etukäteismateriaalia luettavaksi 
jokaiseen valitsemaansa sessioon liittyen. Omasta näkökulmasta erityisesti ajatusten vaihto 
tutkimusdataan, tutkijakouluihin sekä tutkijapalveluihin liittyen oli antoisaa. Sessioiden 
keskustelujen muistiinpanot löytyvät workshopin kotisivuilta: 
http://eahil2013.kib.ki.se/?q=node/18  
 
Workhopin uusi konsepti onnistui mielestäni hienosti: järjestäjät, sessioiden vetäjät ja osallistujat 
onnistuivat yhdessä luomaan luottamuksellisen ja rennon ilmapiirin, jossa jokainen todella 
saattoi antaa osansa keskusteluihin ja vaihtaa ajatuksia ja ideoida. Oli mielenkiintoista nähdä, 
miten samaa interaktiivista menetelmää voitiin soveltaa menestyksekkäästi hyvin eri tavoilla. 
Esim. Knowledge Cafeeta vedettiin yhden hengen / useamman hengen voimin sekä tiukemmin 
tai väljemmin aikatauluttaen ja teemoittaen. Itselleni yksi mielenkiintoisimmista menetelmistä oli 
Fish Bowl, jossa yhdistyi paneelikeskustelumainen rauha seurata keskustelua, mahdollisuuteen 
itse osallistua paneeliin. Open space  –menetelmä oli myös kiehtova. Itse pidin siitä, vaikka se 
saikin osallistujilta hieman ristiriitaista palautetta. Lisää tietoa käytetyistä menetelmistä 
workhopin kotisivuilla: http://eahil2013.kib.ki.se/?q=node/16  
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Gerenal Assembly 
 
Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat. Councilin kokouksessa käsitellyt 
sääntömuutokset siirtyvät seuraavan yleiskokouksen vahvistettavaksi, sillä osallistujien matka-
aikatauluista johtuen General Assemblyn osallistujamäärä jäi liian pieneksi eikä kokous ollut 
päätösvaltainen. Rooman 2014 EAHIL –konferenssin 14th EAHIL Conference "Divided we fall, 
united we inform - Building alliances for a new European cooperation", Rome, Italy, 11-13 June 
2014; www.iss.it/eahil2014 järjestäjät lausuivat esittelyvideon kera kaikki tervetulleiksi ensi 
kesänä Italiaan. Workshop loppui raikuviin aplodeihin järjestäjille, erityisesti Local Organising 
Committeen puheenjohtaja Anna Kågedalille (Uppsalan yliopisto) tiimeineen sekä Vår Gårdin 
henkilökunnalle, joka piti huolta vieraiden viihtyvyydestä hienolla tavalla ja oli osaltaan 
rakentamassa workshopin mukavaa ilmapiiriä.  
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