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EAHIL Council 

 

Councilin kokous pidettiin Istituto Superiore di Sanitan tiloissa. Olin paikalla yhtenä Suomen kolmesta 
councilin jäsenestä , lisäkseni Suomesta olivat mukana Katri Larmo Terkosta ja Minna Liikala THL:sta. 
Kokous puheenjohtajana toimi EAHILIn presidentti Marshall Dozier Edinburgista ja sihteerinä Karen  Buset 
Trondheimistä. Kokouksen asialistalla oli mm. seuran muutamien statementtien muuttaminen kuten 
mahdollisuus tietyissä tapauksissa korvata osa valtuutettujen matkakuluista kokouksiin,  JEAHIL-lehdessä 
aletaan käyttää CC-BY-lisenssiä, harkitaan oman jäsenkategorian luomista kansainvälisten järjestöjen 
kirjastohenkilökunnalle, seuran www-sivut uudistavat ja sitä projektia vetää Uppsalassa Anne Kågedahl. 

Käsittelimme myös syksyllä järjestettäviä valtuuston vaaleja, meillä Suomessakin valitaan tänä vuonna kaksi 
uutta valtuutettua. Asialistalla oli myös viime vuoden tilintarkastuskertomuksen läpikäynti. 

Valtuuston kokoukseen osallistui myös muutama jäsen etäyhteydellä, josta tekniikasta huolehti Tuulevi 
Ovaska.   

Olin nyt viimeistä kautta jäsenenä valtuustossa, kun toinen peräkkäinen kauteni tuli täyteen. Tänä vuonna 
paikan päälle oli päässyt vähemmän councilin jäseniä kuin monena aikaisempana vuotena. 
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Konferenssiohjelma: 

 

Esitelmät oli jaettu pääosin kahteen eri sessioon,  joiden aiheet käsittelivät mm uutta teknologiaa, 
semantiikkaa, potilasinformaatiota, koulutusta,  health literacya, reporting guidelines, bioetiikkaa, open 
access-julkasemista, erilaisia review-julkaisuja, ammatillista kehittymistä, asiantuntijoiden verkostoitumista, 
kirjaston organisaatiota ja tulevia kehityssuuntia lääketieteen kirjastossa.  Päivien aikana kuuli monia 
mielenkiintoisia esityksiä, joissa monissa tuli esille kaikkialla näkyvät ajankohtaiset teemat: erilaisten 
bibliometristen (ml. altmetriikka) menetelmien käyttö ja tarjoaminen oman organisaation tutkijoille, 
julkaisupalvelujen tarjoaminen, tutkimusdatan säilyttämiseen osallistuminen, mukanaolo entistä enemmän 
tutkimusryhmissä ja kliinisessä potilastyössä informaationpalvelujen tarjoaminen klinikoiden 
henkilökunnalle, opetuksen kehittäminen jne. Erityisesti nostaisin esille kolme esitystä, jotka olivat 
kohdallani erityisen kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä. Ulrich Korwitz kertoi miten Kölnissä 
Zentralbibliothek der Medizinissä on ja ollaan muuttamassa organisaatiota, jotta voitaisiin entistä 
paremmin palvella tiedeyhteisöä. Eugenie Delvaux puolestaan kertoi, miten Hollannissa on suunniteltu 
kehitettävän lääketieteen tietoasiantuntijoiden työtä.  Norbert Sunderbrink puolestaan kertoi miten 
klinikoihin ja tutkimusryhmiin jalkautuneet kirjastonhoitajat voivat tarjota asiantuntemustaan entistä 
paremmin. 

Postereita oli paljon, n 60 kpl. Monet niistä oli hyvin tehty ja käsittelivät monesti ajankohtaisia teemoja, 
kuten vaikkapa Bioresource Research Impact Factor, Partnership in research team, Web 2.0 tools jne. 

Paikalla olleet kustantajien ja välittäjien edustajat kertoivat uusimmista tuotteistaan ja näin oli 
mahdollisuus paikan päällä kuulla ja nähdä sekä tutustua uusimpiin markkinoilla oleviin aineistoihin. 

 

Sosiaalinen ohjelma 

Tervetulovastaanotto järjestettiin ensimmäisenä iltana Istituto Superiore di Sanita-laitoksen puutarhassa 
instituutin kupeessa.  Ilta oli yhtä helteinen kuin koko konferenssin ajan sää Roomassa. Seuraavana iltana 
pääsimme tutustumaan Villa Borghese-museon hienoihin taideaarteisiin.  

 

Pääsimme myös tutustumaan Italian Kansalliskirjaston tiloihin ja toimintaan. Italiassa on kaksi 
kansalliskirjastoa, toinen Firenzessä. Roomassa sijaitseva kirjaston kokoelmat ovat hieman laajemmat kuin 
Firenzen. Saimme tutustua myös kirjaston vanhoihin luonnontieteellisiin teoksiin, mm vanhaan jesuiittojen 
laatimaan yrttioppaaseen 1700-luvulta, vanhoihin Rooman karttoihin ja taskukokoiseen pyhiinvaeltajien 
oppaaseen 1600-luvulta. Myös kansalliskirjastoa on kohdannut talouden taantuma 2010-luvulla: 
hankintamäärärahat ovat vain kolmannes vuoden 2005 tasosta, rekrytointikielto on ollut jo pitkään, 
eläkeikää on nostettu 67-vuoteen jne. Kirjaston kopiopalveluista huolehtii yksityinen firma.  

 

Kokous päättyi paikallisen kuoron kansanlauluesityksiin.  Ja sitten olikin vuorossa seuraavan EAHILin 
kokouspaikan esittely eli Workshop pidetään Edinburghissa vuonna 2015. 

 


