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Osallistuja
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Bibliothecarii Medicinae Fennia BMF ry Tieteellisen Seurain valtuuskunnan (TSV) avustamana sekä Terkko,
Helsingin yliopiston kirjasto

Matkan aihe

Osallistuminen EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) –Workshopiin
"Research-Minded: understanding, supporting, conducting research". Workshop pidettiin Edinburghissa,
Skotlannissa 10.-12. 6.2015

· Osallistuminen kokouksiin:
o EAHIL Council (Public Health –ryhmän sihteerin ja JEAHILin toimituskunnnan jäsenen roolissa)
o Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunnan jäsen)
o Public Health Information Group (ryhmän sihteeri)
o General Assembly

· Osallistuminen Workshopin tieteelliseen ja ammatilliseen ohjelmaan

EAHIL Council

EAHIL Councilin eli valtuuston kokous pidettiin 10.6. EAHILin hallituksen (Boardin) jäsenen Lotta Hagludin
(GIH Biblioteket, Ruotsi) johdolla. EAHILin presidentti Marshall Dozierin (University of Edinburgh, Iso-
Britannia) oli kokouksessa läsnä, mutta koska hän oli myös workshopin järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja, Lotta otti tässä kokouksessa vetovastuun. Suomesta kokouksessa oli lisäkseni mukana
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Boardin jäsen Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala) sekä Suomen
Councillorit (valtuuston jäsenet) eli Tiina Heino (Terkko, Helsingin yliopisto) Elise Johansson (Turun
yliopisto) ja Minna Liikala (THL). Kokouksen teemoja olivat mm. EAHILin keväällä julkaistut kotisivut ja
uusi jäsenrekisteri. Anna Kågedalin (Sveriges lantbruksuniversitet, Ruotsi) johdolla tehdyt uudet kotisivut
ovat saaneet paljon kiitosta. EAHIL on nyt allekirjoittanut avointa saatavuutta tukevat Berliinin julistuksen
ja Budabestin julistuksen. Journal of EAHILin uusi päätoimittaja Federica Napolitani (National Institute of
Health, Italia) informoi councilia, että lehti on siirtynyt CC-BY-lisenssin käyttöön ja että toimituskunta
selvittelee mahdollisuutta ottaa Open Journal Systems OJS käyttöön. Viime vuonna Roomassa alkanut
keskustelu perustaa oma jäsenyyskategorian ylikansallisissa organisaatioissa työskenteleville, jotka eivät
virallisesti edusta asemapaikkansa valtioita, jatkuu. Tähän joukkoon kuuluvat voivat ottaa kantaa Boardin
ehdotukseen, jonka mukaan heille perustettaisiin oma Special Interest Group.

Journal of EAHIL Editorial Board

Journal of EAHILin toimituskunta kokoontui heti Councilin jälkeen. Jatkoimme keskustelua OJS:stä, mm.
mitä osioita testataan ja otetaan käyttöön ensin. Kävimme myös läpi tulevien numeroiden teemoja. 2/2015
numero oli Oliver Obstin (ZB Medizin, Münster, Saksa) toimittama erikoisnumero, teemana ”Mobile
Technologies”. ”Guest editor” –käytäntöä jatketaan. Seuraava numero on ”Memories from Edinburgh
Workshop” ja vuoden viimeinen numero on Michelle Waken (UCL School of Pharmacy, Iso-Britannia)
toimittama teemanumero ”Marketing and Impact of Libraries”. Ensi vuonna teemanumeroiden editoreina
toimivat Fiona Brown (University of Edinburgh, Iso-Britannia) ja Katri Larmo, aiheena mm. avoin tiede ja
avoin julkaiseminen. Sponsoroinnin osalta on tullut muutos: vaikka Ebsco jatkaa mainostilan ostamista
JEAHILista, se ei enää maksa painetun lehden postituskuluja.

Public Health Information Group (PHIG)

Public Health Information Groupin 11.6. pidetyssä oli 19 osallistujaa, Alankomaista, Iso-Britanniasta,
Ruotsista, Sloveniasta, Suomesta, Sveitsistä, Tsekistä, Ugandasta ja Venäjältä. Puhetta johtivat ryhmän Co-
Chair’it Tomas Allen (WHO, Sveitsi) ja Sue Thomasin (Health Promotion Library, Iso-Britannia).
Keskustelimme WHOn kuulumisista ja palveluista. Tomas lupasi pitää uudelleen WebExin kautta keväällä
pitämänsä WHO IRIS / Global IRIS- kurssinsa. Uusi ajankohta ilmoitetaan Public Health –ryhmän
sähköpostilistalla. Vesna Cafuta toi hyviä uutisia Sloveniasta: Anamarija Rozicin ja hänen kollegoidensa
”Health Corners” -projekti laajenee yhä useampaan yleiseen kirjastoon. Projektissa yleisiin kirjastoihin on
perustettu ”terveyskulmia” joissa on tarjolla terveystietoa ja koulutettua henkilökuntaa opastamaan
terveystiedon haussa. Keskustelimme myös potilaille ja maallikoille sopivan terveystiedon saatavuudesta
muilla kuin englannin kielellä. Kokouksen jälkeen Samuel Johnson lähetti erinomaisia lähteitä, mm.
Medline Plus’ Health Information in Multiple Languages ja Health Reach – Health Information in Many
Languages.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/languages/languages.html
https://healthreach.nlm.nih.gov/
https://healthreach.nlm.nih.gov/
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General Assembly

General Assembly (yleiskokous) pidettiin pe 12.6. Kokous oli hyvin kompakti, sääntömääräiset asiat
käsiteltiin tehokkaasti. Esillä oli mm. talouskatsaus, presidentin katsaus, EAHILin vaalit, kotisivu-uudistus,
Journal of EAHILin ajankohtaiset asiat sekä tulevat EAHIL-tapahtumat: Seviljan konferenssi 2016, Dublinin
Workhop 2017 ja Cardiffin konferenssi 2018. Vuoden 2019 järjestäjää ei vielä ole tiedossa ja Lotta
Haglund rohkaisi kaikkia harkitsemaan workshopin järjestämissä omassa maassaan.

Workshopit

Osallistuin seuraaviin workshopeihin:
· Introduction to statistical thinking

o Ian Handelin (Senior Lecturer, University of Edinburgh) vetämässä workshopissa käytiin läpi
sekä tilastollisen ajattelun perusteita, että yksittäisiä kurssilaisten kysymyksiä. Workshop oli
pedagogisesti mainio, Ian onnistui erinomaisesti havainnollistamaan ja tiivistämään
tilastotieteen käsitteitä, perusperiaatteita ja tilasto-datan oikeanlaista lukemista ja
tulkitsemista. Hän myös antoi kirjallisuusviiteluettelon jatkotutustumista varten. Omasta
mielestäni erityisen kiinnostavalta jatkolukemiselta vaikuttaa Blastland, M. & Dilnot, A.W.
2007, The tiger that isn't: seeing through a world of numbers, Profile, London, jossa tutustutaan
julkishallinnon tilastoihin.

· Thematic analysis in qualitative research
o Ine Fourie (Professor, University of Pretoria) johdatti workshopilaiset teema-analyysin

käyttöön laadullisessa tutkimuksessa. Havainnollisen luennon ohessa teimme käytännön
harjoituksia ja keskustelimme pienryhmissä. Ina oli ennen kurssia kysynyt osallistujilta heidän
odotuksiaan ja motivaatioitaan osallistua workshopiin, ja saimme käyttää näitä tekstejä
harjoitusmateriaaleina, mikä teki kurssista entistäkin mielenkiintoisemman. Inan erinomaiset
luentomateriaalit ovat luettavissa workshopin kotisivuilta: Thematic analysis in qualitative
research

· Data Management Plans for grant applications: what are they and why are they important?
o Korkealaatuinen aineistonhallintasuunnitelma tutkimusrahoitusta haettaessa on tullut yhä

tärkeämmäksi. Edinburghin yliopistossa on jo suhteellisen pitkältä ajalta kokemusta
tutkijoiden tukemisessa aineistonhallintasuunnitelmaa laadittaessa. Stuart Macdonald
(Research Data Management Service Co-ordinator, University of Edinburgh) esitteli
Edinburghin yliopiston käytäntöjä, ja aineistonhallintaan liittyviä kysymyksiä ja rahoittajien
linjauksia laajemminkin. Erinomaisen workshopin paras anti oli lopussa, kun pääsimme
pienryhmissä tekemään harjoituksia: analysoimaan tosi-elämän aineistonhallintasuunnitelmia
ja pohtimaan miten niitä voisi parantaa. Myös Stuartin luentomateriaali on luettavissa

http://www.docs.is.ed.ac.uk/mvm/eahil2015/Workshop_sessions_detailed_descriptions.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ovjn8v2h8r6c88m/AACiMl0XZuSKsF7JyHNq4fi9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ovjn8v2h8r6c88m/AACiMl0XZuSKsF7JyHNq4fi9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ovjn8v2h8r6c88m/AACiMl0XZuSKsF7JyHNq4fi9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tbnm8ite09428fd/AAB27Z0n6SzHedwdSWweyfOga?dl=0
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workshopin kotisivuilla: Data Management Plans for grant applications: what are they and
why are they important?

· Seizing the Opportunity: Communicating With Impact To Hard To Reach Audiences
o Iain Davidsonin (Educational and training consultant, Seeingstone Consulting) workshop

käsitteli sitä, miten saada oma viestinsä läpi erialaisille vaikeasti tavoitettaville tai vaikeasti
lähestyttäville ryhmille ja henkilöille. Keskustelimme pienryhmissä, ja Iainin johdolla
pienryhmien keskusteluista poimittiin asioita myös koko osallistujajoukon käsittelyyn. Pidin
todella paljon workshopista, erityisesti Iainin näkemyksestä johtajuuden ja manageroinnin
eroista, sekä siitä miten yhteisten arvojen pohjalta voi löytyä väylä lähestyä, ja aidolla tavalla
vaikuttaa ”hard to reach” henkilöiden tai ryhmien ajatteluun.

Kokonaisuudessaan workshop oli sekä sisällöltään että järjestelyineen erittäin onnistunut. Workshop
päättyikin siihen, että järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, EAHILin presidentti Marshall Dozier
tiimeineen sai workshop-vierailta raikuvat aplodit ja kiitokset hienoista päivistä Edinburghissa. Ensi vuonna
EAHIL-konferenssi on Seviljassa, jonka kansainvälisessä ohjelmatoimikunnassa Tiina Heino on mukana.
Jäämme siis odottamaan innolla ensi vuoden konferenssia!

https://www.dropbox.com/sh/tbnm8ite09428fd/AAB27Z0n6SzHedwdSWweyfOga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tbnm8ite09428fd/AAB27Z0n6SzHedwdSWweyfOga?dl=0
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