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MATKARAPORTTI: EAHIL BOARD 12.-13.2.2015 

 

OS AL LI ST UJ A:  TU U L EV I  OVA SKA  

RAHO ITU S:  B IB LI OT H EC AR II  MED IC INA E F EN NIA E (BM F)  R Y T IE TE E LL IS E N SEU R A IN 
VAL TU U S KU N NAN ( TS V)  AVU S TA MANA  

MAT KAN A IH E:  OSA LL I S TU M IN EN  EU R OP EA N AS S OC IAT IO N  F OR  H EAL T H I NFOR MA TI ON AND 
LIBR AR IE S – JÄR J ES TÖ N HAL L I TU K SE N ( EA HI L EX ECU TI VE BOAR D)  KO KOU KS EEN .  

OSALLISTUJAT 

 
Osallistuin EAHILin hallituksen kaksipäiväiseen kokoukseen 12.-13. helmikuuta 2015 
Brysselissä Université catholique de Louvainin Woluwen kampuksen tiloissa, 
taloudenhoitajaksi (treasurer) uudelleen vuosiksi 2015-2016 valitun Ghislaine Declèven 
työpaikalla.  
 
Läsnä olivat lisäksemme puheenjohtaja (president) Marshall Dozier (Iso-Britannia), edellinen 
puheenjohtaja (past president) Peter Morgan (Iso-Britannia), webmaster-tehtävät saanut Anna 
Kågedal (Ruotsi), Maurella Della Seta (Italia), sihteeriksi (honorary secretary) uudelleen 
vuosiksi 2015-2016 valittu Karen Johanne Buset (Norja, co-opted) ja Francesca Gualtieri (Italia, 
co-opted). 
 
Hallituksen jäsenistä Lotta Haglund (Ruotsi) osallistui online-yhdeydellä ainoastaan kohdan 8 
(Election of Secretary, Treasurer, Vice President and allocation of other roles) käsittelyyn ja tuli valituksi 
varapuheenjohtajaksi (vice president) vuosiksi 2015-2016. 

 
Vaaleilla valitun hallituksen ulkopuolisina osallistujina kokoukseen osallistuivat yhdistyksen 
toimiston valvoja (supervisor of EAHIL secretariat) Suzanne Bakker (Alankomaat) ja Journal of 
EAHIL –lehden tuore päätoimittaja Federica Napolitani (Italia). 
 

PÖYTÄKIRJAT JA PUHEENJOHTAJAN RAPORTTI 

 
Käsiteltyämme ja hyväksyttyämme vuoden 2014 kokousten pöytäkirjat kuulimme 
puheenjohtaja Marshall Dozierin suullisen raportin, joka kattoi pitkälti samat asiat kuin 
Journal of EAHIL:ssa julkaistut puheenjohtajan kirjeet. Puheenjohtaja toi esille ilonsa 
onnistuneesta konferenssista Roomassa, menestyksekkäistä tutkimusprojekteista, jotka 
EAHIL rahoitti vuosina 2013 ja 2014 ja lukuisista uusista council-jäsenistä, mutta myös 
huolensa siitä, että joidenkin maiden valtuustopaikat jäivät vuoden 2014 vaaleissa 
täyttämättä, kun ehdokkaita ei ollut. Suomalaisilla ei onneksi ole tätä huolta. 
 



Matkaraportti Tuulevi Ovaska 10.3.205 
EAHIL Board Winter Meeting 2015 

 2 

TALOUS JA TOIMISTO 

 
Käsittelimme yksityiskohtaisesti taloudenhoitaja Ghislaine Declèven esittelemän 
talouskatsauksen ja vuoden 2015 ja 2016 talousarvioluonnokset. Yhdistyksen talous on 
vakaa. Vuosittain voidaan jakaa apurahoja konferenssi- ja workshop-osallistumisiin sekä 
jatkossakin osoittaa rahoitusta tutkimushankkeille. 
 
Toimiston valvoja Suzanne Bakker totesi järjestön ns. juoksevien asioiden sujuvan entiseen 
tapaan erittäin hyvin. Keskustelimme tarpeesta löytää valvojalle seuraaja lähitulevaisuudessa 
– etenkin, jos hallitukseen ei saada hollannin-/flaaminkielentaitoista jäsentä. 
 

JOURNAL OF EAHIL 

 
Päätoimittajan tehtävässä vuoden 2015 alussa Sally Wood-Lamontin seuraajana aloittanut 
Federica Napolitani kehui vuolaasti nykyistä toimituskuntaa – Fiona Brown (Skotlanti), Katri 
Larmo (Suomi), Giovanna Miranda (Italia), Oliver Obst (Saksa) ja Michelle Wake (Englanti, 
Petra Wallgren Björk (Ruotsi) – ja painotti lehden uudistumishalua ja –tarvetta. Tänä vuonna 
ulkoasua modernisoidaan ja verkkojulkaiseminen toteutetaan artikkelikohtaisena nykyisen 
kokolehti-pdf:n sijaan. Lehteen toivotaan lisää sekä varsinaisia artikkeleita että ammatillisia 
kuulumisia. Jatkossa se jakautuu entistäkin selkeämmin artikkeliosaan (feature articles) ja 
järjestöosaan (news from association). Keskusteltiin lehden taloudesta ja sponsoreista sekä 
julkaisumuodoista. Tarjolla oli myös alustavia tuloksia Katri Larmon ja Oliver Obstin 
toteuttamasta kyselystä.  
 

VAALIT JA MUUT JÄSENASIAT 

 
Councilin eli valtuuston vaaleissa vuonna 2014 sai kaksi Ruotsin ehdokasta saman 
äänimäärän. Kokouksessa arvottiin, kumpi heistä tuli valituksi Ruotsin councilloriksi. 
Ruotsalaisia ehdokkaita oli vaaleissa useita, samoin joissakin muissa maissa. Monissa maissa, 
mm. Suomessa, toteutui ns. sopuvaali, kun ehdokkaita oli yhtä monta kuin paikkoja. Mutta 
joissakin maissa paikkoja jöi täyttämättä, kun ehdokkaita ei ollut tarpeeksi tai lainkaan. 
Pohdittiin mahdollisuuksia aktivoida ko. maiden jäsenistöä. Muistutettiin, että kaikilla 
boardin ja councilin jäsenillä on mahdollisuus (erillisin tunnuksin, jotka on annettu ja saa 
Suzanne Bakkerilta) nähdä maansa EAHIL-jäsenten lista. 
 
Seuraavana kohtana olivat ns. ylikansalliset jäsenet (supranational members). Toteutin viime 
vuonna hallituksen valtuuttamana kyselyn, joka oli suunnattu niille EAHIL:n jäsenille, joiden 
työnantaja on WHO tai muu monikansallinen organisaatio, ja jotka yleensä ovat jonkin muun 
maan kansalaisia kuin sen, jossa työskentelevät, ja saattavat jopa asua kolmannessa. Heidän 
toiveensa oli saada edustaa ylikansallista ryhmäänsä yksittäisen maan sijaan, ja heiltä 
kysyttiin, valitsisivatko he asuinmaansa sijaan tämän ryhmän EAHIL:n jäseninä, jos voisivat. 
Kaikki vastaajat valitsivat vaihtoehdon. Päätettiin ehdottaa heille omaa alaryhmää (Special 
interest group / sub group / SIG). 
 



Matkaraportti Tuulevi Ovaska 10.3.205 
EAHIL Board Winter Meeting 2015 

 3 

APURAHAT 

 
EAHIL:n rahoittamien tutkimusprojektien (25th Anniversary grants) raportit on julkaistu 
(Sen, B.A., Chapman, E., Villa, R. Working in the Health Information Profession: Perspectives, 
Experiences and Trends: the results of an EAHIL-funded 25th anniversary project. 
http://eprints.whiterose.ac.uk/78521/ & Harrison, J., de la Mano, M., Creas, C. Health Library 
Quality Standards in Europe. (ELiQSR): A Model. 
http://www.iss.it/binary/eahi/cont/7_Janet_Harrison_Full_text.pdf) sen lisäksi, että niistä 
kuultiin vuoden 2014 konferenssissa. Keskusteltiin hankkeiden toteuttajien kommenteista ja 
kokemuksista. Päätettiin, että jatkossakin voidaan vastaavaa toteuttaa taloudellisen tilanteen 
niin salliessa esimerkiksi viiden vuoden välein. 
 
EAHIL jakaa vuosittain 500 euron suuruisia apurahoja (EAHIL-EBSCO scholarhips, joskin 
EBSCO:n nimi päätettiin jättää nyt pois apurahan nimestä, koska rahoituksesta ei ole 
selvyyttä) avustaakseen osallistumista vuotuiseen tapahtumaan eli konferenssiin ja 
workshopiin sellaisille jäsenille, joiden on muuten vaikea saada rahoitusta. Apurahan 
myöntämisehtoja avattiin tuoreimmassa haussa (Edinburghin workshopiin kesäkuussa 2015) 
aiempaa enemmän. Lisäksi hakulomaketta muokattiin ja myöntämiskriteereitä 
yhdenmukaistettiin ja täydennettiin. Keskusteltiin arviointiprosessista ja saatujen 
hakemusten laadusta sekä mahdollisista erilaisista painotuksista. Muokattiin ja täydennettiin 
kriteeristöä seuraavaa hakukierrosta varten. 
 

TYÖPAPERIT 

 
Käytiin läpi ja täydennettiin boardin kaksivuotissuunnitelmaa, eräänlaista vuosikelloa 
toistuville tehtäville ja toiminnoille. Käytiin läpi ja täydennettiin boardin toimintakäsikirjaa. 
Valmisteltiin muutosta työryhmiä (subgroups) koskevaan toimintaperiaatteeseen (Policy 
statement 4) ryhmien raporttien aikataulun muuttamiseksi. 
 

EBLIDA-JÄSENYYS 

 
Esittelin Karen Busetin ja Ghislaine Declèven kanssa tekemäni ehdotuksen EAHIL:n 
liittymisestä EBLIDA:n jäseneksi. Ehdotus hyväksyttiin. 
 

TULEVAT KONFERENSSIT JA WORKSHOPIT 

 
Todettiin, että kuluvan vuoden workshop on Edinburghissa kesäkuussa ja ilmoittautuminen 
alkaa maaliskuun alussa. Workshopiin odotetaan vähintään 150 ja otetaan enintään 250 
osallistujaa. 
 
Todettiin, että vuoden 2016 konferenssi on Sevillassa, mutta tarkkoja päivämääriä ei ole vielä 
tiedossa. 

http://eprints.whiterose.ac.uk/78521/
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Todettiin vuoden 2017 workshopin järjestelyt alkaneiksi, mutta tieto vielä 
julkistamattomaksi. 
 
Käsiteltiin ehdotus vuoden 2018 EAHIL-konferenssiksi. Päätettiin pyytää lisätietoja 
aikataulun osalta ennen lopullista päätöstä. 
 

UUDET VERKKOSIVUT 

 
Anna Kågedal esitteli järjestön uudet verkkosivut, jotka julkaistaan pian. Kävimme sivuja läpi 
ja päivitimme niiltä joilta osin. Niistä on tulossa selkeät ja vuorovaikutteiset ja niiden ylläpito 
voidaan hajauttaa.  
 
Kiitän BMF:ää ja TSV:tä mahdollisuudesta osallistua näihin kahteen työntäyteiseen, antoisaan 
päivään, joiden ansiosta eurooppalaisten terveystieteellisten kirjasto- ja 
tietopalveluammattilaisten verkoston toiminta edistyi jälleen monen askelen verran. 
 
 
Kuopiossa 10.3.2015 

Tuulevi Ovaska 

 

 


