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MATKARAPORTTI: EAHIL BOARD 29.2.-1.3.2016 

OSA LL IS TU JA :  TU U LE VI  O VAS KA  

R AHO I TU S:  B IB LI OT H EC A R II  MED IC INA E F ENN I A E (BMF)  R Y TI E TE EL L I SE N SEU R A IN 
VAL TU U S KU N NAN ( TS V)  AVU S TA MANA  

MAT KAN A I HE:  OSA LL I S T U MIN EN EU R OP EA N AS S O CIA T ION FOR  HE A L T H IN FOR MA T IO N AND  
LIBR AR IE S - JÄR JE S TÖN H ALL I TU K SE N (EA HI L E XE CU T I VE B OAR D)  KO KOU K SEE N .  

OSALLISTUJAT 

 
Osallistuin EAHIL:n hallituksen (board) kaksipäiväiseen kokoukseen 29. helmikuuta – 2. 
maaliskuuta 2016 Brysselissä Université catholique de Louvainin Woluwen kampuksen 
tiloissa, järjestön taloudenhoitajan (treasurer) Ghislaine Declèven työpaikalla.  
 
Läsnä olivat lisäksemme puheenjohtaja (president) Marshall Dozier (Iso-Britannia), 
edellinen puheenjohtaja (past president) Peter Morgan (Iso-Britannia), varapuheenjohtaja 
(vice-president) Lotta Haglund (Ruotsi), järjestön verkkosivujen kehittämisestä vastaava 
hallituksen varsinainen jäsen Anna Kågedal (Ruotsi), sihteeri ja hallituksen varajäsen 
(honorary secretary) Karen Johanne Buset (Norja). 
 
Hallituksen varsinaisista jäsenistä poissa oli Maurella Della Seta (Italia) paitsi kohdassa 8, 
johon hän osallistui Skype-yhteydellä, ja varajäsenistä Francesca Gualtieri (Italia). 
 
Vaaleilla valitun hallituksen ulkopuolisina osallistujina eli tarkkailijoina ilman äänivaltaa 
kokoukseen osallistuivat yhdistyksen toimiston valvoja (supervisor of EAHIL secretariat) 
Suzanne Bakker (Alankomaat) ja Journal of EAHIL –lehden päätoimittaja (editor in chief) 
Federica Napolitani (Italia). 
 

PÖYTÄKIRJAT, VUOSIKERTOMUS, TALOUS 

 

Käsittelimme ensin vuoden 2015 kokousten (hallitus, valtuusto/council, yleiskokous/general 
assembly) pöytäkirjat, joista hyväksyimme hallituksen pöytäkirjan. Valtuuston ja 
yleiskokouksen pöytäkirjat hyväksytään niiden kokouksissa kesäkuussa. Pöytäkirjoista nousi 
esille joitakin asioista, joista tässä kaksi tärkeää: 1) Ns. moni- tai ylikansallisten jäsenten 
alaryhmää (SIG, Supranational Special Interest Group) ei ole toistaiseksi perustettu; lupasin 
olla yhteydessä näihin jäseniin ja tiedustella, onko asia edelleen ajankohtainen. 2) Hallitus ei 
ole saanut SIG:eiltä virallisia raportteja vuodelta 2015; sihteeri on heihin yhteydessä. 
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Pöytäkirjojen tultua hyväksytyiksi kuulimme puheenjohtajan vuotuisen selonteon (president’s 
report), joka suomalaisittain ajateltuna vastaa yhdistyksen toimintakertomusta. Raportti 
julkaistaan EAHIL:n sivuilla ja käsitellään valtuuston ja yleiskokouksissa kesäkuussa. 
 
Taloudenhoitajan esittelemän talouskatsauksen yhteydessä puimme yksityiskohtaisesti 
kuluvan vuoden taloutta tuloineen ja menoineen. Yhdistyksen talous on edelleen erittäin 
vakaa, mutta Journal of EAHIL ei pysty enää kattamaan kulujaan kokonaan postituksen 
siirryttyä Romaniasta Alankomaihin ja mainosten vähennyttyä. Talousarvion hyväksyy 
lopullisesti kesän yleiskokous. 
 

JOURNAL OF EAHIL 

 
Päätoimittaja kehui toimituskuntaa, jonka jäsenet ovat päätoimittaneet teemaosioita ja ovat 
muutenkin toimeliaita, sekä painotti lehden uudistumista. Ulkoasu on modernisoitu ja 
verkkojulkaiseminen siirtymässä OJS-järjestelmään. Onkin tärkeää saada toimituskuntaan 
OJS-vastaava. Toimituskunta suunnittelee EAHIL-konferenssin yhteyteen käytännön OJS-
työpajaa. 
 
Lehden haasteena ei ole enää vaikeus saada artikkeleita, vaan jopa liian runsas tarjonta. Lehti 
kaipaa lisää mainostuloja tai uusia sponsoreita postituskuluille niin kauan kuin se ilmestyy 
myös painettuna. Lähivuosina lienee edessä siirtyminen pelkkään e-lehteen, lisänä 
mahdollisesti print-on-demand. 
 

VAALIT JA MUUT JÄSENASIAT 

 
Keväällä 2016 järjestetään hallituksen ja puheenjohtajan vaalit, joiden ehdokasasettelu on 
15.4. mennessä ja äänestysaika 2.-27.5. Jäseneksi tulee olla liittynyt ennen 1.5., jotta on 
äänioikeutettu. Puheenjohtajan lisäksi neljän hallituksen varsinaisen jäsenen ja kahden 
hallituksen varajäsenen kausi päättyy vuoden 2016 lopussa. Nykyisestä puheenjohtajasta 
tulee kahden kautensa päätyttyä edellinen presidentti. 
 
Jäsentietokannassa ilmeni hankaluuksia konferenssiapurahahakemusten jättämisen 
yhteydessä. Kaikki eivät saaneet jätettyä hakemuksiaan järjestelmän (FormDesk) kautta, 
mutta ne otettiin vastaan muuten. 
 
EAHIL:n henkilöjäsenyys on nykyisin maksuton paitsi eurooppalaisille myös muille lääke- ja 
terveystieteiden kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisille. Päätös on tehty sen jälkeen, kun 
ilmeni, että Euroopan ulkopuolisten maksujen kerääminen tulee kalliimmaksi kuin maksut 
tuottaisivat. Eurooppalaisten hakemukset hyväksyy joku heidän oman maansa valtuutetuista 
tai sellaisen puuttuessa joku hallituksen jäsen. Muiden hakijoiden tulee liittää hakemuksiinsa 
selvitys oman maansa tai alueensa vastaavan järjestön jäsenyydestä sekä työnantajastaan tai 
muusta taustaorganisaatiostaan taikka näiden puuttuessa suositus kahdelta EAHIL:n 
jäseneltä. 
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Keskusteltiin kirjastojen ym. organisaatiojäsenyyden (institutional membership) 
tarpeettomuudesta sen jälkeen, kun henkilöjäsenyys on ollut maksutonta. EAHIL kannustaa 
henkilöjäsenyyteen. Organisaatiojäsenyyttä koskevaa sääntöä esitetään muutettavaksi. 
Kaupalliset toimijat voivat liittyä EAHIL:n ”osakasjäseniksi” (affiliated member) 397 euron 
vuotuista maksua vastaan. 

APURAHAT 

 
EAHIL jakaa vuosittain 500 euron suuruisia apurahoja (EAHIL-EBSCO scholarhips) 
avustaakseen osallistumista vuotuiseen tapahtumaan eli konferenssiin/workshopiin 
sellaisille jäsenille, joiden on muuten vaikea saada rahoitusta. Keskusteltiin tämän vuotisesta 
hausta, joka hakemusvaiheen hankaluuksia lukuun ottamatta sujui hyvin. Kaikki ovat 
tyytyväisiä tarkennettuihin kriteereihin. 
 
Tänä vuonna EAHIL myönsi myös yhden EAHIL-AHILA-matka-apurahan, jonka haku oli 
suunnattu Afrikan maissa työskenteleville kollegoille osallistumiseksi kesän EAHIL-
konferenssiin. AHILA:n (Association for Health Information and Libraries in Africa) 
puheenjohtaja Rehema Chande-Mallya osallistui hakemusten arviointiin seitsemän 
hallituksen jäsenen lisäksi. Keskusteltiin täysin erilaisissa olosuhteissa toimivien hakijoiden 
hakemusten arvioinnin kriteereistä ja haasteellisuudesta. Haasteista huolimatta tammikuussa 
tehty valinta oli yksimielinen. 
 
EAHIL myönsi vuonna 2012 ensimmäisen kerran 2012 kaksi tutkimusapurahaa ja tänä 
vuonna oli myös mahdollisuus hakea tutkimus- tai hankeapurahaa. Hakemuksia Manuela 
Colombin (toiminut aiemmin hallituksessa mm. puheenjohtajana ja taloudenhoitajana) 
koordinoimaan hakuun saapui vain kolme. Arviointilautakuntaan pyydettiin valtuuston 
jäseniä, mutta vain kaksi vapaaehtoista löytyi, joten neljä hallituksen jäsentä teki myös arvion. 
Yksikään hakemuksista ei noussut selvästi yli muiden eikä täyttänyt hakukuulutuksen 
tavoitteita, joten apuraha päätettiin jättää jakamatta. Koska rahoitus tai hakemusten arviointi 
ei herätä jäsenissä erityistä kiinnostusta, katsotaan toistaiseksi tarkoituksenmukaiseksi tukea 
vain konferenssiosallistumisia. 
 

VERKKOSIVUT 

 
Uudet verkkosivut toimivat hyvin ja niitä kehitetään edelleen. Kehittämisessä on ollut apuna 
muun muassa Edinburghin workshopin aikana tehty käyttäjätestaus. Kalenteri-moduuli on 
nyt muutettu blogiksi.  
 
Jatkosuunnitelmiin kuuluu sivuston siirtäminen lähiaikoina Wasabin palvelimelta EAHIL:n 
omalle palvelimelle, jolloin myös ns. arkistomateriaaliin (mm. aiempien konferenssien sivut) 
taas pääsee. About-sivulle lisätään uutta sisältöä jo ennen tätä. 
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
Päätettiin kutsua ns. sisarorganisaatiot – Medical Library Association (MLA, USA), Canadian 
Health Libraries Association (CHLA), Health Libraries in Australia (ALIA), ja uutena Latin 
American and Caribbean Health Sciences Information Center (BIREME) – Sevillan 
konferenssiin ja maksaa osallistumismaksu, ei muita kuluja.  
 
Päätettiin tukea HIFA-verkostoa (Health information for all, http://www.hifa2015.org & 
http://www.hifa.org), joka toimii yhteistyössä WHO:n kanssa globaalisti terveyden 
edistämiseksi. Verkostolla on yli 15 000 jäsentä (terveydenhuollon työntekijöitä, 
kirjastoammattilaisia, kustantajia, tutkijoita ja päätöksentekijöitä). EAHIL päätti ryhtyä 
tukijaksi 65 euron vuotuisella avustuksella, lisätä HIFA:n logon sivuilleen ja seurata HIFA:aa 
sosiaalisessa mediassa sekä rohkaista EAHIL:n jäseniä liittymään HIFA:aan. 

TULEVAT KONFERENSSIT JA WORKSHOPIT 

 
Todettiin, että kuluvan vuoden konferenssi on Sevillassa (Espanja) 6.-11.6. Ilmoittautuminen 
alkoi tiistaina 1.3. samaan aikaan, kun keskustelimme hetken Skypen välityksellä 
konferenssin järjestäjien Veronica Juanin ja Laura Muñozin kanssa.  
 
Todettiin että vuoden 2017 workshop järjestetään ICML-konferenssin yhteydessä Dublinissa 
(Irlanti) 12.-16.6. Hallitus ei saanut järjestäjiltä väliraporttia tähän kokoukseensa, mutta 
puheenjohtajalla on heidän kanssa neuvottelu 10.3. 
 
Todettiin, että vuoden 2018 workshop pidetään Cardiffissa (Wales, Britannia) 9.-13.7. 
Järjestäjien kirjallinen väliraportti osoittautui esimerkilliseksi. 
 
Käsiteltiin alustavaa ehdotusta vuoden 2019 EAHIL-konferenssiksi. Päätettiin kannustaa 
lopullisen tarjouksen/ehdotuksen jättämiseen, jotta päätös voidaan tehdä kesäkuussa. 
 

KIITOKSET 

 
Kiitän BMF ry:tä, joka Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kansainvälisen avustuksen avulla 
tarjosi minulle mahdollisuuden osallistua tähän kokoukseen. Kiitän myös työnantajaani Itä-
Suomen yliopistoa tuesta. 
 

Kuopiossa 10.3.2016 

Tuulevi Ovaska 


