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EAHIL Council
Councilin kokous pidettiin Dublin Castlen konferenssikeskuksen tiloissa. Olin paikalla yhtenä Suomen kolmesta
Councilin jäsenestä, lisäkseni Suomesta olivat mukana muut Councellorit Tiina Heino Terkosta ja Minna Liikala
THL:stä. Tuulevi Ovaska Itä-Suomen yliopistosta oli paikalla Boardin jäsenenä sekä Katri Larmo Terkosta oli
Journal of EAHIL:in editorial boardin edustajana. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lotta Haglund Ruotsista ja
sihteerinä Karen Buset Trondheimista. Kokouksen asialistalla oli mm. muutettu presidentin raportti, Journal of
EAHIliin tuleva councillors corner sekä lehden muuttuminen vain e-lehdeksi. Lisäksi Eahilin varainhankintaan
liittyvä markkinointihinnaston muutos.
Valtuuston kokouksen etäosallistujista huolehti Tuulevi Ovaska ja Federica Napolitani.
General Assembly
Yleiskokous käsitteli ja hyväksyi Councilissakin esitetyt asiat. Vuoden 2020 Eahil pidetään Milanossa.
Konferenssiohjelma:
Konferenssin oli yhteiskonferenssi International Congress on Medical Librarianshipin (ICML, joka järjestetään
joka viides vuosi) ja EAHIL Workshop.
Konferenssin esitelmiä samaan aikaan kolmessa eri sessiossa ja lisäksi oli monesti myös eri Workshoppeja
samaan aikaan. Aiheet käsittelivät alan koulutusta, johtamista, open accessia, systemaattista tiedonhakua,
opetusta sekä omalle alalle, että terveystieteiden opiskelijoille. Paljon puhuttiin myös siitä, miten alan

ammattilaisten työ yhdistyy terveysalan ammattilaisten työhön etenkin kliinisellä puolella. (embedded
librarianship).
Erityisesti nostaisin esiin omalta kohdaltani kiinnostaviksi esityksiksi Michelle Kraftin keynote puheen
kirjastoalan ammattilaisten tulevaisuuden haasteista, joista olen hyvin pitkälle samaa mieltä, Anna NOELSTORRin puheenvuoron Cochrane Crowdista, joka on uusi tapa seuloa artikkeleita, jotka päätyvät
systemaattisten katsausten tekijöiden käyttöön sekä erittäin inspiroivan (ja parhaana esityksenäkin palkitun)
Nicole Capdaret-Arestin puheenvuoron IL-opetuksen pelillistämisestä. Keynote Mark Murphy piti erittäin
mielenkiintoisen puheen kirjastoalan ja tiedon merkityksestä Irlantilaisen yleislääkärin näkökulmasta ja Alan
Fricker nosti omassa puheessaan esiin suoritusten mittaamiseen liittyviä haasteita, ja kehotti miettimään, että
mitä mittaamme ja kenelle.
Postereita oli lähes 60 ja tämä oli viimeinen kerta, kun posteriesitys pidettiin vielä perinteisessä
paperimuodossa. Ensi vuonna posterit ovat digitaalisessa esittelyssä. Mielenkiintoisimmat posterit omasta
näkökulmastani käsittelivät väistöskirjaopiskelijoiden opetusta, open accessia ja altmetriikan mittaamista.
Paikalla oli useita kustantajien ja välittäjien edustajia, ja saimme tutustua uusimpiin tuotteisiin sekä
mahdollisuuden keskustella heidän kanssaan aineistoista.
Osallistuon myös uuden Special Interest Groupin (SIG), Metrics- ryhmän ensimmäiseen kokoukseen, jossa
määriteltiin ryhmän tarkoitusta ja tavoitteita.
Sosiaalinen ohjelma
Tervetuliaisvastaanotto järjestettiin Trinity Collegen juhlavassa Dining Hallissa, jonne 70 collegen apurahan
saanutta opiskelijaa saa ilmaisen ruokailun salissa/rakennuksessa. Apurahaan liittyy myös ilmainen asuminen ja
opiskelu. (https://www.tcd.ie/academicregistry/exams/scholarship/
https://www.tcd.ie/study/eu/undergraduate/scholarships/ )

Seuraavana iltana järjestetty Gala dinner taas pidettiin Mansion Housen Round Room- tiloissa
Konferenssi päättyi kiitoksiin sekä seuraavan vuoden 2018 heinäkuussa pidettävän konferenssin kokouspaikan
esittelyyn, eli Cardiffiin.

