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Katri Larmo

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

Matkan aihe
Osallistuminen ICML + EAHIL 2017 Workshopiin sekä workshopin yhteydessä pidettäviin kokouksiin
Workshopin kotisivu

o Esitys
o Heino T, Larmo K: Medical Faculty’s and Information Professionals’ Successful

Cooperation: Managing Scientific Information Course for Doctoral Students.
o Osallistuminen kokouksiin

o Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunnan jäsen)
o Public Health Information Group (ryhmän sihteeri)
o EAHIL Council (Public Health –ryhmän sihteerin ja JEAHILin toimituskunnnan jäsenen

roolissa)
o EAHIL 2018 Cardiff –konferenssin kansainvälisen ohjelmatoimikunnan kokous (IPC:n jäsen)
o General Assembly

o Workshopin fasilitointi
o Kuusniemi M: Research data management training - How to make it happen?, fasilitoijina

myös Heino T ja Larmo K.
o Osallistuminen continuing education kurssille

o Synchronous Online Teaching
o Osallistuminen workshopeihin

o Cooperation and benchmarking – finding the value and impact together
o User Experience (UX) Design for User-Centred Libraries

o Session puheenjohtajuus
o Education & Learning 5

o Osallistuminen tieteelliseen ja ammatilliseen ohjelmaan

mailto:katri.larmo@helsinki.fi
http://www.eahil2017.net/
https://www.slideshare.net/tmheino/medical-facultys-and-information-professionals-successful-cooperation-managing-scientific-information-course-for-doctoral-students
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Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunta)

Päätoimittaja Federica Napolitani (Istituto Superiore di Sanità, Italia) johti puhetta, tuttuun tapaan hyvin
organisoidussa kokouksessa.

· Painettu versio JEAHILista päättyy vuoden 2018 alussa. Syy tähän ovat painokustannukset.
· Lehti siirtyy OJS (Open Journals System) -alustalle, jolloin mm. jokaiselle artikkelille saadaan pysyvä

tunniste. JEAHILin koitetaan saada mukaan Edinburghin yliopiston OJS-järjestelmään
(http://journals.ed.ac.uk/) jotta saadaan tuettu ylläpito. Viime vuoden aikana kokeiltiin ”ilmais” OJS:ää,
mutta todettiin työn sujuvuuden ja järjestelmän vakauden vuoksi halutaan tuettu systeemi.

· OJS mahdollistaa peer review –prosessin hoitamisen järjestelmän sisällä. Sovimme vertaisarvioinnin
ottamisesta askeleittain toimintatavaksi. Tähän asti JEAHILissa on sovellettu pääasiassa editorial
review’ta, ja jatkossakin se käy tietyntyyppisiin artikkeleihin. Vertaisarviointia varten ryhdymme
kokoamaan ryhmää asiantuntijoista. Heidi Enwald Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen laitokselta
lupautui olemaan käytettävissä. Koko toimituskunta kiitteli uutista, sillä muun osaamisensa lisäksi
Heidi on tehnyt runsaasti tutkimusta terveystiedon alalta.

· Painetun lehden päättyessä pohdimme miten sponsorit jatkossa näkyvät lehdessä. Sovittiin, että
etsimme esimerkkejä sponsorien/yhteistyökumppaneiden näkymisestä eri OJS-lehdissä. Yhtenä
referenssinä voidaan käyttää Suomen Hammaslääkärilehteä, joka on OJS-alustalla ja jolla on runsaasti
mainostajia.

· Suunnittelimme tulevia numeroita ja teemoja. Tulossa on mm. teemanumero työnimellä ”Re-imaging
libraries”, jossa käsitellään uusia rooleja ja yhteistyökumppaneita.

Public Health Information Group (PHIG)

Kokoustimme jälleen Tomas Allenin (WHO, Sveitsi) johdolla. Tällä kertaa agendalla oli uuden co-charin
valitseminen, sillä Sue Thomas (Health Promotion Library, Iso-Britannia) on jäänyt eläkkeelle. Suen
seuraajaksi valittiin Ana-Belen Escriva (European Centre of Disease Prevention and Control ECDC, Ruotsi).
Iloksemme, EAHIL 2018 Cardiffin konferenssin IPC:n puheenjohtaja, Sue on aktiivisesti EAHILissa mukana
vielä ainakin vuoden. Kokouksessa käsiteltiin mm. uutta työterveyteen ja työntekijän oikeuksiin keskittyvää
Research4Life/HINARI-ohjelmaa, WHOn Open Access –linjausta sekä yhteistyöpyyntöä koskien
seksuaalivähemmistöjen terveyttä. Yhteistyöpyynnöstä on tulossa viestiä EAHILin sähköpostilistalle.
Kokouksen koko pöytäkirja julkaistaan PHIGin SlideSharessa, kun osallistujat ovat hyväksyneet sen.

EAHIL 2018 Cardiff International Programme Committee

Kasainvälisen ohjelmatoimikunnan kokouksessa käytiin Sue Thomasin johdolla ja hänen (sivumennen
sanoen, erinomaisen tehokkaalta vaikuttaneen) tiiminsä avustuksella läpi järjestelyjen tämänhetkinen
tilanne. Konferenssin yläotiskko on “Inspiring, Involving, Informing: Improving the health and wellbeing of
the citizens of Europe”.  Alateemat ovat “Impact and value”, “Innovation”, “Information for the public and
consumer health”, “Arts, health and wellbeing” sekä “Global health”. Läpi näiden teemojen pyritään

http://eahil.eu/about-eahil/jeahil-editorial-board/
http://journals.ed.ac.uk/
http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/henkilokunta/enwald-heidi
http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/node/3164
http://www.hammaslaakarilehti.fi/
http://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/kirjoitusohjeet-tiede-tyo
http://www.who.int/about/policy/en/
https://www.slideshare.net/EAHILPHIG
https://eahilcardiff2018.wordpress.com/
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saamaan näkyviin vaikuttavuus; miten työmme vaikuttaa. Paikallisessa järjestelytoimikunnassa on
tieteellisten kirjastojen edustajien lisäksi museoiden ja yleisten kirjastojen edustajia sekä freelancereina
toimivia, jotta saadaan mahdollisimman laaja asiantuntemus. Esimerkiksi ”Arts, health and wellbeing” -
teema, jota olen ollut IPC:ssä mukana suunnittelemassa, vetää Kristine Chapman the National Museum
Cardiffin kirjastosta. Call for Abstract aukesi 16.6. ja jatkuu 27.10. asti, jonka jälkeen pääsemme
ohjelmatoimikunnassa arvioimaan esityksiä.

EAHIL Council (valtuusto)

Osallistuin Councilin kokoukseen Public Health Information –ryhmän ja Journal of EAHILin toimituskunnan
edustajana. Tästä näkökulmasta esillä oli mm. Journal of EAHILiin tuleva Council Corner, johon toivotaan
valtuutetuilta pieniä juttuja ja uutisia oman maansa/organisaationsa ajankohtaisista asioista tai mistä vain
mieleen tulevasta alaamme koskevasta. Suomesta kokoukseen osallistuivat lisäkseni valtuutettuina Tiina
Heino (Terkko, Helsingin yliopiston kirjasto), Elise Johansson (Turun yliopiston kirjasto) ja Minna Liikala
(THL) sekä boardin (hallituksen) jäsen Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopiston kirjasto).

General Assembly (yleiskokous)

Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sponsoreista. Mihin hintaan ja millä ehdoilla
sponsorit voivat lähettää EAHILin jäsenille sähköpostia. Boardin valmisteleman ehdotuksen mukaan
sponsoreiden jäsenyyden hinta nousee. Hinta onkin ollut moneen muuhun organisaation verrattuna hyvin
edullinen. Jäsenyyteen sisältyisi mahdollisuus lähettää 2 kertaa vuodessa sähköpostia EAHILin jäsenille.
Jäsenlomakkeelle ehdotettiin tulevan kohta, jossa jäsen valitsee saako/eikö hänelle saa lähettää
markkinointiviestejä. Yleiskokouksessa esitettiin, että lupa lähettää viestejä on oletusarvo: jos viestejä ei
halua, pitää käydä valitsemassa se pois jäsenrekisterin asetuksissa. Yleisesti todettiin, että sponsorit ovat
meille tärkeitä yhteistyökumppaneita, ja on kaikkien etu että yhteistyö sujuu. Asia jäi vielä boardille
jatkoselvittelyyn: tutkitaan onko lainsäädännöllisiä esteitä sille, että markkinointiviestien salliminen on
oletusarvo.

Tieteellinen, ammatillinen ja sosiaalinen ohjelma

Workshopin tieteellinen ja ammatillinen ohjelma oli jälleen kerran antoisa ja monipuolinen, ja oli hienoa
päästä tapaamaan kollegoita! Tarjolla oli continuing education –kursseja, workshopeja, postereita,
esityksiä sekä sosiaalista ohjelmaa gaalaillallisesta kirjastokierroksiin!

EAHIL-viikko alkoi täydellä teholla, Tomas Allenin vetämällä continuing education –kurssilla ”Synchronous
Online Teaching – Keeping virtual classroom students engaged”. Kurssin nimen mukaisesti Tomas piti
meidät hyvin ”engaged”! Aktivisuutta riitti myös erinomaisissa workshopeissa joihin osallistuin: Tuulevi
Ovaskan, Ghislaine Decleven (Université catholique de Louvain, Belgia) ja Karen Busetin (Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Norja) ”Cooperation and benchmarking – finding the value
and impact together” ja Jo Miltonin (Cambridge University, Iso-Britannia) ja Muharrem Yilmazin

https://eahilcardiff2018.wordpress.com/instructions-for-submission-of-abstracts/
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(Universitetet i Oslo, Norja) ”User Experience (UX) Design for User-Centred Libraries”. Kumpikin workshop
sisälsi intensiivistä työskentelyä paikanpäällä ja lisäksi mukaan jäi paljon reflektoitavaa!

Pidimme Tiina Heinon kanssa esityksen Medical Faculty’s and Information Professionals’ Successful
Cooperation: Managing Scientific Information Course for Doctoral Students. Esitys sai erittäin positiivisen
vastaanoton. Kysymyksiä esitettiin mm. siitä, miten kurssin saaminen kurssitarjontaan oikein onnistui.
Olimme Tiinan kanssa myös fasilitoimassa Mari Elisa Kuusniemen (Helsingin yliopiston kirjasto) vetämää
workshopia Research data management training - How to make it happen? Workshopissa suunniteltiin
MEKin johdolla tutkimusaineiston hallinnan koulutuksia eri kohderyhmille. Tiinalla ja Mari Elisalla oli tämän
lisäksi myös omat esitykset, ja suomalaisten panos ohjelmaan oli muutenkin erinomainen: esityksen pitivät
meidän lisäksemme myös Tuulevi Ovaska, Marketta Fredriksson (Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakk)
sekä Leeni Lehtiö (Turun yliopisto). Leenin esitys Information specialists as teachers in an online course –
teacher roles and presence oli sessiossa jonka puheenjohtajana toimin. Oli hienoa kun mukana oli
suomalainen kollega kertomassa kiinnostavasta aiheesta.

Pieni moitteen sana muuten erinomaisesti organisoidussa konferenssissa oli posterien sijainti
pääluentosalissa, niin että niitä ei voinut katsella esim. kahvin lomassa. Posterit olisivat mielestäni
ansainneet myös esim. poster madness –session Brysselin ja Sevillan konferenssien tapaan. Nyt ainakin
itselleni ne jäivät harmittavan vähälle tutustumiselle kaiken konferenssikiireen lomassa. Kaikkiaan EAHIL
Dublin 2017 -kokemus kuitenkin oli upea: uutta oppia, inspiraatiota, verkostoitumista sekä siinä samassa
myös paljon hauskaa yhdessä oloa mukavien kollegoiden kanssa!

https://www.slideshare.net/tmheino/medical-facultys-and-information-professionals-successful-cooperation-managing-scientific-information-course-for-doctoral-students
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