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Konferenssi
Vuoden 2017 EAHIL Workshop järjestettiin yhdessä ICML:n kanssa Dublin Castlen konferenssikeskuksessa.
Tilat olivat hyvät, ilmavat ja raikkaat. Niissä oli helppo myös suunnistaa.
Continuing Education-kurssi
Osallistuin varsinaista konferenssia edeltävälle kurssille: CEC 4. Synchronous Online Teaching – Keeping
virtual classroom students engaged. Kurssin vetäjä Tomas Allén (WHO, Geneva) kietoi meidät tosi
tehokkaasti aiheeseen heti ensi minuuteista lähtien. Jakauduimme ryhmiin perustuen minkälaisia oppijoita
koimme olevamme: Pragmatist – Theorist – Activist – Reflector. Olimme saaneet etukäteistehtäväksi lukea
artikkelin "The 10 Biggest Myths About Synchronous Online Teaching myths", jonka väittämät käytiin
keskustellen läpi. Kurssin keskeisiä sisältöjä olivat: opettamisen perusasiat; harjoitukset, joilla
demonstroitiin online-opetuksen haasteellisuuksia; eroavaisuudet ja yhtäläisyydet online- ja lähiopetuksen
välillä; keinot minimoida haasteellisuuksia sekä teknologian suhteen huomioitavat asiat.
Koko iltapäivän ajan kulki mukana ajatus erityyppisistä oppijoista: aktivistit oppivat tekemällä, teoreetikot
haluavat ymmärtää taustalla olevan teoreettisen pohjan, pragmaatikot haluavat pystyä soveltamaan ja
reflektoijat tarkastella aihetta eri kanteilta ja työskennellä kohti sopivaa johtopäätöstä. Kurssi oli tosi
interaktiivinen ja Tomas sai meidät keskustelemaan aktiivisesti sekä pohtimaan toimintaamme ja
ajatuksiamme. Saimme myös erittäin hyviä vinkkejä, joita voimme soveltaa heti omassa lähiopetuksessakin.
Kurssille osallistui monta tuttua BMF-kollegaa: Katri Larmo, Elise Johansson, Minna Liikala, Päivi Ukkonen
sekä Minna Liikala ja Leeni Lehtiö.
Plenary sessions & Key note speeches
Konferenssiohjelma lähti käyntiin International Program Committéen puheenjohtajan Aoife Lawtonin
avajaispuheella: "Visibility & Vision: the way forward". Aoife on kirjoittanut kirjan Invisible Librarian: a
librarian's guide to increasing visibility and impact (tulossa Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmiin). Aoife
kehotti miettimään, miltä maailma näyttävää 5 vuoden kuluttua ja sitten suunnittelemaan takaisin päin,
miten kehitämme toimintaamme sitä kohti mennessä. Tärkeää on huolehtia, ettei ammattimme ja
ammattitaitomme häviä näkymättömiin. Hän viittasi esim. MLA:n päivitettyyn katsaukseen ammatillisesta
osaamisesta: "MLA Competencies for Lifelong Learning and Professional Success".
Avajaisohjelman keynote puhujana oli Michelle Kraft (Cleveland Clinic, Ohio): "Diversity through
Disruption". Esitys oli hyvätempoinen ja viihdyttäväkin, mutta tässä kohdassa haluan lainata brittikollegan
Tom Roperin kuvausta: "It was a good optimistic presentation, though I have to say I think she both overstated and over-simplified her case, and possibly underestimated the progress we have made in Irish,
British and European library services. For example, I think most of us already knew that our users access

our services on mobile devices, and have made the necessary arrangements for them to work on such
platforms."
Torstain Plenaryn puhujana oli Dr Mark Murphy. Hän toimii yleislääkärinä, luennoi Royal College of
Surgeons Ireland:ssa, toimii näyttöön perustuvan lääketieteen (Evidence Based Medicine) eteenpäin
viejänä ja lobbaa poliitikkoja. Hän piti todella innostavan ja mukaansatempaavan esityksen! Hän oli kuin
unelmalääkäri, joka on kyllästetty 'kokonaisvaltaisen hyvän terveydenhuollon' taikajuomalla kuin Asterix
konsanaan. Eikä asiaa pahentanut, että Mark Murphy kertoi olevansa myös "a fan of librarians"! Hän oli
perehtynyt aiheeseensa ja viittasi puheessaan mm. Aoifen ja Jane Burnsin artikkeliin: " A review of
competencies needed for health librarians--a comparison of Irish and international practice".
Omat esityksemme
Katrin kanssa yhteinen esityksemme
oli heti ensimmäisessä
rinnakkaisessiossa, jonka aihealueena
oli Education & Learning 1.
Esityksemme "Medical Faculty’s and
Information Professionals’ Successful
Cooperation Managing Scientific
Information Course for Doctoral
Students" herätti mielenkiintoa. Yksi
kysymyksistä koski, miten olemme
saaneet integroitua kurssin tohtoriohjelman kurssivalikoimaan. Tohtorikoulut organisoitiin vuoden 2014
alusta, kirjasto oli hereillä ja tarjosimme jo ennakkoon tohtorikoulujen johtajille ko. kurssia.

Oma esitykseni: "Medical librarian's
role in the co-operation between the
users and service provider for the
national access to an evidence-based
point of care resource" oli viimeisen
konferenssipäivän ensimmäisessä
sessiossa (Integration 4) eli heti
seuraavana aamuna railakkaan Gala
dinnerin jälkeen. Esitys meni kivasti ja
sekin herätti mielenkiintoa, esimerkiksi
twiiteissä koskien kansallista
sopimusta, käyttäjäkokemusta,
informaatioammattilaisen näkyvyyttä
ja kompetenssia.

Mari Elisa piti kiinnostavan
esityksen viimeisen
konferenssipäivän
viimeisessä sessiossa
(Technology 3) MILDRED projektista liittyen
tutkimusdatan palveluiden
suunnitteluun.

Workshopit
Osallistuin kahteen workshoppiin yhdessä Katrin kanssa ja kolmannessa avustettiin Mari Elisaa.
Ensimmäinen niistä oli "Cooperation and benchmarking – finding the value and impact together.", jonka
pitivät Ghislaine Decléve (Bryssel), Karen Buset (Trondheim) & Tuulevi Ovaska (Kuopio). Erittäin kiinnostava
työpaja, jossa etsimme toiminnoistamme kiinnostavia ideoita ja asioita (omaperäinen – tavanomainen).
Arvioimme niiden toteuttamista (helppo – vaikea) ja asetimme ne koordinaatistoon. Etsimme erityisesti
omaperäisiä helposti toteutettavia ideoita eli WOW!-neljännekseen osuvia. NOW!-neljänneksen ideat
voidaan toteuttaa heti. HOW?-neljänneksen ideoiden toteuttamista kannattaa pohtia. Oikean alakulman
ideoihin ei tarvitse uhrata energiaa.

Toinen työpajoista oli User Experience (UX) Design for User-Centred Libraries. Vetäjinä toimi Muharrem
Yilmaz (Oslo) & Jo Milton (Cambridge). (Työpaja pidettiin Dublin Castlen historiallisessa huoneessa, jossa
Irlannin ensimmäinen naispresidentti Mary Robinson allekirjoitti työsopimuksensa vuonna 1990). User
experience = asiakkaan kokemus käyttäessään palvelua tai tuotetta, pääpaino erityisesti siinä, kuinka
helppo ja tyydyttävä tämä kokemus on. Paneuduimme asioihin erilaisin ryhmätyömenetelmin: kirjoitettiin
yhteisesti flapille (graffiti wall), piirsimme (cognitive mapping) ja lopuksi kirjoitimme kirjeen (love
letter/breakup letter). Vetäjät saivat meidät innostumaan! Ryhmätyöskentely oli hyvin rytmitetty ja
jokainen tehtävä tuntui innostavalta ja mielekkäältä.

Jo Milton ja Muharrem Yilmaz työpajaa vetämässä.

Oma työpajamme oli Research data management training - How to make it happen? Työpajan vetäjänä
toimi Mari Elisa ja me Katrin kanssa avustimme. Työpajaan otettiin 20 osallistujaa (huoneen koko määritti)
ja monia oli jonotuslistalla. Ikävä kyllä paikalle saapumattomat eivät olleet peruuttaneet osallistumistaan ja
näin ollen jonotuslistalta eivät päässeet mukaan. Mutta ei haitannut, vaan työpaja sujui tosi innostuneesti!
Aluksi Mari Elisa piti lyhyen alustuksen, jonka jälkeen osallistujat saivat virittyä aiheeseen kirjoittamalla
Flingaan tutkimusdatan kouluttamisessa huomioon otettavia asioita. Sen jälkeen muodostimme 4 ryhmää,
joista kukin teki Research Data Management –koulutussuunnitelman valitsemalleen kohderyhmälle.
Kohderyhmiksi olimme etukäteen valinneet: Senior Researchers, PhD Students, Undergraduate Students
sekä Library Staff. Lopuksi kukin ryhmä esitteli suunnitelmansa ja muut saivat täydentää. Oli erittäin toimiva
ja innostava työpaja ja saatiin hyvät suunnitelmat!

Fiilistelyä hyvin sujuneen työpajan jälkeen: Katrin ja Mari Elisan kanssa.

Katri toimi puheenjohtajana tyylikkään rauhallisesti ja ystävällisen varmasti kiinnostavassa Education &
Learning 5 –sessiossa. Siinä oli kiinnostava esitys esimerkiksi Joseph Yapin (Manila) The Status of Continuing
Professional Development among Select Medical and Health Librarians in the City of Manila. Turun
kollegamme Leeni Lehtiö piti myös hyvän esityksen aiheesta: "Information specialists as teachers in an
online course –teacher roles and presence." Oli kiinnostavaa kuulla esityksiä niin toiselta puolelta maailmaa
kuin omankin maan toisesta yliopistosta. EAHIL on onnistunut saamaan osallistujia myös Euroopan
ulkopuolelta; nyt mukana oli osallistujia esimerkiksi Aasiasta (Filippiinit, Taiwan), Australiasta ja Uudesta
Seelannista, Afrikasta (Zambia, Nigeria), USA:sta ja Kanadasta sekä Hollannin Karibialta.
Council Meeting, Social Programme & More
Councilin kokous pidettiin tiistaina. Keskustelimme menneestä vuodesta ja esimerkiksi EAHIL:in webinaarit
olivat osoittautuneet erittäin suosituiksi ja onnistuneiksi. Niitä ehdotettiin viime vuoden EAHIL:issa
Sevillassa, ehdottajana oli kollegamme Vesna Cafuta (Slovenia). Webinaarit ovat olleet "Search Filters What are they good for?" (Julie Glanville, maaliskuu 2017), "10 things you may not know about the
Cochrane Library" (Carol Lefebvre, tammikuu 2017) ja "Fifty Shades of Review" (Andrew Booth, lokakuu
2016). Webinaarit on nauhoitettu. Lisää on luvassa. Meillä oli mahdollisuus käyttää puheenvuoroja ja
kertoa mitä omassa maassamme tapahtuu. Kerroin BMF ry:n järjestämästä kevätseminaarista "Times They
are a-changin' – What about Us?". Journal of EAHIL:iin on suunnitteilla Council Corner, jossa Councilin
jäsenet voivat kertoa oman maansa tapahtumista ym. ajankohtaisesta. Kokouksessa EAHIL Board esitti
ehdotuksensa, että kustantajat ja palvelun tarjoajat voivat liittyä Affiliated-jäseniksi, joilla on oikeus
lähettää tiedotteita jäsenistölle 2 kertaa vuodessa. Tämä siksi, että EAHIL tarvitsee varoja stipendeihin ym.
kuluihin ja koemme, että nämä yritysmaailman edustajat ovat kollegoitamme. Turha vastakkainasettelu ei
ole kenenkään eduksi. Jäsenrekisteriin tulee valintanappi, jos ei halua vastaanottaa näitä viestejä. General
Assembly hyväksyi tämän Boardin ehdotuksen.
Kuten aiemminkin myös tällä kertaa EAHIL:in sosiaalinen ohjelma oli onnistunut! Ihana nähdä vanhoja
ystäviä ja tuttuja sekä tutustua uusiin! EAHILin ilmapiiri on avoin ja innostunut, joten tutustuminen ja
kohtaaminen on helppoa! Tällä kertaa oli kutsuttu mukaan myös alumneja, kuten Pirjo Rajakiili ja Liisa Salmi
meiltä Suomesta sekä Elisabeth Husem ja Arne Jacobson Norjasta. Tämä oli todella hienoa, koska he ja
monet muut ovat olleet keskeisessä asemassa perustaessaan ja luodessaan EAHIL:ia. Iso kiitos heille siitä!

Elisabeth Husemin kanssa Welcome Receptionissa.

EAHIL-kollegat olivat järjestäneet Yarn Tasting -tapahtuman paikallisessa lankakaupassa! Oli todella
innostava ilta, jossa saimme mukaan paljon tietoa, innostusta sekä omat lankamaistiaiset. Omanikin
pitkään levossa ollut neulomisharrastukseni heräsi eloon illan ansiosta!

Iloista lankamaisteluporukkaa J

Welcome Reception järjestettiin Trinity Collegen Dining Hallissa. Kauniin tilan, joka ei yleensä ole auki
ulkopuolisille täytti iloinen puheensorina! Toimimme Regina Küfner Leinin kanssa (Bergen) reporttereina ja
teimme lyhyen jutun Journal of EAHIL:in seuraavaan numeroon.

Welcome Reception: Karen Buset (Trondheim), Eirik Reith (Tromsö), Gerhard Bissels (Bern), Ghislaine Declève (Bryssel)
ja Oliver Obst (Münster)

Katrin kanssa Gala Dinnerillä J

Gala Dinner oli torstai-iltana Mansion Housessa. Siellä oli tarjolla todella hyvät ruoat ja ihanaa irlantilaista
musiikkia ja tanssiesityksiä. Pääsimme myös itse kokeilemaan irlantilaista tanssia esiintyjien opastamina!
Kuten tavallista tanssi vei mukanaan ja olisimme viihtyneet juhlissa pitempäänkin! Ajatus seuraavan
esityksestä laittoi meidät kotiin hotellille heti puolen yön jälkeen.
Konferenssin päätyttyä oli vuorossa kirjastovierailut. Olimme valinneet kohteeksi Royal College of Surgeons

in Ireland. Halusimme nähdä jotain vanhaa ja perinteikästäkin. Valitsemamme kohde osoittautui oikein
mielenkiintoiseksi. Oppaamme oli aivan ihana ja innostunut RCSI:n kirjastossa työskentelevä Johanna
Archbold. RCSI:n tiloja esitteli ja historiaa meille kertoi myös erittäin innostunut RSCI:n työntekijä Bryan
Shields (Front of House Manager). Irlanti täytti viime vuonna 100 vuotta, itsenäisyystaisteluista oli muistona
mm. RSCI:n yhdessä ovessa oleva luodin painauma! Rehtorin huoneessa olevassa taulussa näimme yhden
James Joycen Dublinilaisia-kirjan henkilöistä. Kiinnostavia yksityiskohtia!

Bullet hole

Kiitos että saimme osallistua – oli aivan mahtireissu J !
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