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Matkan aihe
Osallistuminen EAHIL 2018 (European Association for Health Information and Libraries) –konferenssiin
sekä konferenssin yhteydessä pidettäviin CEC-kursseihin ja kokouksiin. Konferenssin kotisivu
o

Esitys

o

Innovation Station –ständi

o
o
o
o

Heino T, Larmo K: Lux Humana – Bridging Science and Humanities.
Heino T, Larmo K: Terkko Health Hub
Heino T, Larmo K: BookNavigator

Osallistuminen kokouksiin
o

Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunnan jäsen)

o
o

Public Health Information Group (ryhmän sihteeri)
EAHIL Council (Public Health –ryhmän sihteerin ja JEAHILin toimituskunnnan jäsenen
roolissa)

o
o

General Assembly

Osallistuminen continuing education kursseille
o Introducing electronic laboratory notebooks (ELNs): What are they and how can
information professionals support their use

o

o

Developing effective publication strategies to raise Research Visibility, Impact and
Citations

o

Student-activating methods in information literacy

Session puheenjohtajuus
o

To 12.7. klo 13.30-15 Richard Burtion Theatre
§ Educating a global healthcare workforce: a model for international online degree
programmes - John Cyrus
§

Training in communication and health information literacy to improve the quality
of care of HIV patients in Ethiopia: CASA project results (2014- 16) and future
plans (2017-19) - Paola De Castro and Eskedar Tadesse
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§

Young Scholars Nurtured Program” of Taipei Medical University Library :
Scholarship of Textbooks for Economically Disadvantaged Students - Tzu-heng
Chiu

o
o

Evaluation committee for oral and poster presentation prizes, arvointiprosessin organisointi
Osallistuminen tieteelliseen ja ammatilliseen ohjelmaan

Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunta)
•

•

•

•

Päätoimittaja Federica Napolitanin (Istituto Superiore di Sanità, Italia) johtama kokous sujui
iloisissa tunnelmissa, sillä Journal of EAHILin siirtäminen Edinburgin yliopiston tukemaan OJSjulkaisualustaan (Open Journals System) on nyt tehty. Federican ohella erityisesti Fiona Brown
(Edinburgh University, Iso-Britannia) ja Marshall Dozier (Edinburgh University, Iso-Britannia) ovat
tehneet suuren työn.
Pientä hienosäätöä on vielä edessä, mm. doi-tunnukset ovat tulossa, sitä edellyttävä CrossRefjäsenyys on jo hankittu. Toimituskunta perehdytetään OJS:n käyttöön: kollegat Edinburghissa
tekevät oppaan ja täydennetään tarvittaessa esim. Skype-workshopeissa. Tavoitteena on että
vuonna 2019 myös artikkelien lähettäminen tehdään OJS:n kautta.
Nyt kun JEAHIL on uudella julkaisualustalla ja vain e-versiona, on hyvä hetki miettiä
mainostajamaksuja uudelleen. JEAHIL:n OJS-sivulla on näkyvä paikka sponsoreille. Sovimme että
kuluvan vuoden ajan pitkäaikaiset sponsorimme Ebsco ja Thieme saavat mainoksen aiemmalla
hinnalla, kiitoksena monien vuosien tukemisesta. Boardin jäsen Ghislaine Decleve (Université
catholique de Louvain, Belgia) oli tehnyt valmiiksi laskelmia tulevan linjauksen tueksi. Lisäksi
katsoimme mm. BMJ:n sponsori-politiikkaa. Päätimme kutsua toimituskuntaan henkilön, joka
erikoistuu sponsori-suhteisiin. Gerhard Bisselillä (Sveitsi) on mahdollisesti sopiva henkilö
tiedossa.
Suunnittelimme tulevien numeroiden teemat:
o 3/2018 Cardiffin konferenssi
o 4/2018 Connections with business, yrittäjyys, guest editorina Michelle Wake (University
College London)
o 1/2019 ei erityisteemaa
o 2/2019 virheistä oppiminen, ”Embracing Failure”
o 3/2019 Baselin konferenssi
o 4/2019 alustavana ideana taide ja lääketiede

Kokouksen jälkeen teimme Federican kanssa videon EAHILin YouTube-kanavalle, jossa hän esittelee
tärkeimmät esillä olleet asiat. Mainio idea YouTube-uutisista tuli EAHIL Boardin jäseneltä ja
viestintävastaavalta Tuulevi Ovaskalta (Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala).

Public Health Information Group (PHIG)
Kokoukseen osallistui 26 public health –teemoista kiinnostunutta kollegaa ympäri maailmaa, Libanonista
USA:han. Puhetta johti Tomas Allenin (WHO, Sveitsi, Public Health ryhmän vetäjä). Kokouksen pääteema
oli HealthReach ja miten EAHILin jäsenet voisivat osallistua HealthReachin ylläpitoon, niin että samalla
saataisiin synergiaa. Aluksi Laura Bartlett (NLM, USA) ja Michael Honch (NLM, USA) esittelivät hankkeen.
HealthReach-tietokanta tarjoaa helpon pääsyn korkealaatuiseen terveystietoon, useilla kielillä. Se huomioi
myös monien eri kulttuurien tarpeet. Lauran ja Michaelin ehdotuksena on, että EAHILin jäsenet voisivat:
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•

paikantaa HealthReachiin sopivia materiaaleja omista maistaan

•

kerätä näihin tiedonlähteisiin liitettävää metadataa (HealthReach on erittäin tarkka hyvästä
metadatasta jokaisen lähteen yhteydessä)

•

etsiä omista maistaan sopivia, HealthReachista kiinnostuneita henkilöitä ja sisältöä tuottavia
tahjoja

•

promota ja kouluttaa HealthReachia hyvänä tiedonlähteenä.

Kaikki osapuolet voivat hyötyä tästä. HealthReach saa lisää lähteitä, yhteistyökumppanit valmiin
infrastruktuurin johon kerätä aineistoja ja metadatoja, aineistoille lisää näkyvyyttä sekä mahdollisuus jakaa
aineistoja esim. omalta nettisivulta APIn avulla. Kokouksen osallistujat olivat hyvin kiinnostuneita
hankkeesta.

EAHIL Council (valtuusto)
Osallistuin Councilin kokoukseen Public Health Information –ryhmän ja Journal of EAHILin toimituskunnan
edustajana. Tästä näkökulmasta esillä oli mm. Journal of EAHILin siirtyminen OJS-julkaisujärjestelmään,
josta Concillorit olivat erittäin ilahtuneita. Myös JEAHILin Council Cornerin aktivointi oli esillä. Kokouksen
workshop-osiossa käsiteltiin EAHILin sisarjärjestöjen kanssa syventyvän yhteistyön haasteita ja
mahdollisuuksia SWOT-analyysin avulla. Teema oli erittäin kiinnostava. Boardin jäsen Lotta Haglund
(Gymnastik- och idrottshögskolan, Tukholma) tekee tästä tarkemman yhteenvedon, mutta
näppituntumakseni jäi, että mahdollisuuksia ja hyötyjä kertyi huomattavasti uhkia enemmän. Suomesta
kokoukseen osallistuivat lisäkseni valtuutettuina Tiina Heino (Terkko, Helsingin yliopiston kirjasto) ja
Minna Liikala (THL) sekä boardin (hallituksen) jäsen Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopisto, Kuopion
yliopistollinen sairaala).

General Assembly (yleiskokous)
Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Boardin vaalin tulosten julkistaminen oli hieno hetki,
sillä EAHILin hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Tiina Heino (Terkko, Helsingin yliopiston kirjasto). Tiina
sai tiukassa vaalissa eniten ääniä, ja näin 4 vuoden kauden Boardissa (2019-2022). Suomalaisilla on nyt
erittäin vahva panos boardin työskentelyyn, sillä Tuulevi Ovaskan (Itä-Suomen yliopisto, Kuopion
yliopistollinen sairaala) toinen kausi boardin jäsenenä jatkuu vielä vuoden 2020. Vaalissa toiseksi ja
kolmanneksi parhaiten sijoittuneet Lotta Haglund (Gymnastik- och idrottshögskolan, Tukholma) ja
Francesca Gualtieri (Rottapharm Biotech, Italia) ovat co-opted Board membereitä, heidän kautensa on
vuodet 2019-2020. EAHILin presidentiksi valittiin toiselle kaudelle (2019-2020) Maurella Della Seta
(Istituto Superiore di Sanità, Italia).

Tieteellinen ja ammatillinen ohjelma sekä kurssit
Konferessi alkoi yhdellä innostavimmista key note –puheista joita olen kuullut. Cormac Russell (Nurture
Development & Asset-Based Community Development (ABCD) Institute) puhui yhteisöjen ja
osallistumisen merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Hän myös osallisti todella taitavasti meidät,
koko luentosalillisen kuulijoita: keskustelimme ja vaihdoimme ajatuksia keskenämme ja hänen kanssaan.
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Cormac Russell oikeastaan demonstroi omassa puheessaan sen, mitä hänen sanomansa mukaan on
tärkeää yhteiskunnassa laajemminkin: luoda yhteisöjä ja sitoutuneisuutta, yhdessä tekemisellä voimauttaa
yksilöitä toimimaan, niin saadaan yhdessä luotua hyvä lopputulos. Mielestäni tämä yhteisöllisyyden &
yhdessä tekemisen ja mukaan ottamisen henki sekä innostus ja inspiraatio näkyi meissä osallistujissa koko
konferenssin ajan ja varmasti sen jälkeenkin.
Osallistuin kolmella jatkokoulutuskurssille, teemoina elektroniset laboratoriopäiväkirjat, tutkimuksen
näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen, sekä aktivoivat opetusmenetelmät. Kaikki olivat erittäin
onnistuneita. Kouluttajien kertoman tietosisällön lisäksi opin paljon muiden kurssilaisten kanssa käydyistä
keskusteluista ja konkreettisesta tekemisestä, jota erityisesti aktivoivien opetusmetodien kurssilla oli
todella paljon. Nyt Suomeen palattua linkkilistallani on runsaasti palveluita ja tietokantoja ym. joihin
haluan tutustua lähemmin sekä reflektoida kollegoiden kanssa vielä lisää.
Monien erinomaisten konferenssiesitysten joukosta haluan mainita John Cyrusin (Virginia Commonwealth
University) esityksen ”Educating a Global Healthcare Workforce: A Model for International Online Degree
Programmes”. Hän kertoi miten kirjasto voi monin eri tavoin tukea kansainvälisenä yhteistyönä tehtyä
verkossa toteutettavaa maisteriohjelmaa. International Program in Addiction Studies (IPAS) –ohjemaa
tehdessä kirjastolaiset ovat ottaneet vahvan roolin sen varmistamiseksi, että kaikilla opiskelijoilla on
riittävät tiedonhaku – ym. taidot ja pääsy tiedonlähteisiin, näyttöön perustuvan toiminnan pohjaksi. Monia
uudistuksia on tehty nimenomaan kirjastoammattilaisten aloitteesta, kun he huomasivat puutteita
opiskelijoiden taidoissa; osittain sellaisissa taidoissa joita ei yksiselitteisesti mainittu opetusohjelmassa,
mutta jotka olivat kurssin oppimistavoitteiden kannalta olennaisia.
Oma antini ohjelmaan oli Tiina Heinon kanssa pitämämme esitys Lux Humana – Bridging Science and
Humanities. Siinä kerromme Terkon humanistesta kokoelmasta ja kokoelmaan liittyvästä aktiivisesta
tapahtumatoiminnasta. Aihe kiinnosti osallistujia, sillä konferenssisali tuli täyteen ja esityksen jälkeen
saimme paljon kysymyksiä, keskustelua ja jopa hankintaehdotuksia Lux Humana –kokoelmaan. Lux
Humanan innoittamana konferenssiin oli kutsuttu myös tanssija-tutkija Kirsi Heimonen ja Lux-emerita
Päivi Pekkarinen. He toteuttivat konferenssin yhteydessä- Lux Humana –tapahtumia mukaillen - Slow

Walking & Poetry –tilaisuuden kauniissa Bute Parkissa. Kuulimme tapahtumaan osallistuneilta erittäin
hyvää palautetta.
Konferenssissa kokeiltiin uutta Innovation Station –konseptia. Erityisen kiinnostavia ja innovatiivisia
palveluita ja konsepteja kehittäneet kollegat/organisaatiot kutsuttiin esittelemään ideoitaan. Tiina ja minä
esittelimme uutta Terkko Health Hub –toimintakonseptia sekä BookNavigatoria. Kävijöitä ja kiinnostuneita
riitti hyvin, siitä huolimatta että Innovation Stationit oli aikataulutettu konferenssisessioiden kanssa
päällekkäin. Innovation Stationien aikataulutusta mietittäneenkin hieman eri tavalla EAHIL 2019 Basel
workshopiin ja EAHIL 2020 Lodz konferenssiin.

Konferenssi päättyi todella hienoihin tunnelmiin: Closing Ceremonyssa palkkiin parhaat esitykset ja
posterit, ja kollegamme Suomesta Anna Kahilainen (Orion) ja Seija Bergman (Orion) palkittiin parhaasta
esityksestä ” Personalized user training with card sorting in a corporate environment: “Make sure you have
the right information sources that you need in your work”. Paljon onnea Anna ja Seija!
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