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Rahoitus: Bibliothecarii Medicinae Fennia BMF ry Tieteellisen Seurain valtuuskunnan (TSV)
avustamana sekä Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Matkan aihe: Osallistuminen EAHIL 2018 -konferenssiin ja -kokouksiin

Yleistä
Konferenssin teemana oli Inspiring, involving, informing. Konferenssin keynote -puheet olivat
poikkeuksellisen pitkiä, mutta onneksi myös antoisia ja osallistavia. Antoisin niistä oli avajaispäivän aloitus:
Cormac Russell puhui yhteisöllisyyden ja osallistamisen yhteydestä terveyteen ja hyvinvointiin. Hän
onnistui osallistamaan koko suuren luentosalillisen keskustelemaan paitsi keskenään pareittain myös
hänen kanssaan. Pätevä aloitus konferenssille, jonka teemoja olivat inspiroiminen, osallistaminen ja
tiedonjakaminen. Laajemmin ilmaistuna teemat liittyivät kirjastopalveluiden vaikuttavuuteen ja arvoon,
kirjastolaisten luovuuteen ja kekseliäisyyteen, potilaille ja kansalaisille tarjottuun terveystietoon,
terveyteen yleismaailmallisesti sekä taiteiden, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiin.

Konferenssi, jossa oli sekä perinteisiä esityksiä ja postereita (ensimmäistä kertaa EAHIL-historiassa
digitaalisina) että lukuisia työpajoja pidettiin The Royal Welsh College of Music and Draman
erinomaisissa tiloissa keskiviikosta perjantaihin 11.-13.7. Maanantaina ja tiistaina oli kokouksia sekä
täydennyskoulutuskursseja. Olin mukana postereiden arviointiryhmässä. Konferensseissa palkitaan
aina paras esitys ja paras EAHIL-ensikertalaisen esitys sekä paras posteri ja paras EAHIL-ensikertalaisen
posteri. Esitelmäpalkinto tuli tällä kertaa Suomeen, kun Orionin Anna Kahilainen ja Seija Bergman
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.

Kokoukset
EAHILin hallitus (Executive Board) kokoontui maanantaina. Kokopäiväkokouksen osallistuivat kaikki
hallituksen jäsenet eli lisäkseni Maurella Della Seta (president, Italia, kokouksen puheenjohtaja),
Ghislaine Declève (treasurer, Belgia), Marshall Dozier (past president, UK), Lotta Haglund (vice
president, Ruotsi), Witold Kozakiewicz (deputy treasurer, Puola) ja Karen Buset (honorary secretary,
Norja, kokouksen sihteeri) sekä varajäsenet Eirik Reierth (Norja) ja Francesca Gualtieri (Italia) sekä
Journal of EAHILin päätoimittaja Federica Napolitani. Lisäksi Maria Garcia-Puente (Espanja) osallistui
etäyhteydellä kohtaan, jossa käsiteltiin täydennyskoulutuswebinaaripilottia ja Suzanne Bakker
(Alankomaat) etäyhteydellä kohtiin, joissa käsiteltiin järjestön toimiston hoitamia asioita ja tulevia
tapahtumia.
Pöytäkirjantarkistusten, puheenjohtajan raportin (vastaa suomalaisen yhdistyksen vuosikertomusta)
käsittelyn ja muiden rutiinien jälkeen saimme kaikki EAHIL Board rintanapit, joiden tarkoituksena oli
tehdä konferenssin osallistujille näkyväksi, ketkä ovat hallituksen jäseniä, ja että meitä voi lähestyä
järjestöön liittyviä asioissa. Käsittelimme myös EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvät toimenpiteet,
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apuraha-asiat ja keväisen presidentin ja hallituksen vaalin tulokset sekä päätimme syksyllä pidettävän
valtuuston vaalin ehdokasasettelun ja äänestyksen aikataulut.
Talousasioissa todettiin, että menoja oli hyvä jonkin verran vähentää ja/tai tuloja lisätä. Näin voidaan
edelleen jatkaa viime vuosina lisääntynyttä aktiivisuutta mm. hankkeiden ja täydennyskoulutuksen
tukemisessa eli varojen käyttämistä jäsenten eduksi. Esimerkiksi JEAHIL-lehden mainostuottojen
määrää tulevaisuudessa on hankala ennustaa lehden juuri siirryttyä yksinomaan verkkojulkaisuksi.
Viestinnän, joka on tällä hallituskaudella minun koordinoitavanani, osalta menoja päätettiin pienentää
puolittamalla nettisivujen tukitukien määrä, mutta myös kertaluontoisesti lisätä teettämällä siirto
http:stä https:ään.
Journal of EAHILista keskusteltiin laajasti. Lehden kaikkien vuosikertojen siirto yksittäisinä artikkeleina
Edinburghin yliopiston OJS:ään (http://ojs.eahil.eu) on ollut erityisesti Marshall Dozierin, Fiona
Brownin (toimituskunnan jäsen) ja Federica Napolitanin iso ponnistus, jonka seuraavia vaiheita ovat
mm. DOI-tunnisteiden lisääminen tuleviin artikkeleihin ja käsikirjoitusten käsittelyosion ottaminen
käyttöön.
Palasimme Maria Garcia-Puenten kanssa onnistuneisiin täydennyskoulutuswebinaareihin, joita
käsiteltiin laajasti vuosi aiemmin. Maria ehdotti uuden alustan pilotoimista, jolloin uudet webinaarit
olisivat enemmän kuin vain kertaluonteisesti katsottava luento, josta jää tallenne. Asiaan liittyy
taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä, jota Maria sai valtuudet selvittää.
Lotta Haglund raportoi sisarjärjestö CHLA:n (Canadian health library association) kokouksesta. Tässä
yhteydessä keskusteltiin myös EAHILin strategiatyön kehittämisestä. Yhteistyö sisarjärjestöjen kanssa,
samoin kuin se, millaisia sopimuksia muiden järjestöjen kanssa pitäisi olla, päätettiin viedä
keskusteltavaksi valtuuston (Council) kokouksen interaktiiviseen osioon ja käyttää SWOT-analyysia.
Tiistaisesta valtuuston kokouksesta voi lukea lisää Suomen council-jäsenten raporteista.
Perjantaina pidetyn yleiskokouksen (General Assembly) tärkeimpiä asioita olivat:
• Presidentin ja Boardin keväällä pidetyn vaalin tulokset. Onnittelut Tiina Heinolle, joka valittiin
hallitukseen kaudelle 2019-2012, joten meitä on vuosina 2019-2020 historiallisesti kaksi
suomalaisjäsentä EAHIL-hallituksessa. Paikkoja oli näissä vaaleissa (kausi on nelivuotinen;
vaalit joka toinen vuosi) vain yksi, joten toiseksi eniten ääniä saanut Lotta Haglund sekä
kolmanneksi eniten ääniä saanut Francesca Gualtieri ovat varajäseniä ja Erik Reierthin kausi
jäi yhteen. Maurella Della Seta valittiin ainoana ehdokkaana toiselle presidenttikaudelle
(kaksivuotinen). Vaalin tulos tarkoittaa myös Tiinan Council-kauden päättymistä kesken
(Boardin jäsenet kuuluvat automaattisesti Counciliin), joten syksyn valtuustovaaleissa
Suomella on avoinna kaikki kolme paikkaa, kun Minna Liikalalla päättyy toinen kausi ja Elise
Johanssonilla ensimmäinen (voidaan siis valita uudelleen).
• Tilinpäätöksen hyväksyminen.
• Ilmoitettiin virallisesti, että Journal of EAHIL on Newsletter-alku- ja esiajoistaan lähtien nyt
saatavilla avoimesti yksittäisinä artikkeleina OJS-järjestelmässä. Uudet artikkelit saavat DOItunnisteen.
• Vuoden 2020 EAHIL-konferenssi pidetään Łódźissa, Puolassa.
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Viestintä
Aktivoitumisen ja aktivoimisen teema jatkui minulla siten, että organisoin EAHILin YouTube-kanavalle
neljä pientä videota jaettaviksi jäsenille ja potentiaalisille jäsenille eri kanavilla.
•
•
•
•

Karen kertoi videolle lyhyesti Boardin kokouksesta https://youtu.be/vu0m0jqUL18
Councilin kokouksesta raportoi Tiina https://youtu.be/WR_fRT_9eOw
JEAHIL-uutisia kertoi Federica (kuvaus Katri Larmo, toimituskunnan
https://youtu.be/00Wq87bi3e4
Uusi jäsen Miritt Zisser keskusteli EAHIL-organisaatiosta Maurellan
https://youtu.be/DAChhzAOFyo

jäsen)
kanssa

Pikavideoita on tarkoitus tehdä lisää. Vastasin lisäksi koko konferenssin ajan järjestön some-tileistä,
erityisesti Twitteristä.

Työpajat
Työpajaan, jonka pidin yhdessä Ghislainen ja Karenin kanssa, osallistui haluamamme määrä eli 20
ihmistä. Halusimme jakaa muille sitä, mitä olemme oppineet kolmen terveystieteellisen kirjaston
palveluita ja toimintaa vertaillessamme eli antaa eteenpäin ”kirjastobenchmarkkauskapulan”.
Työpajasta voi lukea lisää blogistamme: https://benchmarkingthreehealthlibraries.wordpress.com/
Osallistuin kahteen muuhun työpajaan, joista toinen oli hyvin käytännöllinen ja konkreettinen How to
run a Wikipedia edit-a-thon, jonka vetivät Marshall Dozier, Jason Evans, Ruth Jenkins, Ewan McAndrew
ja Donna Watson, jotka ovat kokeneita opiskelijoiden wikipediasisällöntuottamistyöpajojen vetäjiä.
Mottona on: Don't cite Wikipedia - Write Wikipedia. Ennakkoon olimme jo luoneet käyttäjätunnukset,
joten lyhyen johdatuksen jälkeen pääsimme heti käsiksi pieniin editointitehtäviin. Oppimiskokemus
oli innostava ja ajan salliessa haluaisin kyllä tuottaa sisältöä maailman käytetyimpään tietosanakirjaan.
Elinor Harrissin ja Tom Roperin vetämän työpajan aiheena oli ammatillinen epäonnistuminen: Talking
about professional failure: what can we learn from each other? Ajatuksena oli jakaa epäonnistumisen
kokemuksia ja sitä, mitä voimme epäonnistumisista(mme) oppia. Johdatuksena oli tiivis
kirjallisuuskatsaus sekä katsaus käsitteistöön, jonka jälkeen työskentelimme pienissä ryhmissä.
Avoimessa ja keskustelevassa ilmapiirissä jaettiin kokemuksia niin pienistä kuin isoistakin mokista.

Uutta
Kokonaan uutta EAHIL-konferenssissa olivat Innovation Station sekä Visual Notes. Innovaatioasema oli
sijoitettu lounas- ja kahvitaukotilaan ja siellä saattoi esitellä melkein mitä tahansa ammatillisesti
kiinnostavaa taukojen aikana. Tarjolla oli muun muassa 3D-printtausta kirjastossa, selainlisäosien
vaihtoehtoja kokotekstien avaamiseksi ja pelillisyyttä. Terkon Katri ja Tiina esittelivät Terkko Health
Hubia ja BookNavigatoria. Me EAHILin hallituksen jäsenet vuorottelimme siellä jäsenten kysymyksiä
ja ehdotuksia varten. Visuaaliset konferenssimuistiinpanot avautunevat parhaiten kuvasta:
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Kiitän osallistumismahdollisuudesta BMF ry:tä, TSV:tä ja Itä-Suomen yliopiston kirjastoa ja upeaa
terveysalan kirjastoammattilaisten yhteisöä.

Lisätietoa
•
•
•
•
•

Ohjelma https://eahilcardiff2018.wordpress.com/programme-2/
Esitykset ja posterit https://eahilcardiff2018.wordpress.com/posters-and-presentations/
Visual minutes https://eahilcardiff2018.wordpress.com/visual-minutes/
Viralliset valokuvat https://adamthomasjones.co.uk/eahil2018-complete
Twitter hashtag #eahil2018

Sivu 4 / 4

