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Continuing Education-kurssit

Varsinaista konferenssia edeltää kurssi- ja kokouspäivät (maanantai ja tiistai). Kursseille osallistuminen
kannatti tänäkin vuonnaJ! Ne pidettiin Cardiffin yliopiston tiloissa ja niille osallistuminen on erittäin hyvä
keino ei ainoastaan oppia itse aiheesta vaan myös verkostoitua ja benchmarkata. Kurssit ovat interaktiivisia
ja työpaja-tyyppisiä, tehdään ryhmätöitä ja aina löytyy kiinnostuneita, joiden kanssa voidaan syventää ja
jakaa asioita jatkossakin.
Aivan uutta aihetta päästiin maistamaan kurssilla Electronic Lab Notebooks. Kurssi oli hyvin rytmitetty,
hyötyjä nostettu esille samoin kuin heikkouksia. Osallistujat keskustelivat vilkkaasti mm. siitä, miksei
käytössä laajemmin, koska ELN tarjosi niin paljon etuja. Syitä oli esimerkiksi, että tutkijoiden täytyy muuttaa
työtapoja, lisääntyvä tietoteknisen tuen tarve, pilvipalvelujen turvallisuus jne.

Toisen kurssin aiheena oli
Developing effective
publication strategies to raise
Research Visibility, Impact
and Citations. Aihe oli tuttu,
mutta oli kiinnostavaa saada
uutta näkökulmaa. Meillä
ollaan pitkällä, joten pystyttiin
tuomaan aiheeseen
kokemuksiamme. Kurssin veti
meidän ISEWLib2018-viikolle
osallistunut Alicia kollegansa
Rebecan kanssa. Teimme
ryhmätöitä ja siinä saimme
kuulla vähän syvemmältä
muiden toiminta- ja
lähestymistapoja.
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Kolmas kurssi oli Activating Student Methods,
joka oli hyvin interaktiivinen. Teimme koko ajan
ryhmätöitä. Oli hauskaa ja antoisaa pohtia ja
keskustella aiheista ryhmäläisteni kanssa. Minulla
kävi tuuri, meitä oli ryhmä pohjoismaalaisia naisia
ja teimme päätökset aika ripeästi. Osassa
ryhmissä oli niin vahvoja eriäviä mielipiteitä
asioista eikä päätöksiä ryhmätöiden aiheesta
saatu tehtyäJ!

                Ryhmä ’Nordics’: Nina, Seija, Miritt, Marte ja minä

Keynote-luennot

Konferenssi pidettiin aivan upeissa puitteissa:
the Royal Welsh College of Music and Draman
konserttisali oli huikean kaunis ja niin pehmeä
akustiikaltaan. Pitkäaikainen EAHIL-kollegamme
Sue Thomas avasi konferenssin. Hän toimi
konferenssin järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana. Sue on jäänyt vastikään
eläkkeelle, tämä oli aivan upea päätös hänen
hienolle ja mielenkiintoiselle uralleen.

Konferenssin ensimmäinen keynote-puhuja oli
Cormac Russel (Managing Director of Nurture
Development and a faculty member of the
Asset-Based Community Development (ABCD)

Institute at Northwestern University, Chicago). Hänen esityksensä otsikko: “When it comes to Community
Building, well done is better than well said” kuvaa hyvin hänen asennettaan. Cormacilla oli kokemusta ja
hän todella sai yleisön mukaansa, keskittyneesti kuuntelemaan painavaa sanomaa. Kaksi tärkeää lausetta:
”Contact before content” – on tärkeää ottaa selville ja tutustua tarpeisiin, jotta lopputulos tyydyttäisi myös
sitä osapuolta, jolle palvelua tehdään. Toinen: ”To be effective, be affective”, sillä, että annat tekemisen
vaikuttaa tunteeseen, on merkitystä (hankala suomentaaJ.) Täällä voit tutustua Cormaciin:
https://www.nurturedevelopment.org/who-we-are/cormac-russell/

Toinen mieleenpainuvimmista keynote-puhujista oli Judith Hall (Head of the Department of Anaesthetics,
Intensive Care & Pain Medicine in the School of Medicine at Cardiff University; the Lead for Cardiff
University’s Phoenix Project). Judithilla oli vaikuttava esitys ”Information without Borders”, jossa hän
kertoi Phoenix Projectista: yhteistyö Cardiffin yliopiston ja Namibian yliopiston välillä. Oli aivan mahtavaa
pikkuhiljaa esityksen edetessä tajuta, että tässähän ovat meidän Namibian ystävämme mukana, esimerkiksi
Menete, Joseph ja Jakopina – aivan mahtavaa! Heidän haastattelujaan tämän projektin merkityksestä oli ilo
kuunnella! Lisätietoja Judithista: https://www.cardiff.ac.uk/people/view/126363-hall-judith ja Phoenix
Projectista: https://www.cardiff.ac.uk/phoenix-project/about .

Konferenssin viimeinen keynote-puhuja oli Nick Frude (consultant clinical psychologist sekä an Honorary
Professor in Cardiff University and the University of South Wales). Hänen aiheenaan oli: “Libraries and
Bibliotherapy for Mental Health”. Hän on tutkinut mielenterveyden hoitoa ja lanseerannut vuonna 2003
“Books on Prescription” -mallin. Neil nosti esiin yhtälön ’Vaikutus = hoidon tehokkuus x saavutettavuus’,
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jossa vaikutus (impact) tarkoittaa kärsimyksen vähenemistä. Kirjojen saavutettavuudessa kirjastoilla on
erittäin merkityksellinen rooli! Täällä lisää Neilistä:
https://eahilcardiff2018.files.wordpress.com/2017/05/neil-frude-abstract-and-biography-20171.pdf

Omat esitykset

Meillä oli Katrin kanssa esitys: ”Lux Humana – Bridging Science and Humanities”
https://www.slideshare.net/tmheino/lux-humana-bridging-science-and-humanities
Esitys sai hyvän ja kiinnostuneen vastaanoton! Yleisö kyseli kurssien mm. opintopisteistä, työryhmän
kokoonpanosta, saimme myös ehdotuksia uusiin hankintoihin.

Aivan uutta EAHIL-konferenssissa oli Innovation Station, jossa esiteltiin erilaisia erityisjuttuja. Meillä oli
aiheena Terkko Health Hub https://www.slideshare.net/tmheino/terkko-health-hub sekä BookNavigator
https://www.slideshare.net/tmheino/booknavigator . Molemmat herätti mielenkiintoa ja toivottavasti
tästä Innovation Station toteutuu tulevissakin konferensseissa.

Innovation Station

Councilin kokous

Olen EAHILin Councilin jäsen ja Councilin
kokous pidetään aina EAHIL-konferenssin
yhteydessä. Kokouksen alussa eri maiden
Council-edustajat esittäytyivät ja kertoivat
maidensa kuulumiset (round table
introduction). Kiva oli kertoa aktiivisesta
toiminnastamme täällä Suomessa: Patricia
Florin & kollegoiden University of Southeast
Norwaysta HULib-vierailusta, Pogumila Brucin
(Lodz) opintoviikosta, meidän ISEW-viikko sekä
BMF ry:n opintokäynnistä Annikki Roosin luo
Karolinska Institutetin kirjastoon.
Kokouksen asiateemana oli keskustella ja tehdä
SWOT-analyysi sisarorganisaatioista ja
yhteistyöstä niiden kanssa (EAHILin sisarjärjestöjä ovat esimerkiksi MLA Medical Library Association, AHILA
Association for Health Information and Libraries in Africa ja ALIA Health Libraries Australia). EAHILin
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varapuheenjohtaja Lotta Haglund toimi ryhmätyöskentelyn koordinaattorina ja tulos julkaistaan Journal of
EAHILissa. Tuulevi Ovaska Kuopiosta on EAHILin Boardissa ja vastaa viestinnästä. Tuulevi teki
minihaastattelun, jossa kerron Councilin kokouksestaJ . Video löytyy EAHILin youtube-kanavalta:
https://www.youtube.com/watch?v=WR_fRT_9eOw

General Assembly

EAHIL sääntömääräisessä yleiskokouksessa käydään läpi järjestön ajankohtaiset ja viralliset asiat. Siellä
palkittiin parhaat esitykset ja posterit, iloksemme 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”. Aivan mahtavaa!
Ajankohtaisissa asioissa kerrottiin EAHIL Executive Boardin vaalitulos, minut valittiin jäseneksi vuosiksi
2019-2022J!

Hieno ja antoisa viikko, paljon asiaa, uusia
näkökulmia, verkostoitumista ja tapaamisia
vanhojen ja uusien kollegoiden kanssaJ!
Kiitos matkan mahdollistajille, olen niin
kiitollinen työstäni – ihanaa, että sain
osallistua EAHILin konferenssiin, sen antama
energia ja inspiraatio innostaa työhön ja sen
kehittämiseen :D! Ja ihan huippua myös, kun
verkostot kohtaavat, aivan ylpeänä sai
kuunnella kun meidän HULibin ISEW-viikoille
osallistuneet EAHIL-kollegat (joukossa
viereisen kuvan Ana Maria) kehuvat
toimintaammeJ!

t. TiinaJ

Fishbowl-ryhmäsessiossa keskustelimme ammatillisesta kehittymisestäJ. Konferenssissa uutuutena oli
Visual notes, jotka taitava Fran O’Hara https://eahilcardiff2018.wordpress.com/visual-minutes/
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