Katri Larmo

MATKARAPORTTI

Meilahden kampuskirjasto Terkko
Helsingin yliopiston kirjasto
Terkko Health Hub

3.7.2019

katri.larmo@helsinki.fi

European Association for Health Information and Libraries Workshop,
Basel, 17-20 June 2019
Osallistuja
Katri Larmo

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

Matkan aihe
Osallistuminen EAHIL 2019 (European Association for Health Information and Libraries) –workshopiin sekä
sen yhteydessä pidettäviin CEC-kursseihin ja kokouksiin. Workshopin kotisivu
Posteri
o

EAHIL makes a difference? Tiina Heino, Ana Maria Ferrinho, Katri Larmo

Workshopin pitäminen
o

Competences needed for research data management in libraries - Do we need right skills or the

right persons? Mari Elisa Kuusniemi, Siiri Fuchs, Katri Larmo, Tiina Heino
Osallistuminen kokouksiin
o

Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunnan jäsen)

o

Public Health Information Group (ryhmän sihteeri)

o General Assembly
Osallistuminen continuing education –kursseille ja workshopeihin
o

Explaining the method behind our madness: Teaching systematic review search methods

o

Open access as an opportunity for health information professionals

o

Better than presentations – workshop facilitating skills as new competencies for (health) library
professionals – introducing and testing interactive methods

o

Implementing FAIR principles within the Life Sciences – build micro-learning sequences

o

Playing together! Collaborations to support optimal research data management in life and
medical sciences

Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunta)
Päätoimittaja Federica Napolitanin (Istituto Superiore di Sanità, Italia) johtamassa kokouksessa
suunnittelimme seuraavien numeroiden teemoja ja guest editorerja. Seuraava numero keskittyy Baselin
workshopin antiin, mutta sen jälkeen tulee teemanumeroita, mm. taide ja lääketiede, mahdollisesti
palvelumuotoilu, tekoäly ym. Open Journals System –alustalle siirtymisen myötä lehden kotisivun ilme on
uusiutunut ja tuotantokustannukset pienentyneet murto-osaan aiemmasta. Lähes kaikki numerot on nyt

1

takautuvasti siirretty OJS:n kautta luettaviksi. Pyrimme ohjaamaan myös artikkelin lähettämisen (ja
tulevaisuudessa ehkä myös vertaisarvioinnin) hoitumaan OJS:n kautta. Uudistuneen sivuston ja OJSkonseptin myötä olemme päivittäneet mainostus- ja sponsorointimahdollisuuksia ja hinnastoja. Sovimme
miten toimituskunta ottaa yhteyttä potentiaalisiin mainostajiin ja sponsoreihin & tarjoaa mahdollisuutta
näkyvyyteen JEAHILin yksittäisessä numerossa ja/tai kotisivuilla.

Public Health Information Group (PHIG)
Public Health Information –ryhmän kokoukseen osallistui 17 teemoista kiinnostunutta kollegaa. Puhetta
johti Tomas Allen (WHO, Sveitsi) yhdessä Ana-Belen Escrivan (European Centre for Disease Prevention
and Control, Ruotsi) ja Mala Mannin (Cardiff University, Iso-Britannia) kanssa. Edellisessä
kokouksessamme Cardiffissa pääteemamme oli yhteistyö NLM:n HealthReach’in kanssa. Health Reachiin
kootaan monikuluttuurista ja -kielistä korkealaatuista, ”tavallisille kansalaisille” sopivaa terveystietoa.
Jatkoimme tästä aiheesta. Dianne Babski (NLM, USA) kertoi että NLM:ssä käynnissä olevan
organisaatiouudistuksen myötä Health Reachin tulevaisuus on nyt pohdinnassa. Health Reachissa
työskentelevät henkilöt ovat osittain vaihtuneet. Yksi mahdollisuus on Health Reachin yhdistyminen
MedlinePlussaan. Epäselvän tilanteen vuoksi juuri nyt mitään suurempia yhteistyökuvioita on hieman
hankala viritellä, tietoisuutta HealthReachista toki kannattaa levittää kaikille vähemmistöryhmien kanssa
työskenteleville.
Toinen iso uutinen NLM:stä on PubMedin uudistuminen syyskuussa 2019. PubMed Labsissa on
kehitysversio siitä, mitä on tulossa. Kaikki PubMed Labsin ominaisuudet eivät sellaisenaan tule käyttöön,
mutta sieltä saa hyvää ennakkokäsitystä. ”Vanha PubMed” tulee olemaan rinnakkain käytettävissä uuden
kanssa n. 2—6 kk.
Tomas kertoi hyviä uutisia WHO:sta: WHO perustaa Ranskaan Lyoniin WHO Akatemian. Hanke on vielä
varhaisessa vaiheessa, mutta päätös on jo olemassa. Akatemia tarjoaa alhaisen- ja keskitulotason maiden
terveydenhuollon ammattilaisille korkealaatuista koulutusta, sekä kampuksella että etänä. WHO järjestää
muutenkin yhä enemmän verkkokoulutuksia, jotta ammattitaidon jatkuva päivittäminen olisi mahdollista
kaikkialla.
Kokouksen pöytäkirjan voi lukea Public Health Information –ryhmän kotisivuilta.

Pitämämme workshop
Pidimme Mari Elisa Kuusniemen (Helsingin ylipiston kirjasto, tutkimuksen palvelut) ja Tiina Heinon
(Helsingin yliopiston kirjasto, Terkko) kanssa workshopin Competences needed for research data
management in libraries - Do we need right skills or the right persons? Workshopin suunnitteluun oli
osallistunut myös Siiri Fuchs (Helsingin ylipiston kirjasto, tutkimuksen palvelut). Workshopissa osallistujat
pääsivät ryhmätöiden avulla pohtimaan, minkälaista osaamista tutkimusdatan tuessa eri tehtävissä
tarvitaan. Esimerkiksi esimiesasemassa olevat pohtivat rekrytointiperusteita, käytännön datatukea antavat
asiantuntijat reflektoivat omia roolejaan ja osaamispainotuksiaan. Osallistujat työskentelivät innostuneesti
ja aiomme julkaista workshopin tuloksista ja käytetystä menetelmästä artikkelin Journal of EAHILissa.
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Posterimme
EAHIL on tärkeä yhteistyöfoorumi ja ammatillinen verkosto, joka vaikuttaa positiivisesti monella tavalla.
Posterissamme EAHIL makes a difference? nostimme Tiina Heinon ja Ana Maria Ferrinhon (British
Columbia Institute of Technology, Kanada) kanssa esille esimerkkejä EAHIL-yhteistyön tuloksista:
benchmarkkausta, innovointia, mentorointia, opintomatkoja, päivittäisen työn lomassa ajatustenvaihtoa
puolin ja toisin… Saimme posteristamme ja ”pitchauksestamme” (1 min/posteri) paljon ilahtuneita ja
positiivisia kommentteja!

Kurssit ja workshopit
Koko workshop-ohjelma oli erinomainen: täynnä antoisia sessioita, joissa innostui, oppi uutta ja tuli
vaihdettua paljon ajatuksia ja ideoita! Esimerkiksi Ghislaine Declèven (Université catholique de Louvain,
Belgia), Karen Johanne Busetin (Norwegian University of Science and Technology, Norja) ja Tuulevi
Ovaskan (Itä-Suomen yliopisto) pitämän Better than presentations – workshop facilitating skills as
new competencies for (health) library professionals – introducing and testing interactive methods
oli sekä sisällöltään että toteutukseltaan mainio. Kokeilimme käytännössä monenlaisia aktivoivia
fasilitointimenetelmiä, joita varmasti tulee hyödynnettyä omassa työssä. Lisäksi demoissa esimerkkiaiheina
käydyt keskustelut olivat niin kiinnostavia, että moneen kertaan kaivoin muistiinpanovihkoa esiin
napatakseni nettiosoitteita ja nimiä ylös (esim. Centre for Journalogy: Deciding where to submit).
Toinen erityisen osuva workshop minulle oli Implementing FAIR principles within the Life Sciences –
build micro-learning sequences, vetäjinä Mathilde Panes, Eliane Blumer ja Fantin Reichler (Swiss Federal
Institute of Technology, Sveitsi). Olimme saaneet etukäteismateriaalia, jonka avulla jokainen oli tutustunut
jo valmiiksi mikro-oppimiseen. Workshopissa ideoimme pienryhmissä tutkimusdataan liittyvän mikrooppimiseen perustuvan materiaalin tai kokonaisuuden, suunnittelimme käyttötilanteet ym. Tämä oli
todella innostava tehtävä josta myös jää konkreettisia ideoita omaan työhön.
Hyvästä tarjonnasta on vaikea tehdä vain joitakin poimintoja. Paljon ajatuksia, keskustelua ja tietoa tuli
pitkin matkaa myös muissa sessioissa.

Osansa hyvän tunnelman ja keskustelun virittämiseen toi myös erinomainen sosiaalinen ohjelma; mm.
konferenssi-illallinen historiallisessa kiltatalossa. Illan kuluessa päästiin maistelemaan fine dining tason
herkkuja ja mm. kokemaan Baselin karnevaalin tuntua järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Christoph
Wehrmüllerin (Universität Basel, Sveitsi) johdolla.

Konferenssi päättyi yleiskokoukseen (General Assembly), jota oli mukava hyvällä tavalla ylpeänä seurata,
sillä EAHILin Excutive Boardissa vaikuttaa tällä hetkellä kaksi suomalaista: Tiina Heino ja Tuulevi Ovaska.
Yleiskokouksen päätteeksi seuraavan konferenssin järjestäjät Witold Kozakiewiczin (Medical University of
Łódź, Puola) esittivät kutsun saapua kesäkuussa 2020 Łódźiin.
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