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YLEISTÄ
Workshopin teemana oli Learn – Share – Act – Bridge Borders. Ohjelmaan kuului vain yksi keynote-esitelmä,
jonka piti Baselin yliopiston professori Christiane Pauli-Magnus aiheenaan From clinical research departments
to bedside – how to build partnerships for evidence-based care, ja muuten tapahtuma koostui
täydennyskoulutuskursseista (11 maanantaina), interaktiivisista työpajoista (36 tiistaista torstaihin) ja
erikoissessioista (3) sekä kokouksista (12), posteriesittelyistä (postereita oli 41) ja viimeisen päivän
paneelikeskustelusta. Mukana oli myös näytteilleasettajia/sponsoreita sekä heidän tuote-esittelyjään (10).
Lisäksi oli jokaisena iltana sosiaalista ohjelmaa ja torstain lopuksi mahdollisuus osallistua jollekin
tutustumiskierrokselle. Jokaisen EAHIl2019-kokemus oli taatusti erilainen, sillä näistä aineksista kaikki voivat
koostaa oman viikko-ohjelmansa. Hienosti järjestetyn tapahtuman parasta antia minulle olivat kokousten
lisäksi hyvin valmistellut ja erinomaisesti osallistavat työpajat. Viikko oli todella työntäyteinen ja erittäin
antoisa.

KOKOUKSET
EAHILin hallitus (Executive Board) kokoontui maanantaina. Kokopäiväkokouksen osallistuivat kaikki hallituksen
jäsenet eli lisäkseni Karen Buset, Maurella Della Seta, Ghislaine Declève, Marshall Dozier, Francesca Gualtieri,
Lotta Haglund, Tiina Heino ja Witold Kozakiewicz sekä roolinsa puolesta Journal of EAHILin päätoimittaja
Federica Napolitani. Pöytäkirjantarkistusten, puheenjohtajan raportin (vastaa suomalaisen yhdistyksen
vuosikertomusta) käsittelyn ja muiden rutiinien jälkeen käsittelimme talousasiat, joihin ei ollut juuri tullut
muutoksia talvikokouksen jälkeen. Tärkein päätös oli se, että järjestön maksukorttien (joiden pitää olla
kahdella hallituksen jäsenellä, jotka eivät ole taloudenhoitaja tai hänen varahenkilönsä), tulee (ainakin tällä
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hetkellä) olla puheenjohtajalla (president, josta tulee seuraavaksi past president) ja hallituksen uusimmalla
jäsenellä, jonka kausi jatkuu yli seuraavien vaalien. Näin ne ovat henkilöillä, joiden kausi ei ole katkolla ensi
vuoden jälkeen. Näillä debitkorteilla maksetaan lähinnä kuluja tapahtumien aikana.
Journal of EAHILin raportoinnin yhteydessä keskeisiksi nousi kaksi asiaa: talous, joka on muutoksessa, koska
lehti siirtyi kokonaan verkkoon, sekä EAHILin/JEAHILin edustus ”sisarlehden” eli HILJin (Health Information and
Libraries Journal) toimituskunnassa, josta molemmat nykyiset edustajat ovat jäämässä pois. Päätöstä ei tehty,
mutta hallituksessa ilmeni kiinnostusta. Raportoin viestinnän koordinoijana järjestön verkkosivuihin ja
sosiaaliseen mediaan liittyvistä asioista. Nettisivulle on tehty joitakin rakenteellisia muutoksia
sisältöpäivitysten lisäksi, verkkoliikenne sivuilla on tasaista ja sitä on lähes kaikista maailman maista, ei vain
Euroopasta. Kaikkien EAHILin some-kanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet edelleen.

Hallituksen kokous, vieressä varapuheenjohtaja Lotta Haglund
Keskustelimme jäsenrekisterin uusimisen tarpeesta. Formdesk toimii hyvin muun muassa vaaliprosessissa,
mutta haasteita on joiltakin muilta osin. Yhteyttä sähköpostilistoihin ei ole, joten käsityötä tarvitaan.
Valtuuston jäsenet eivät saa suoraan tietoa uusista jäsenistä omissa maissaan. Marshall Dozier on selvitellyt
vaihtoehtoja uudeksi järjestelmäksi, mutta vertailua on jatkettava, jotta voidaan valita uusi järjestelmä, joka
soveltuu paremmin myös yhteydenpitotarkoituksiin. Tätä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat
Marshall Dozierin lisäksi Francesca Gualteri, Tiina Heino ja Witold Kozakiewicz. Toinen tärkeä jäseniin liittyvä
aiheemme oli valtuuston jäsenten mahdollinen eroaminen kesken nelivuotiskauden (mihin voi olla erilaisia
syitä, esim. alan vaihtaminen). Jos ehdokkaita on kyseisestä jäsenmaasta ollut vaaleissa enemmän kuin
paikkoja, voi seuraavaksi eniten ääniä nousta eronneen tilalle. Jos näin ei ole, voidaan ko. maan EAHILjäsenistä valtuuston kokoukseen varahenkilö, mutta ylimääräisiä vaaleja ei järjestetä. Kävimme myös läpi
sisarorganisaatioiden – The Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA), ALIA Health
Libraries Australia (HLA), Canadian Health Libraries Association | Association des bibliothèques de la santé du
Canada (CHLA), Medical Library Association (MLA, USA), Taiwan Medical Library Association (TMLA) – kanssa
tehdyt yhteistyösopimukset, joista AHILAn ja TMLAn allekirjoitettiin Baselissa.
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Hallituksen jäsenet ja joukko sisarorganisaatioiden edustajia
Eniten aikaa käytimme tulevien EAHIL-tapahtumien haasteellisen tilanteen pohtimiseen ja sen miettimiseen,
kuinka saisimme ehdotuksia vuoden 2021 ja sen jälkeen järjestettäviin konferensseihin ja workshopeihin.
Pohdimme syitä ja vaihtoehtoja. Kävimme läpi jo tekemiämme toimia asian edistämiseksi. Päädyimme siihen,
ettei vuonna 2021 ole EAHIL-workshopia, ellei hallitus saa valmisteltuja ehdotuksia ennen lokakuista onlinekokoustaan eli käytännössä syyskuun loppuun mennessä. Korostimme tätä asiaa sekä valtuuston kokouksessa
että yleiskokouksessa. Strategiamme saattoi toimia, sillä jo kokousten aikana sekä heti workshop-viikon
jälkeen hallituksen jäsenille alkoi tulla alustavia tiedusteluja ja kiinnostuksenosoituksia vuosien 2021, 2022 ja
2023 tapahtumien järjestämiseksi. Puolan Łódźissa ensi vuonna pidettävän konferenssin järjestelyjen hyvästä
etenemisestä saimme raportin Witold Kozakiewiczilta: talvikokouksen tilannepäivityksen jälkeen
konferenssipaikka oli varmistettu, verkkosivu avattu ja Twitter-tili käytössä, uusia yhteistyökumppaneita tullut
mukaan ja IPC:llä (International Programme Committee) oli(si) kokous Baselissa.
Päätimme myös lokakuun online-kokouksen ja maaliskuun talvikokouksen päivämäärät ja paikan (Tukholma).
Valmistelimme hallituksen kokouksessa vielä samana päivänä pidettyä valtuuston kokousta ja torstain
yleiskokousta sekä kertasimme boardin jäsenten velvollisuuksia viikon aikana.
Councilin eli valtuuston kokouksessa tehtäväni oli toimia etäosallistujien yhteyshenkilönä eli moderoida
keskustelua Blackboard-järjestelmässä. Työskentelimme kokouksessa myös työpajamaisesti työstäessämme
järjestölle strategiaa sen tavoitteiden pohjalta, ja etäosallistujia oli kuusi, joten sain ahkerasti kiertää
kirjoittamassa heidän kommenttejaan fläppipapereille. Suomalaiset Council-jäsenet raportoivat valtuuston
kokouksesta tarkemmin omissa raporteissaan.
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Valtuuston kokouksen työpajaosio
Perjantaina pidetyn yleis- eli jäsenkokouksen (General Assembly) asioita olivat Cardiffissa vuonna 2018 pidetyn
yleiskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, President’s report (eli jo hallituksen kokouksessa käsitelty
vuosikertomus), Journal of EAHILin päätoimittajan raportti (sekin jo hallituksessa käsitelty), Viestintäasioiden
raportti, jonka esittelin (myös jo hallituksessa käsitelty, mutta muistini mukaan ensimmäistä kertaa myös
jäsenille), ja tärkeimpänä tulevien EAHIL-tapahtumien järjestäminen. Korostimme, ettei vuonna 2021 ole
EAHIL-workshopia, ellei sille syyskuuhun mennessä ilmaannu järjestäjää. Itse asiassa siinäkin tapauksessa
aikataulu on tiukka. Valmistelut olisi aloitettava viimeistään kaksi vuotta ennen tapahtumaa.

Yleiskokous. Keskellä Maurella Della Seta ja oikealla Federica Napolitani
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VIESTINTÄ
Tein yhteistyötä workshopin virallisen valokuvaajan kanssa. Organisoin EAHILin YouTube-kanavalle kaksi uutta
videota: haastattelin Paulina Milewskaa valtuuston kokouksesta sekä past president Marshall Dozieria ja
EAHIL-EBSCO-apurahan saajia. Huolehdin järjestön somekanavista. Tein myös joitakin verkkosivupäivityksiä
workshop-viikon aikana. Perehdytin viestinnän koordinoinnin varahenkilöni Kozakiewiczin EAHILin Internetsivujen päivittämiseen ja ylläpitoon.
TYÖPAJAT
Työpajaan Better than presentations - workshop facilitating skills as new competencies for (health) library
professionals. Introducing and testing interactive methods, jonka pidin yhdessä Karen Busetin (NTNU, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet) ja Ghislaine Declèven (Université catholique de Louvain) kanssa,
osallistui 30 innokasta kollegaa. Työpajamme oli tavallaan metaworkshop, koska sen aiheena olivat erilaiset
interaktiiviset menetelmät, joista osan sekä esittelimme että harjoittelimme ja osan ennätimme vain esitellä.
Suunnitteluvaiheessa 2 x 75 minuuttia tuntui pitkältä ajalta, mutta mitä lähemmäksi konkretiaa pääsimme, sen
tiukemmalta aikataulu alkoi tuntua. Seminaarihuoneessa oli myös tungosta (ja helteen vuoksi kuumakin), sillä
alun perin toivomamme 20 sijaan osallistujia oli siis 10 enemmän. Koko tapahtuman osallistujamäärä yllätti
järjestäjät ja lähes kaikkiin työpajoihin jouduttiin ottamaan alkuperäistä enemmän osallistujia. Jotkut työpajat
toteutettiin kahteen kertaan, mutta sitä emme halunneet, koska emme olisi silloin voineet osallistua juuri
mihinkään muuhun. Työpajamme onnistui hyvin sekä osallistujien että omasta mielestämme. Yhteistyömme
sujuu aina erinomaisesti. Työpajamateriaalimme & tietoja työpajan menetelmistä sekä tulokset lopun
minityöpajoista (SlideShare).

Omassa työpajassa
Onnistuin valitsemaan kauan sitten keväällä abstraktien perusteella kolme erinomaista työpajaa. Teaching at
scale: Effective methods of information skills development in large and diverse user populations. A TeachMeet
Event -työpajan pitivät Fiona Brown ja Marshall Dozier (University of Edinburgh). Osa osallistujista oli
valmistellut minialustuksen (nano-presentation), joka oli joko ongelma tai ratkaisu tiedonhaun opetukseen
liittyen tilanteessa, joka on haasteellinen esimerkiksi suurten ryhmäkokojen, etäopiskelijoiden tai hyvin
erilaisten lähtötasojen vuoksi. Niiden aikana jokainen kirjoitti muistilapuille kysymyksiä tai kommentteja, joita
alustukset herättivät, ja vetäjät kirjoittivat minialustusten ydinasiat fläppipapereille. Alustusten jälkeen me
osallistujat pääsimme lisäämään kommentti- ja kysymyslappusemme sopiviin kohtiin ja lukemaan muiden
lappuja. Lopuksi ne käytiin läpi, alustajat vastasivat kysymyksiin ja kommentteihin, sekä kaikilla oli
mahdollisuus jakaa ajatuksiaan. Tämän työpajan menetelmästä ja sisällöstä keskustelen mielelläni tiedonhakua
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opettavien työkavereideni kanssa: Kenties voisimme toteuttaa oman TeachMeetin palvelumme
kehittämispäivässä.

Teaching at scale -työpajassa
Claudia Wöckelin (Universitätsbibliothek Leipzig) työpajassa Support Services for Scientists - A brainstorming
session aivoriihen menetelmänä oli Benno van Aerssenin ja Tamer Kemerözin kehittämä innovationdigging.
(ekirja) Ajatuksena on löytää uusia tai piilossa olevia näkökulmia palveluihin tai tuotteisiin, saada ryhmä
sitoutumaan aiheeseen ja arvostaa kaikkien panosta. Loimme pienryhmissä eräänlaiset matriisit tutkimuksen
tuen tehtävistä ja niihin liittyvistä odotuksista, joiden avulla löysimme taulukoistamme innovaatioprosessimme
kohteen. Tämän jälkeen kukin itseksekseen kirjoitti tarralapuille, miten kyseistä prosessia voisi vielä
huonontaa. Näin saimme listan riskeistä ja haasteista, joihin ryhmänä etsimme ratkaisuja. Suunnittelen
kokeilevani menetelmää pian kirjastomme viestintäihmisten kanssa.

Innovationdigging
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Tilasuunnittelun konkretiaa
Planning new medical library facilities -työpajan vetivät Isabelle de Kaenel ja Alexia Trombert (Centre
hospitalier universitaire vaudois, Bibliothèque universitaire de médecine, Lausanne). He alustivat yliopistollisen
sairaalansa kirjaston muutosta ja siihen liittyvästä tilasuunnittelusta, jonka jälkeen pääsimme ryhmissä
konkreettisesti suunnittelemaan palveluiden ja kalusteiden sijoittelua pohjapiirroksiin. Menetelmästä kerron
mielelläni lisää kollegoille, joilla on edessään tilamuutoksia ja niihin liittyvää suunnittelua. Saimme jälkikäteen
myös kattavan lukulistan, jonka mielelläni jaan kiinnostuneille.
Kaikki nämä työpajat olivat oivallisesti valmisteltuja ja erinomaisesti fasilitoituja, mutta vähän jäi tietysti
mietityttämään, olisiko jokin muu ollut vieläkin parempi. Samaan aikaan toisaalla… Onneksi Twitterin ja
muutamien blogikirjoitusten kautta sekä tietysti kollegoiden kanssa juttelemalla sain jonkin verran tietää,
millaisia muut työpajat olivat.
POSTERISESSIO JA PANEELIKESKUSTELU
Posterisessiossa posterien tekijät pikaesittelivät (pitchasivat) aiheensa ja kutsuivat posterinsa äärelle
keskustelemaan lisää. Nämä one-minute-poster-madness- tai pitch-tyyppiset posteriesittelyt ovat yleistyneet
konferensseissa sen sijaan, että posterisessiossa vain kierrettäisiin posterilta toiselle. Ideana on esitellä
posterit niin, että osallistujilla on mahdollisuus päätyä tutustumaan juuri niihin postereihin, joka eniten
kiinnostavat. Huomasin ilokseni, että monessa oli tekijöinä EAHIL-EBSCO-apurahansaajia ja muita EAHILensikertalaisia.
Tiedonhaun opetuksen näkökulmasta mielenkiintoni herättivät Preparing Health Sciences Students for Real
World Information Gathering Using Teams, Cases, and Critical Pedagogy (Margaret Henderson) ja Searchaton:
a gamified, team-based on-site teaching format on literature searching for medical students (Michael Wilde,
Monika Wechsler, Alain Nordmann). Tiedonhaun ja tutkimuksen tuen kannalta kiinnostavimpia olivat
Systematic reviews: Why don't researchers consider to include a medical librarian and would this collaboration
have made things better? (Krizia Tuand, Magdalena Jans, Thomas Vandendriessche), An instrument for
evaluating searches for systematic reviews: The SRS-checklist (Pernille Skou Gaardsted, Henrik Laursen), Why
are systematic reviews that fail to meet PRISMA reporting requirements still being published? (Shelley de Kock,
Steven Duffy, Lisa Stirk) ja Which databases are worth searching for systematic reviews? (Sabine D. Klein,
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Martina A. Gosteli-Peter). Viestinnän koordinoijana kiinnostuin postereista Enhancing the impact of
institutional research results (Edit Gorogh, Judit Fazekas-Paragh, Gyongyi Karacsony) ja Use of Academic
Social Networks Sites by Medical Staff in a University Hospital: new competencies for a Medical Library (Mar
Gonzalez-Cantalejo). Hallituksen jäsenenä huomioni kiinnittyi tietysti Tiina Heinon, Ana Maria Ferrinhon ja
Katri Larmon Eahil makes a difference? -posteriin.

Posterisessio
Paneelikeskusteluun tulevaisuuden opiskelijoiden kirjasto- ja tietopalveluista osallistuivat Oliver Obst
(Münsterin yliopiston lääketieteellinen kirjasto), Tabea Stössel (Baselin yliopiston kolmannen vuoden
lääketieteen opiskelija) ja Michael Wilde (Baselin yliopiston lääketieteen opintokoordinaattori), keskustelua
johdatteli Alice Keller (Baselin yliopiston kirjaston uusi johtaja). Kävi ilmi, etteivät opiskelija unelmoi
mahdottomia, ja tutusti todettiin ennustamisen vaikeus. EAHIL-tapahtumille ominaisessa rennon
kollegiaalisessa ilmapiirissä keskustelu kirvoitti paljon yleisökommentteja ja -kysymyksiä.

Paneelikeskustelijat
PALKINNOT
Lopuksi jaettiin palkinnot ja apurahat sekä kukitettiin järjestäjät. EAHIL-EBSCO apurahan saivat Pernille
Gaarsted (Tanska), Magdalena Kokosinska (Puola), Henrik Laursen (Tanska), Krizia Touand (Belgia), Kübra
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Zayim Gedik (Turkki) ja Martina Žužak (Kroatia). Teimme videohaastattelun tiistaina. AHILA-EAHIL-apurahan
sai Emma Ndalameta-Theo (Zambia).

Apurahansaajat reunoilla, keskellä EBSCOn edustaja ja EAHILin puheenjohtaja
Parhaasta ensikertalaisen posterista palkittiin Michael Wilden, Monika Wechslerin ja Alain Nordmannin
Searchaton: a gamified, team-based on-site teaching format on literature searching for medical students.
Parhaan posterin palkinnon saivat Sandra Kendall, Michelle Ryu ja Chris Walsh posterista How Do We Teach
Clinicians Where the Resources for Best Evidence Are? Parhaina työpajoina samoin pistein palkittiin M. J.
Tooeyn Meaningful and Strategic Alignment – A Roadmap for Library Success sekä Alicia Fátima GómezSánchezin, Gaetan Kerdelhuen, Rebeca Isabel-Gómezin, Pablo Iriarten, Mar González-Cantalejon ja Floriane
S. Mullerin Health libraries: sharing through gaming. Kunkin posterin ja työpajan arvioi kolme osallistujaa
EAHILin arviointikriteerien mukaisesti.
Aivan viimeiseksi saimme kutsun seuraavaan konferenssiin: EAHIL 2020 “Be Open, Act Together” 22.-26.6.2020
Łódź, Puola.
LISÄTIETOA
•
•
•

Ohjelma
Twitter @eahil2019 & #eahil2019
Valokuvat (Silvia Mahler, myös suurin osa tämän raportin kuvista)

Kiitän osallistumismahdollisuudesta BMF ry:tä, TSV:tä ja Itä-Suomen yliopiston kirjastoa ja suurenmoista
terveysalan kirjastoammattilaisten yhteisöä.
Kuopiossa 5.8.2019
Tuulevi Ovaska
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/tuulevi.ovaska
https://orcid.org/0000-0002-8234-7854
Twitter: @TuuleviUEFlib
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