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Osallistuja: Raisa Iivonen 

Rahoitus (osa): LM matka-apuraha/Bibliothecarii Medicinae Fenniae BMF ry 
 
Matkan aihe: 

Osallistuminen seuraaviin: 

European Veterinary Libraries Group EVLG business meeting (kokous) 

EAHIL Genaral Assembly (kokous) 

Konferenssiohjelman seuraaminen, posterisessiot, näyttely 

Oma posteri: 

From discovery to veterinary practice: how to create intelligent solutions to find evidence on animal 
health in Finland 
tekijöinä: Raisa Iivonen, Gunilla Widén, Åbo Akademi University, Turku, Finland 

https://www.conftool.com/eahil2019/index.php?page=browseSessions&form_session=116#paperID159 

“The aim of this project is to deepen the previous knowledge of veterinarians’ information seeking behavior 
as the basis for developing ontologies in the Semantic Web. That is required for a better findability by 
refining search tools and will serve both academic research and practicing fields of the veterinary business. 
Though a relatively good accessibility of scientific information in Finland, it is of no use if not 
discoverable.” 

Posteri esittelee Åbo Akademissa tekemääni väitöstutkimusta, jossa selvitetään eläinlääketieteellisen 
terminologian kehittämistyötä parempien tiedonhakutulosten saamiseksi. 
 
European Veterinary Libraries Group EVLG  

Euroopan eläinlääketieteellisten kirjastojen ryhmä piti sääntömääräisen vuosikokouksensa; 
puheenjohtajana ja sihteerinä Fiona Brown (UK). Keskusteltiin ryhmän suuntautumisesta kansainväliseksi, 
sillä myös USA:ssa on VMLS:N toiminta entistä vähäisempää. Fiona lupasi selvittää, miten EAHIL:n säännöt 
muutoksiin taipuvat. 

Virallisen ohjelman ulkopuolella "vetlibberit" kulkivat yhdessä kongressin vapaa-ajan ohjelman mukaisesti 
syventäen entisiä ammatillis-sosiaalisia suhteitaan ja luoden uusia.  

MeSH  

Ensimmäistä kertaa pystyin osallistumaan toisen kiinnostavan SIG:n kokoukseen, The Medical Subject 
Headings Information (MeSH) special interest group translated MeSH, jossa vieraili NLM:n edustaja 
kertomassa PubMedin uudesta käyttöliittymästä. Varsinaista MeSH-käännösasiaa ei tuotu keskusteluun, 
mutta pidin kokousta hyvänä alkuna MeSH:n ja muiden ontologisoitujen sanastojen tutkimiseen. 

https://www.conftool.com/eahil2019/index.php?page=browseSessions&form_session=116#paperID159


Post Congress Tour 

Tälle matkalle ei järjestynyt Post Congress –kiertuetta eläinlääketieteellisiin kirjastoihin, mutta lähin 
navetta oli kadun toisella puolellla: 

 

 

Hof St. Margarethen liegt zusammen mit der St. Margarethenkirche, Basel. 

 

raisa.iivonen@outlook.com 

 

 

 


	MATKARAPORTTI
	European Veterinary Libraries Group EVLG
	Euroopan eläinlääketieteellisten kirjastojen ryhmä piti sääntömääräisen vuosikokouksensa; puheenjohtajana ja sihteerinä Fiona Brown (UK). Keskusteltiin ryhmän suuntautumisesta kansainväliseksi, sillä myös USA:ssa on VMLS:N toiminta entistä vähäisempää...
	Post Congress Tour

