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Kokoukset

Boardin kokous
EAHILin hallituksen (Executive Board) kokous pidettiin heti maanantaina 17.6. Kokous kesti koko päivän ja
siihen osallistui koko hallitus: Karen Buset (Norja), Maurella Della Seta (Italia), Ghislaine Declève (Belgia),
Marshall Dozier (Iso-Britannia), Francesca Gualtieri (Italia), Lotta Haglund (Ruotsi), Witold Kozakiewicz
(Puola), Tuulevi Ovaska ja minä (Suomi). Hallituksen kokoukseen osallistui myös Federica Napolitani (Italia)
Journal of EAHILin (JEAHIL) päätoimittajan roolissa.
EAHILin hallituksen kokoukset ovat erittäin hyvin valmisteltu. Käytämme DropBoxia ja jokaisessa
kokouskohdassa on siihen liittyvän työpaperin numero(t). Työpaperit (working papers) on yleensä hyvissä
ajoin etukäteen luettavissa. Kokouksen rutiiniasiat (aiemman kokouksen pöytäkirja, presidentin raportti
yms.) saadaan käytyä läpi mukavan rivakasti, koska kaikki ovat jo ennakkoon perehtyneet ja työstäneet
asioita. Osaan kokouksen asioista liittyy paljonkin keskustelua, mutta sekin ehditään käydä.

©Workshopin virallinen valokuvaaja ikuisti meidät tauolla              Selfie Marshallin (Edinburgh) ja Witoldin (Łódź) kanssa
Esiin nousseita asioita:
- Talousasiat: järjestön maksukortit täytyy päivittää (kahdella hallituksen jäsenellä, ei kuitenkaan
taloudenhoitajalla tai hänen varahenkilöllään). EAHILin maksukorteilla (debitkortteja) maksetaan lähinnä
tapahtuman aikana syntyviä kuluja (ostoksia).
- Jäsentietokanta: pitkään käytössä ollut Formdesk toimii edelleen hyvin esimerkiksi vaaliprosessissa.
Esimerkiksi sähköposti-lähetyksissä sen käyttö vaatii käsityötä. Valtuuston (Council) jäsenet eivät saa
suoraan tietoa oman maansa uusista jäsenistä. Perustettiin työryhmä selvittämään uutta järjestelmää
jäsentietokantaa varten: Marshall, Francesca, Witold ja minä. Boardin lokakuisessa online-kokouksessa
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käsitellään tätä jäsentietokanta-asiaa.
- EAHILilla on sisarjärjestöjä: http://eahil.eu/about-eahil/sisters/ . Näistä sisarjärjestöistä Afrikan AHILAn ja
Taiwanin TMLAn yhteistyösopimukset allekirjoitettiin Baselissa.
- ensi vuoden EAHIL2020-konferenssi on Puolassa Łódźissa; Hallituksen jäsen Witold kertoi järjestelyistä,
jotka olivat jo erittäin hyvällä mallillaJ https://eahil2020.wordpress.com/ .
- Tulevista EAHIL-tapahtumista keskusteltiin paljon. Mietimme, miten saisimme ehdotuksia tapahtuman
järjestämiseksi. Nostimme asiaa esille sekä Councilin kokouksessa että yleiskokouksessa (General
Assembly). Juttelimme myös potentiaalisten järjestäjien kanssa suoraan. Strategiamme toimi, koska heti
alkoi tulla ehdotuksia! On tärkeää, että jäsenet ymmärtävät ja sisäistävät, että EAHIL-tapahtumia ei järjestä
’joku taho’, vaan se ’joku’ olemme me järjestön jäsenet!
- seuraavat Boardin kokoukset: lokakuussa verkkokokous ja maaliskuun alussa talvikokous Tukholmassa.

Council kokous
Councilin eli valtuuston kokouksessa käytiin aluksi esittäytymiskierros, 24 oli paikalla ja 6 osallistui online.
Boardin jäsenet ja Federica (JEAHILin päätoimittaja) osallistuivat myös kokoukseen. Varapuheenjohtaja
Lotta toimi Council-kokouksen puheenjohtajana.
Uutiskierroksella osa Councilin jäsenistä kertoi oman maansa ammatillisista tapahtumista, koulutuksista
yms. kiinnostavasta.
Esittely- ja uutiskierrosten jälkeen siirryttiin interaktiiviseen osioon, jossa yhdessä pohdittiin EAHILin
sääntöjen 3. kohtaa eli tavoitteita:
EAHIL statutes, item 3: Objectives
The Association is an independent European non-governmental association, without profit motive whose
purposes shall be:
3.1.1. To unite health librarians and information officers in Europe and to act as a channel of
communication between them through a newsletter, electronic media, meetings, conferences and such
other means as shall seem appropriate from time to time.
3.1.2. To promote the training, education and mobility of health librarians and information officers in
Europe, and to find practical ways of improving co-operation in the sector of health libraries and
information services, particularly in less developed parts of the world with preference for European
countries.
3.1.3. To support the improvement of professional skills and promote quality and standardisation in
European health libraries.
3.1.4. To seek to identify and define the needs for common effort and to initiate activities for the benefit of
health information and libraries in Europe, in co-operation with other international and national
associations, organisations and institutions.
3.1.5. To promote the professional interests of the membership when and where needed.

- Käytimme Open space –metodia ja keräsimme Councilin jäseniltä ideoita, millä keinoin ja toiminnoin
edesautetaan EAHILin tavoitteiden toteutumista. Tästä saadaan raporttia myöhemmin.

General Assembly
EAHIL workshopin päätöspäivänä torstaina pidettiin yleiskokous. Virallisten asioiden lisäksi (edellisvuoden
yleiskokouksen pöytäkirja, presidentin raportti, raha-asiat jne.) palkittiin parhaat esitykset ja posterit
(ensikertalaisten sarja erikseen). Tuulevi (EAHIL Communication Officer) kertoi EAHILin viestinnästä. EBSCOn
EAHIL-stipendin saajat saivat osallistumisdiplomit. Witold ja Paulina Wilewska esittelivät vuoden 2020 EAHIL-
konferenssin tapahtumapaikan: Vienna House Andel’s Łódź, Puola. Aivan upealta vaikuttaa!
Paikallinen järjestämiskomitea kukitettiin ja kiitettiin kaikin puolin erittäin onnistuneesta workshopista! Oli
kyllä todella mahtava tapahtuma J!
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EAHIL2020 International Program Committéen kokous
Minulla on ilo kuulua ensi vuoden EAHIL2020 ohjelmatyöryhmään. Łódźin teema on: Be Open Act Together.
(Łódź tarkoittaa puolaksi venettäJ). Työryhmän kokous pidettiin keskiviikkona, ja siellä päätimme tulevan
konferenssin sisältöteemat.
https://eahil2020.wordpress.com/2019/08/01/ipc-meeting-in-basel-june-19-2019/

IPC suunnitellaan teemoja seuraavaan konferenssiin                     EAHIL202 Łódź –markkinointiaJ

Keynote
Professori Dr. Christiane Pauli–Magnus.
Head Department of Clinical Research /
Head Clinical Trial Unit. UniBasel:
“From clinical research departments to
bedside – how to build partnerships for
evidence-based care”
Christiane Pauli-Magnus piti erittäin
kiinnostavan keynote-luennon.
Luennon pääpointtina oli, miten pystyä
vähentämään hukkaa, kun tehdään
tutkimusta: ”increasing value reducing
waste in research – waste in all stages”.
Christina tiivisti kohdat, joita
parantamalla tehostetaan kliinisen
tutkimuksen hyödyllisyyttä:
- problem based and priority setting;

context placement and information gain; real life circumstances; patient centeredness; feasibility &
transparency.
Hän nosti myös esille tutkimusdatan keskeisen roolin: ”research question  – data access – data
management – publication”Hyvällä datan hallinnalla pystytään vähentämään hukkaa!
“In 2009, Chalmers and Glasziou identified some key sources of avoidable waste in biomedical research.
They estimated that the cumulative effect was that about 85% of research investment—equating to $200
billion of the investment in 2010—is wasted.”
Macleod MR et al. Biomedical research: increasing value, reducing waste. The Lancet 2014;383(9912):101-
104. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613623296
Alkuperäinen tutkimus: Chalmers I, Glasziou P. Avoidable waste in the production and reporting of research
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evidence. The Lancet 2009;374(9683):86-89.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673609603299

Workshopit ja työpajat
Tässä lyhyet koosteet osallistumisistani; työpajat olivat aktiivisia ja hyvin toteutettuja, niissä oli vauhdikas
tekemisen meininki! Jos aihe tuntuu kiinnostavalta, kerron mielelläni lisääJ!

Teaching Evidence-Based Medicine: Acting on Challenges, Bridging Disciplines, Sharing
Solutions
Catherine Pepper & T. Derek Halling (Texas A&M University, Medical Sciences Library)
Työpajan ideana oli ’parallel design’. Siinä oli 3 vaihetta, ensimmäisessä vaiheessa Catherine ja Derek
esittivät kyselyn tuloksia, jossa olivat haastatelleet eri lääketieteellisten opetuslaitosten EBM-opettajia
(EBM evidence based medicine eli näyttöön perustuva lääketiede). Seuraavassa vaiheessa pohdimme
antamaamme EBM-opetusta pienryhmissä. Lopuksi syntetisoimme eri ryhmien ideat
toteuttamissuunnitelmiksi. Työpajaa ennen olimme saaneet materiaalia, johon perehdyimme etukäteen.

Better than presentations – workshop facilitating skills as new competencies for (health)
library professionals – introducing and testing interactive methods
Ghislaine Declève (Bryssel), Karen Johanne Buset (Trondheim) ja Tuulevi Ovaska (Kuopio)
Työpajan ideana oli ’interactive skills and tools’. Tässä työpajassa opittiin fasilitointityökaluja käyttämällä
niitä! Työpaja oli hyvin strukturoitu ja vetäjät selvisivät hyvin, vaikka osallistujia tuli kolmannes lisää (20 -
>30!  Lähes kaikkiin työpajoihin jouduttiin ottamaan suunniteltua enemmän osallistujia, sillä tapahtuman
osallistujien kokonaismäärä yllätti järjestäjät!)
- työpajan diat
- työpajan wrap up

Fish bowl –metodi                                                            World café-metodin tuotos

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673609603299
https://www.conftool.com/eahil2019/index.php?page=browseSessions&downloads=show&form_session=44&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.com/eahil2019/index.php?page=browseSessions&downloads=show&form_session=68&mode=list&presentations=show
https://www.slideshare.net/tuulevi/better-than-presentations-workshop-facilitating-skills-as-new-competencies-for-health-library-professionals-introducing-and-testing-interactive-methods
https://www.slideshare.net/tuulevi/wrap-up-of-better-than-presentations-workshop-facilitating-skills-as-new-competencies-for-health-library-professionals-introducing-and-testing-interactive-methods


Playing together! Collaborations to support optimal research data management in life and
medical sciences
Silke Bellanger (Basel)
Työpajan ideana oli ’collaboration – doing things together’
Pienryhmässämme aloitimme keskustelun tuen tarpeesta. Yksi pienryhmämme jäsenestä oli vierailijana
eikä hän ollut kuullut avajaisluentoa, jossa professori Christiane Pauli–Magnus puhui tutkimuksen hävikistä
(waste). Kerroin hänelle luennon sisällöstä, josta hän todella kiinnostui. Päätöspäivän asiantuntijoiden
tulevaisuuspaneelissa kävi ilmi, että tämä ryhmätyökumppanimme oli Baselin yliopiston kirjaston
vastavalittu johtaja Alice KellerJ.

 Oslo kollegatJ

Meidän pitämä workshop ja posteri
Competences needed for research data management in libraries - Do we need right skills or
the right persons?
Mari Elisa "MEK" Kuusniemi, Katri Larmo ja Tiina Heino (työpajan suunnittelussa mukana myös Siiri Fuchs)
Helisngin yliopiston kirjasto.
Työpajan ideana oli kartoittaa ’RDM-osaamisen eri tasoja eri tarpeisiin’. Ihan aluksi jaoimme osallistujat
riviin: toiseen päähän asian parissa asiantuntijoina työskentelevät ja toiseen päähän noviisit (on kuullut
asiasta). Yhden ryhmän koostimme johtajista, jotka eivät itse käytännössä tee mutta jo tarjoavat tai
haluavat tarjota RDM-palvelua. Näin saimme jaettua ryhmiin jotakuinkin RDM:n suhteen saman tasoisen
tietämyksen omaavat jäsenet.
 Työpajasta kirjoitamme Journal of EAHIL:iinJ.
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Posteri: EAHIL makes a difference?
Tiina Heino, Ana Maria Ferrinho ja Katri Larmo.
Posterin ideana oli ’yhteistyön merkitys’.
Ana Maria Ferrinho (Vancouver, Kanada) osallistui EAHIL2008-konferenssiimme Helsingissä, siitä alkoi
yhteistyömme, joka on kehittynyt ystävyydeksiJ! Ana osallistui Helsingin yliopiston kirjaston ISEWLib-
viikolle v. 2017J. Oli erittäin avartavaa tehdä yhdessä posteria ja pohtia yhteistyön merkitystä! Siinä sai
karttaa ja kuvaa kaikesta siitä mitä yhteistyöllä saadaan aikaan: ammatillista kehittymistä,
benchmarkkausta hyvistä käytännöistä, innovointia ja uusien palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa,
kollegiaalista mentorointia, opintomatkoja sekä keskustelua ammatillisista aiheista ylipäätään. Saimme
posteristamme ja yllätyksellisestä ’pitchausperformanssistamme’ (1 min/posteri) paljon myönteisiä
kommentteja!
- Posterimme Zenodossa: https://zenodo.org/record/3517881#.XbGKqcRS9aS

Posterimme pitchaus J
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Päätöspaneeli tulevaisuuden lääketieteen kirjastosta
Ennen yleiskokousta (General Assembly) saimme seurata pyöreän pöydän keskustelua, jota veti Alice Keller
(Baselin yliopiston kirjaston uusi johtaja). Mukana keskustelemassa olivat Oliver Obst (Münsterin yliopiston
lääketieteellinen kirjasto), Tabea Stössel (Baselin yliopiston 3. vuoden lääketieteen opiskelija) ja Michael
Wilde (Baselin yliopiston lääketieteen opintokoordinaattori). Keskustelun ajatuksena oli miettiä opiskelua
50 vuotta eteenpäin. Tabea mietti anatomian opiskeluun ja VR-lasien käyttöön liittyviä mahdollisuuksia.
Oliverin mukaan ihmiset muuttuvat ja ammattiin liittyvä eetosta on tärkeää miettiä. Tekoäly tulee
muuttamaan paljon! Yleisö sai osallistua keskusteluun, ja EAHIL:ille tyypillinen avoin ilmapiiri siihen
rohkaisikin. Puhuttiin myös tiloista, niin sain tilaisuuden kertoa Terkko Health Hubin toiminnasta:
yhteistyökuviot laajasti eri ammattiryhmien välillä kehittyvät, perinteiset roolit hälvenevät, akateemisen
tietämyksen vienti yritysmaailmaan ja innovointiin on jo vauhdissaJ.
Oliver nosti esiin asioita, joista tarvitsemme tietämystä jo nyt: ”artificial intelligence, blended learning,
flipped classroom, technical skills & personalization”. Michael muistutti kirjastolaisia, kuinka tärkeää on
työskennellä yhteistyössä tiedekunnan kanssa.
Enenevässä määrin meidän tulee seurata, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtua, pysyä kehityksen
mukana, harjoittaa kriittistä ajattelua ja tehdä töitä yhdessä – näin me luomme hyvät edellytykset
työllemme myös jatkossaJ!



Social events
EAHIL2019-workshop oli aivan erinomaisesti järjestettyJ!
Tervetuliaistapahtuma järjestettiin Wildt’sches Hausin pihalla; aivan ihana tilaisuus, hyvät tarjoilut!
hauskana yllätyksenä paikallisen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Christoph Wehrmüller ja
kansainvälisen ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Teresa Lee soittivat viuluduetonJ! Tunnelma oli
korkealla, ihmiset ovat innostuneita, avoimia ja kiinnostuneita solmimaan myös uusia tuttavuuksia :D.

viuluduetto                                                                                       Bogumilan (Łódź), MEKin, Annin (Melbourne)
                                                                                                           ja Patrickin (Amsterdam) kanssa

tarjoilutJ                                                                                        Espanjan kollegat – Alicialta (ISEW2018) terveisiäJ!



Päätösillallisen ravintola oli aivan upea kiltatalo Safran Zunftissa. Siellä saimme gourmet-illallisen ohella
nauttia kulttuurielämyksestä, kun Baselin karnevaalien karnevaali kulkue kävi esittäytymässäJ! Ihan
huippua!

Paulinan (Łódź), MEKin ja Katrin kanssa                   Elizabeth (Basel), Guus (Groningen) ja Ana Maria (Vancouver)

Christoph Wehrmüller                                                        Baselin karnevaalitunnelmaa
Matkaraporttini lopuksi tahdon kiittää Helsingin yliopiston kirjastoa, TSV:tä sekä BMF ry:tä
mahdollisuudesta osallistua EAHIL2019-workshopiin❤.

http://www.safranzunft.ch/


Sisarjärjestöjen edustajat yhteiskuvassa EAHIL Boardin kanssa         EAHILin puheenjohtajan Maurellan kanssa

Special Interest group SIG Yarn kokoontuminenJ               Yliopiston upeaa mosaiikkia

 kukkaostoksilla loppuseremoniaa varten:
vapaaehtoisten kukitus❤
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