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HALLITUKSEN JÄSENTEN ROOLIT JA TEHTÄVÄT
Jatkamme historiallista aikaa, meitä on vielä tämän vuoden kaksi jäsentä Suomesta EAHIL Boardissa.
Maakohtaiset jäsenmäärät huomioiden saavutus on erinomainen. EAHILilla on noin 1700 äänioikeutettua
jäsentä, joista suomalaisia on 66. Eniten jäseniä on Britanniasta (yli 300), Espanjasta (noin 150) sekä
Ruotsista, Norjasta ja Italiasta (kaikista toistasataa). Olemme onnistuneet paitsi aktivoimaan
suomalaisjäseniä myös toimimaan niin, että suomalaisten kykyyn johtaa järjestöä luotetaan yleisesti.
EAHILin hallitus toimii kaksivuotisjaksoissa, koska presidentin eli puheenjohtajan kaudet ovat
kaksivuotisia. Hallituksen eli boardin jäsenten kaudet ovat nelivuotisia, paitsi varajäsenillä (co-opted
members), joilla ne ovat kaksivuotisia. Parilliset vuodet ovat kakkosvuosia, ja nyt on menossa Maurella
Della Setan toisen kauden toinen vuosi presidenttinä (2019-2020). Tiina valittiin vuoden 2018 vaaleissa
hallitukseen kaudelle 2019-2022. Tuulevin toinen nelivuotiskausi on 2017-2020. Hallituksen edellisessä
talvikokouksessa jaetut tehtävät jatkuvat kakkosvuonna, jos ei muutoksia tarvita/toivota.
Tehtävät jatkuvat seuraavasti: sihteeri (honorary secretary) Karen Buset, taloudenhoitaja (treasurer)
Ghislaine Declève, varapresidentti (vice president) Lotta Haglund (varajäsen) ja viestintäkoordinaattori
(communications coordinator) Tuulevi Ovaska. Järjestelmävastaavana jatkavat past president Marshall
Dozier ja varajäsen Francesca Gualtieri (Tiina Heino toimii heidän varahenkilönään). Tiina jatkaa sekä
sponsor contact että continuing education liaison –tehtävissä. Jälkimmäisessä varsinainen toimija on
EAHIL uusin työryhmä (special interest group eli SIG) nimeltä Training, Education and Development for
Medical Information and Library professionals (TrEDMIL). Witold Kozakiewicz toimii sekä
taloudenhoitajan että viestintäkoordinaattorin varahenkilönä. Journal of EAHILin päätoimittajaa ei valita
vaaleilla ja hän osallistuu hallituksen kokouksiin tarkkailijana ja ilman äänioikeutta. Hänen tukenaan
EAHIL-organisaatiossa on toimituskunta (editorial board), jossa myös on suomalaisjäsen, Katri Larmo.

PÖYTÄKIRJAT JA RAPORTIT
Hyväksyimme Baselissa kesäkuussa ja verkkokokouksena lokakuussa pidettyjen Boardin kokousten
pöytäkirjat sekä omalta osaltamme kesäkuussa pidettyjen Councilin kokouksen ja General Assemblyn
(yleiskokous/jäsenkokous). Virallisesti kaksi jälkimmäistä hyväksytään seuraavan konferenssin vastaavissa
kokouksissa. Seuraavaksi käsittelyssä ollut President’s Report vastaa suomalaisittain toimintakertomusta.
Maurella Della Seta esitteli sen luonnoksen ja keskustelimme siitä. Lopullinen raportti esitellään
jäsenistölle seuraavassa jäsenkokouksessa (General Assembly). Online-yhteydellä kokoukseen
osallistunut Ghislaine Declève esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 budjetin (Treasurer's
Report). EAHILin talous on kunnossa. Kauden 2017-2018 tilintarkastajat jatkavat kauden 2019-2020
(valittu Cardiffin yleiskokouksessa 2018).
Federica Napolitani oli videoyhteydessä ja raportoi Journal of EAHIL:n (JEAHIL) asiat. Lehti on nyt
ilmestynyt vuoden yksinomaan elektronisena. Lehti on OJS-järjestelmässä (Open Journal System), jonka
eri ominaisuuksia on otettu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Kaikki lehden artikkelit on viety sinne
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takautuvasti, DOI:t otettu käyttöön ja artikkelien vertaisarviointi OJS:ssä on pilotointivaiheessa. Uusi
julkaisumuoto vaati uudenlaista mainoskäytäntöä ja -hinnoittelua, joka julkaistiin vuoden 2019
ensimmäisen numeron ilmestymisen yhteydessä eli maaliskuun aikana. Tuloja tarvitaan, vaikkei lehteä
enää painetakaan, mm. CrossRef-jäsenyyteen (DOI:t).
Tuulevi esitteli raporttinsa viestintäasioista eli EAHILin verkkosivuilla vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja
vuoden 2019 alussa toteutetut muutokset sekä sosiaalisen median eri kanavien (Facebook, LinkedIn,
Twitter) käyttötilastoja. Viestintää on laajennettu tekemällä lisää lyhyitä videoita Baselin workshopviikolla kesäkuussa, tällä kertaa muun muassa matka-apurahasaajien yhteishaastattelu. Viestinnän
koordinoinnin kannalta siirtymävaihe vaatii sekä lisää käytänteiden dokumentointia että seuraajan
perehdyttämistä.

JÄSENASIAT JA HALLITUKSEN SISÄISET ASIAT
Jäsenistöä koskevissa asioissa keskustelimme muun muassa EAHIL-EBSCO- ja EAHIL-AHILA matkaapurahahakemuksista. Jatkoimme hyväksi havaittua viime vuonna ensi kertaa toteutettua sokkoutettua
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arviointia: hakemusten arvioijat näe hakijoiden nimiä ja organisaatiotietoja. Jos yksi apurahan saajista ei
voikaan käyttää sitä, seuraavaksi eniten pisteitä saanut tulee tilalle. Tänä vuonna päätimme apurahan
vakioimisesta eli, että apurahalla katetaan konferenssin osallistumismaksu. Päädyimme
yksinkertaistamiseen, koska se helpottaa talousasioita ja mahdollistaa jopa useampia apurahoja, jos
hakemusten taso on riittävä.
Ehdokasasetteluryhmään (nomination committee) tarvitaan jäsen tai pari lisää innostamaan jäseniä
asettumaan ehdolle seuraavaksi councilin vaaleissa syksyllä 2020 ja jatkossa muissa vaaleissa.
Kävimme läpi ns. vuosikellon eli kaksivuotiskausien eri kuukausille vuosittain ajoitetut tehtävät ja teimme
joitakin muutoksia ja lisäyksiä. Hallituksen tiedostot ovat jaetussa maksuttomassa Dropboxissa, joka alkaa
täyttyä, joten päätimme hankkia maksua vastaan lisää tilaa tiedostoillemme.
EAHIL on Alankomaihin rekisteröity järjestö. Sen hallituksen pitkäaikainen taustatuki ja vuosi sitten
lakkautettujen sihteeri- ja talouspalveluiden valvojana toiminut, entinen presidentti (2007–2010) ja
pitkäaikainen hallitusjäsen Suzanne Bakker on jäänyt kokonaan pois EAHIL-tehtävistä. Kokouksessa
mietittiin, miten Alankomaat-yhteys saataisiin jatkossa ratkaistua. Näin ollen on tarpeen rekisteröidä
joku muu alankomaalainen Alankomaiden yhdistysrekisteriin, ellei EAHILin sääntöjä ja kotipaikkaa haluta
muuttaa. Viimeistään ensi vuonna on myös rekisteröitävä uudet osoitteet pankkiin ja muille
palveluntarjoajille.
EAHIL elää muutoksen vuosia muutenkin, koska suurin osa nykyisistä hallituksen jäsenistä ei voi jatkaa
seuraavalla kaudella. Työohjeita päivitetään ja täydennetään paitsi nykyiseen käyttöön myös tulevia
hallituksia ja puheenjohtajia ajatellen. Hallituksen tavoite on tehdä paljon työtä tänä ja ensi vuonna sen
edistämiseksi, että järjestön johtoon saadaan uusia innokkaita ja osaavia tekijöitä .
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PALAUTEKESKUSTELUA BASELIN WORKSHOPISTA ja TULEVIEN
TAPAHTUMIEN SUUNNITTELUA
Hallitus on kiinnostunut toiminnastaan ja haluaa siitä palautetta. Baselin workshopissa oli käytössä
”Wailing wall”, jolla kerättiin toiveita ja palautetta kohdentaen niitä niin hallitukselle, Baselin workshopin
järjestäjille kuin tulevienkin EAHIL-tapahtumien organisoijille. Erittäin hyviä kommentteja saatiin, myös
paljon kiitoksia. Palaute ja vastapalaute on julkaistu workshopin jälkeen EAHILin verkkosivujen blogissa.
Baselin General Assemblyssä oli tarkoitus ottaa käyttöön valtakirjalla äänestäminen: paikalla oleva
EAHILin jäsen voisi tuoda mukanaan korkeintaan kaksi valtakirjaa sellaisilta EAHILin jäseniltä, jotka eivät
pääse osallistumaan yleiskokoukseen. Tämän kehittelyä jatkavat Marshall ja Tiina.
Seuraavassa councilin kokouksessa jatketaan Baselin kokouksessa aloitettua EAHILin tavoitteiden ja niihin
pääsemisen keinojen työstämistä. Lotta ja Tuulevi valmistelevat tätä.

SISARORGANISAATIOT
Cardiffin 2018-konferenssin Council-kokouksessa laadimme SWOT-analyysin EAHILin ja sen
sisarorganisaatioiden suhteesta ja yhteyksistä. Vice President Lotta Haglund koosti yhteen Councilkokouksen tuotoksen, johon perustaen Boardin kokouksessa laadimme kriteerit järjestöille, jotka voivat
hakea sisarorganisaatioksi. Samalla päivitimme sisarorganisaatiosopimuspohjan. Tällä hetkellä
sisarorganisaatioita ovat: The Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA), ALIA
Health Libraries Australia (HLA), Canadian Health Libraries Association | Association des bibliothèques de
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la santé du Canada (CHLA), Medical Library Association (MLA, USA) ja Taiwan Medical Library Association
(TMLA).

TULEVAT KONFERENSSIT JA WORKSHOPIT
Seuraavien vuosien IPC puheenjohtajat osallistuivat kokoukseemme videon välityksellä:
2021 workshop Istanbul: Güssun Günes
2022 konferenssi Rotterdam: Wichor Bramer
2023 workshop Trondheim: Karen Buset (paikan päällä, Boardin jäsen)

TUKHOLMAN TUNNELMIA
Boardin kokous järjestettiin Ulfsundan linnassa https://www.ulfsundaslott.se/, hyvin lähellä Bromman
lentokenttää. Näin raporttia kirjoittaessa ”koronakevät” on edennyt ja olemme tehneet etätöitä jo
pitkään. Onneksemme Boardin kokous oli vielä ns. normaaliajan viimeisinä hetkinä, joten pystyimme
tapaamaan ulkomaisia kollegoitamme livenä! Ainoastaan Francesca Gualtieri Pohjois-Italiasta ei pääsyt
matkustamaan koronarajoitusten vuoksi. Epidemian takia oli myös hyvä, että olimme täysihoidossa, näin
kontaktit ulkomaailmaan saatiin rajattua.
Ulfsundan linna on hieno, ihanasti remontoitu upeus! Sen ympärillä oli kiva virkistysalue, niin pääsimme
kävelylle kokouksen lomassa. Aamiaisilla, lounailla, kahvihetkinä ja illallisilla saimme nauttia linnan
herkullisista antimista. Lotta oli tehnyt erinomaisen valinnan!
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Kokous sujui tälläkin kertaa aikataulun puitteissa: agenda oli selkeästi laadittu ja kullakin kohdalla oli
vastuuhenkilönsä, joka oli laatinut dokumentin keskustelun ja päätösten pohjaksi.
Perjantaina aamupäivän kokouksen jälkeen vierailimme Lotan työpaikassa Gymnastik- och
Idrottshögskolan (GIH) https://www.gih.se/. Oli todella kiinnostavaa päästä tutustumaan maailman
vanhimpaan liikuntakorkeakouluun, joka on perustettu vuonna 1813. GIH sijaitsee hienolla paikalla, aivan
Tukholman Stadionin naapurissa.
Lotta esitteli GIH:iä .
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KIITOKSET
Kiitämme BMF ry:tä, Tieteellisten Seurain valtuuskuntaa ja työnantajiamme mahdollisuudesta osallistua
kokoukseen. Koemme hyödyllisenä ja palkitsevana, että voimme osana tätä eurooppalaista ja
kansainvälistä verkostoa edistää lääke- ja terveystieteellistä tietoasiantuntijuutta, alan
täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön laajenemista ja kehittämistä, sekä lääke- ja
terveystieteellisen informaation levittämistä
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