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Matkan aihe
Osallistuminen EAHIL 2022 (European Association for Health Information and Libraries) –konferenssiin
sekä sen yhteydessä pidettäviin kokouksiin. Konferenssin kotisivu
Esitys
o

Implementing new tool during the pandemic distance work - case REDCap / Katri Larmo, Tiina
Heino, Iina Hepolehto

Osallistuminen kokouksiin ja tehtävät toimielimissä
o

Journal of EAHIL (JEAHIL) Editorial Board (toimituskunnan jäsen)

o

EAHIL Council (valtuusto): JEAHILin toimituskunnan jäsenen ominaisuudessa

o

Public Health Information Group (ryhmän sihteeri)

o

EAHIL General Assembly

Online Conference
•

REDCap-esityksemme tallenne online-osallistujille ja keskustelu Zoomissa

Journal of EAHIL Editorial Board (toimituskunta)
Olemme pitäneet online-kokouksia hieman eri kokoonpanoilla, teemasta riippuen, pitkin kevättä.
Virallinen toimituskunnan kokous, jossa käsiteltiin mm. päätoimittajan raportti, taloustilanne ja edellisen
kokouksen pöytäkirja, pidettiin 18.5. verkossa, sillä toimituskunnasta vain Fiona Brown (Edinburgh
University, Iso-Britannia) ja minä pääsimme Rotterdamiin paikanpäälle. Päätoimittaja Federica Napolitani
(Istituto Superiore di Sanità, Italia) totesi talouden olevan vakaalla pohjalla, kiitos sponsoreidemme.
Tärkein asia kokouksessa oli suunnitella Federican seuraajan rekrytoimista sekä toimituskunnan sisäistä
työnjakoa ja mahdollisia uusia jäseniä. Petra Björk (Karolinska Institutet, Ruotsi) oli yhdessä Federican ja
minun kanssani laatinut ehdotuksen prosessista ja uusista työnajoista. Toimituskunta hyväksyi ehdotuksen
ja päätimme edetä sen pohjalta: laaditaan julkinen hakuilmoitus, jossa kuvataan päätoimittajan tehtävät ja
pyydetään lähettämään hakemukset toimituskunnalle. Tavoitteena on, että uusi päätoimittaja aloittaa
2023 alkaen. Asian työstämistä jatketaan online-kokouksissa pitkin kesää. Toinen keskeinen asia oli sopia
Fionan ja minun työnjaosta Rotterdamissa paikan päällä, niin että saamme tarvittavat artikkelit ja raportit
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syyskuussa ilmestyvään ”Memories from Rotterdam” teemanumeroon. Tulevista teemanumeroista
päätettiin seuraavaa: 4/2022: Libraries in the ‘post-covid’, or ‘living-with-covid’ world, 1/2023 ei
erityisteemaa, 3/2023 – “A look to the future”
How do new medical librarians view the future?

Public Health Information Group (PHIG)
Public Health Information –ryhmän kokousta johti Mala Mann (Cardiff University, Iso-Britannia). Ryhmän
toiset puheenjohtajat, Tomas Allen (WHO, Sveitsi) ja Ana-Belen Escrivan (European Centre for Disease
Prevention and Control, Ruotsi) olivat estyneitä osallistumaan. Kokouksen tärkein teema oli keskustella
ryhmän tulevaisuudesta. Onko meillä resursseja / onko tarkoituksenmukaista jatkaa omana ryhmänä, sillä
kansanterveyteen liittyvä tieto ja toimintamme linkittyy ja on päällekkäistä (sekä sisällöltään että
konferensseissa aikataulullisesti, kokouksia järjestettäessä) monien muiden SIGien toimintaan. Public
Health Information -ryhmän perustamisesta tilanne on myös muuttunut paljon. Ryhmän ytimenä oli alun
perin WHO:n dokumentaatiokeskukset, joita ei enää digitaalisten aineistojen aikana samassa
merkityksessä ole. Keskustelussa totesimmekin, että ehkä PHIG omana ryhmänään on täyttänyt tarpeensa
ja tässä ajassa parasta resurssien käyttöä olisi päättää PHIG erillisenä ryhmänä. Sen sijaan PHIG:in jäseniä
rohkaistaisiin liittymään muihin, läheisesti teemaamme liittyviin SIG’ihin, esim. Evidence Based Information
-ryhmään. Päätimme vielä lähettää ehdotuksesta kyselyn ryhmämme sähköpostilistalle. (Huomautus 26.6.:
tähän mennessä saadut vastaukset tukevat ehdotustamme). Kokouksen pöytäkirja ja Malan pitämä esitys
ovat PHIG:in kotisivuilla: http://eahil.eu/sig-2/public-health-information-group/

Esitys: Implementing new tool during the pandemic distance work case REDCap / Katri Larmo, Tiina Heino, Iina Hepolehto
Pidin Tiina Heinon ja Iina Hepolehdon (Helsingin ylipiston kirjasto) kanssa laatimamme esityksen
REDCap-ohjelman käyttöönotosta Helsingin yliopistossa: miten kirjasto tukee palvelua ja millainen
oppimiskokemus REDCapin käyttöönotto oli etätyöaikana. Esitys sai erittäin positiivisen ja kiinnostuneen
vastaanoton. Esitys oli myös saanut konferenssin kansainväliseltä ohjelmatoimikunnalta sen verran
positiiviset arviot, että meitä pyydettiin tekemään esityksestä video ja osallistumaan konferenssin onlineosuuteen, varsinaisen konferenssiviikon jälkeen, to 9.6. Online-sessioissa jokainen osallistuja sai katsoa
esityksen etukäteen, ja pääpaino oli keskustelussa. Tämä oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja
onnistunut tapa huomioida myös ne kollegat, jotka eivät päässeet paikanpäälle Rotterdamiin.
Esityksemme Zenodossa: https://zenodo.org/record/6768788

Konferenssin muut esitykset
Oli hienoa päästä jälleen tapaamaan kollegoita kasvokkain, kahden etänä järjestetyn vuoden jälkeen!
Rotterdam oli konferenssikaupunkina erittäin toimiva: ei liian suuri eikä liian pieni. Kaikki oli kävelymatkan
päässä ja järjestelyt sujuvia. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Wichor Bramer (Erasmus University
Medical Center, Rotterdam, Alankomaat) kollegoineen oli tehnyt erinomaista työtä. Konferenssin ohjelma
oli mainio, alkaen heti konferenssin avajaisluennosta: filosofi ja koomikko Paul Smit kertoi faktoja
ihmismielen toiminnasta sekä mahdollisuudesta muutokseen ja havainnollisti esitystään sekä kuvin, elein
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että äänin (mm. laulamalla ja imitoimalla eri aikakausien hittejä). Paul Smitin kotisivut:
https://www.paulsmit.nu/english/. Suomalaisilla kollegoilla oli jälleen erittäin hyviä esityksiä: Tuulevi
Ovaska (Itä-Suomen yliopisto) kertoi yliopistokirjaston viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista,
otsikolla ”Coordinating and developing university library communications — my job, everybody's task” ja
Päivi Ukkonen ja Aila Ruokokoski (Sosiaali- ja terveystieden virtuaalikirjasto Helli) kertoivat
Virtuaalikirjasto Hellin kehittämisestä esityksessään ”Health and well-being based on science and research:
Building of the National Digital Library for Finnish social welfare and health care professionals”. Muita
minulle erityisen mieleenjääviä esityksiä olivat Eli Harrissin (University of Oxford) ja Sabine Kleinin
(University of Zurich) ”Collaboration between the librarian and researchers” sekä (Mala Mannin (Cardiff
University) ja kollegoiden ”Going beyond the traditional roles: Importance of partnership working”.

Konferenssi päättyi yleiskokoukseen (General Assembly), jota veti ansiokkaasti EAHILin varapuheejohtaja
(Vice Precident) Tiina Heino (Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko), EAHILin
puheenjohtaja Lotta Haglundin (Swedish School of Sport and Health Sciences) ollessa estynyt tulemaan
paikalle. Verkon kautta Lotta kyllä onneksi pääsi tervehtimään konferenssin osallistujia. Lopuksi kollegat
Trondheimista esittivät kutsun osallistua ensi kesänä, 12.-16.6. pidettävään EAHIL 2023 Workshopiin,
teemana Radical positive change agents!
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