
Matkaraportti: EAHIL2022 Rotterdamissa 30.5.-3.6.2022  
Kahden virtuaalisen tapahtuman jälkeen (EAHIL2020 konferenssi Łódźissa Puolassa ja EAHIL2021 workshop 

Istanbulissa Turkissa) päästiin vihdoin tapaamaan kasvokkain. Oli kertakaikkisen ihanaa, jotenkin niin 

riemukasta      ! Pitkä odottelu ja epävarmuus oli takanapäin! 

Teema: BROADEN THE HORIZONS - diversity, partnership and innovation with a human touch 

Konferenssin ohjelma: https://www.conftool.net/eahil2022/sessions.php 

Konferenssin verkkosivut: https://eahil2022.nl/  

Rotterdam: 

   

Kokoukset 
Toimin EAHILin hallituksessa varapuheenjohtajana, ja kokoukset pidetään ennen varsinaista konferenssia 

(1.-3.6). Nyt hallituksen kokous oli jaettu kahdelle päivälle. Ikävä kyllä puheenjohtajaltamme Lotta 

Haglundilta (Tukholma) peruuntui varsinainen lento sunnuntailta, maanantaina valmistauduttuaan 

matkaamaan Hollantiin peruttiin sekin lento teknisen vian vuoksi      . Todella harmillista! Pitkän odotuksen 

ja ilon jälkeen totaalinen lässähtäminen. Lotta osallistui virtuaalisesti hallituksen kokoukseen. Hän myös 

avasi konferenssin erittäin hyvillä avajaissanoilla. Minä toimin sitten paikan päällä puheenjohtajan virassa, 

oikein kivasti meni. EAHIL-yhteisö on mukavan rento ja sopivasti epämuodollinen     . 

Hallituksen kokous sujui mutkattomasti, kokouksen asiat on ’vastuutettu’. Vastuussa oleva/t laatii 

’Paperin’, johon muut hallituksen jäsenet pääsevät tutustumaan jo ennen kokousta. Juoksevien asioiden ja 

talouden lisäksi oli monta muuta keskustelunaihetta. EAHIL on hankkinut jäsentietokannakseen 

ruotsalaisen MyClubin. Pitkään etsittiin sopivaa, konsultoitiin erilaisia järjestöjä. Yleisin vastaukseen liittyvä 

kommentti oli: ”jos löydätte hyvän, kertokaa meillekin”. Entinen Formdesk-tietokanta on todella 

monimutkainen ja se on ollut käytössä todella kauan. Nyt haluttiin helppo, toimiva ja sopivan 

yksinkertainen, jotta oman työn ohessa toimivat hallituksen jäsenet pystyisivät hyödyntämään 

jäsentietokannan tietoja ja kommunikoimaan sen avulla      . MyClubin osalta ollaan nyt siirtymävaiheessa, 

ja opettelemme sen käyttöä. Muista hallituksen kokouksen asioista voisin mainita ehdotuksestani, että 

EAHILin jäsentoimintaan voitaisiin sisällyttää mentorointia. Ammatillinen kehittyminen on EAHILin keskeistä 

toimintaa, ja mielestäni olisi hyvä hyödyntää järjestömme jäsenien monipuolista osaamista. Samalla 

innostettaisiin uusia aloittelevia kollegoita liittymään jäseniksi. Katsotaan, miten saadaan asia edistymään 

     . Hallitus: http://eahil.eu/about-eahil/executive-board/ 

 

https://www.conftool.net/eahil2022/sessions.php
https://eahil2022.nl/
http://eahil.eu/about-eahil/executive-board/


Hallitus:  

   

Councilin kokoukseen osallistui kaikkiaan 35 henkeä, mukaan lukien myös hallituksen sekä JEAHIL-

toimituskunnan jäsenet. Councilin kokouksessa on mukavaa, kun osallistujat esittäytyvät ja saavat kertoa, 

mitä aktiviteettia heidän omassa maassaan on tapahtunut. Hallituksessa ollaan paljon mietitty, miten 

voisimme aktivoida jäseniämme sekä vahvistaa järjestömme tarpeellisuutta heidän työelämässä. 

Ryhmätyöskentelyssä paneuduttiin aiheeseen: ”How do we attract and keep active members? What does 

the membership in EAHIL mean to me? What could the membership in EAHIL mean to my colleague? What 

do I get from EAHIL? What could I give to EAHIL? What kind of EAHIL activities I would like to be part of? 

Give example on HOW.” Työskentely osoittautui hedelmälliseksi ja seuraavassa hallituksen kokouksessa 

käymme läpi ideoita. Jatkoa seuraa      ! 

Council: http://eahil.eu/about-eahil/council/  

Councilin kokouksen tunnelmia: 

     

   

http://eahil.eu/about-eahil/council/


 

Konferenssi alkaa 
EAHIL presidentti Lotta Haglund ei tosiaan päässyt paikan päälle (lentojen peruutukset     ), mutta onneksi 

hän pystyi osallistumaan virtuaalisesti. Wichor Bramer avasi konferenssin, Lotta piti erittäin hyvän 

avajaispuheen ja pääsponsori Wolter Kluwer esitti videotervehdyksensä. 

Konferenssi järjestettiin Willem Burgersaalissa: https://www.dedoelen.nl/en/pQ4gwTY/willem-burger-zaal-

--zaalverhuur-rotterdam  

Erittäin hyvä ja avara tapahtumapaikka. 

Avajaisseremonia: 

  

  

   

https://www.dedoelen.nl/en/pQ4gwTY/willem-burger-zaal---zaalverhuur-rotterdam
https://www.dedoelen.nl/en/pQ4gwTY/willem-burger-zaal---zaalverhuur-rotterdam


Esitykset 
Konferenssin ohjelma: https://www.conftool.net/eahil2022/sessions.php  (kannattaa klikata session 

otsikkoa => pääset abstrakteihin ja osassa myös esityksiin/esitysmateriaaleihin). 

Keynote 
Konferenssin ensimmäinen keynote puhuja oli filosofi ja koomikko Paul Smit, hänellä oli todella mukaansa 

tempaava esitys aiheesta "Influencing the Brain", Paul Smit kuvasi ihmismielen toimintaa (unconscious - 

conscious) sekä tunteiden suurta vaikutusta päätöksiimme. Mutta myös mahdollisuutta muutokseen! 

Mieleen jäi esimerkiksi, että rutiinin muuttaminen vie noin 21-66 päivää, kannattaa siis olla kärsivällinen 

     ! Paul havainnollisti ja eli esitystään elein, ja hän käytti kuvia ja ääntä todella taidokkaasti, mm. 

laulamalla ja imitoimalla eri aikakausien hittejä.  

   

 

Rinnakkaisessiot 
Katri Larmo piti erittäin hyvän esityksen jo ensimmäisessä rinnakkaissessiossa, jonka aiheena oli Data 

(https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=117&presentations

=show) : "Implementing new tool during the pandemic distance work - case REDCap" -esitystä tekemässä 

olivat myös Iina ja minä. Esitys innosti kysymyksiin ja kontakteihin      . 

https://www.conftool.net/eahil2022/sessions.php
https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=117&presentations=show
https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=117&presentations=show


  

Samassa sessiossa Agnieszka Goszczyńska piti esitysken aiheesta "Research Data Management for the 

Health Sciences at the Medical University of Lodz: Data Management Plans.". Agnieszka käytti esityksensä 

rakenteessa Kiplings metodia 5W1H (How, When, Where, What, Why, Who). Erittäin kiinnostava esitys 

tämäkin. 

Sessiossa Professional Connected 

(https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=128&presentations

=show ) kollegamme Kuopiosta Tuulevi Ovaska (UEF) kertoi esityksessään "Coordinating and developing 

university library communications — my job, everybody's task” yliopistokirjaston viestinnän kehittämisestä 

ja koordinoinnista. 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”. 

Hienot, kiinnostavat esitykset herättivät kysymyksiä ja kommentteja. Täytyy mainita, että BMF-kollegamme 

Päivi sai paljon apua Virtuaalikirjasto Hellin synnyttämiseen ja kehittämiseen EAHIL-kollegoiltamme 

Andalusiasta: The Andalusian Public Health System Virtual Library (Laura Muñoz-Gonzalez & Veronica Juan-

Quilis, Seville, Espanja. 

   

 

https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=128&presentations=show
https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=128&presentations=show


Ohjelmassa oli todella paljon kiinnostavaa, tässä vielä poimintaa keynote-luennoista:  

https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=65&presentations=s

how  

Kollegamme Guus van den Brekel Groningenista piti esityksen, jonka aiheena oli: "Into the User 

Environment 2022! and beyond: Things that went right, wrong, completely different and anything in 

between 2006 - 2022". Esitys oli huikea matka informaatiomaailman kehittymisestä ja vaikutuksesta! Siellä 

oli mukana FeedNavigatorimme, jonka Guus on nostanut monta kertaa aiemminkin esille loistavana 

innovaationa      . 

 

Jasmin Schmitzin (ZB MED - Information Centre for Life Sciences, Saksa) esitys "Scientific misconduct in the 

medical and health sciences and means to avoid it (at least partially)" oli tärkeästä aiheesta: 

väärinkäytökset tieteessä. Kaikki ei ole tarkoituksellista vilppiä vaan mukana on myös puhtaita virheitä. 

Jasmin valotti myös, mitä kirjastot voisivat tehdä edistääkseen hyvää toimintaa: koulutus sekä hyvät 

palvelut ja asiantuntijat auttamaan tutkijoita toimimaan oikein      . 

   

 

General Assembly 
Jäsenistön kokous järjestettiin konferenssin lopussa. Toimin paikan päällä puheenjohtajana, meni oikein 

kivasti       asiat oli niin hyvin valmisteltu. EAHIL palkitsee jäseniään vuosittain koko EAHIL-yhteisölle 

https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=65&presentations=show
https://www.conftool.net/eahil2022/index.php?page=browseSessions&form_session=65&presentations=show


tehdystä tärkeästä työstä. Tänä vuonna palkittiin vuoden 2021 ja 2022 saajat. ’EAHIL Award’ oli tänä 

vuonna Aalto-maljakko     . Vuoden 2021 palkinnon sai Karen Johanne Buset (Trondheim), perusteena 

hänen ansiokas työnsä Executive Boardin Honorary Secretaryna, erittäin tärkeää huomioida myös se kaikki 

taustalla ei-niin-näkyvä työ! 

Vuoden 2022 palkinnon sai Marshall Dozier (Edingburgh). Marshall on toiminut EAHIL:issa todella pitkään 

ja ollut mukana kehittämisessä sekä monessa toiminnassa – arvokas tunnustus aktiivisesta työstä! 

    
Sihteerimme Astrid Kilvikin (Trondheim) kanssa 

  
 

Social Events 
First Timers Event järjestettiin Euromastissa: https://euromast.nl/en/ . Ensikertalaisten tapahtumaan 

kutsuttiin mukaan myös 2020 ja 2021 ensikertalaiset. Olikin todella ihana eloisa tilaisuus, jossa sai tavata 

uusia ja ennestään tuttuja kollegoita LIVEnä          ! 

https://euromast.nl/en/


  

  

   
Kollegojamme Elisabeth ja Inga Riga Stradins University sekä Annemarie Saksasta.  

Welcome receptionin paikkana oli City Hall, iso juhlasali oli aivan täynnä. Loistava tilaisuus tavata kollegoita 

ja vaihtaa kuulumisia! Ohjelmanumerona oli yllätys: Local Organizing Committeen puheenjohtaja Wichor 

Bramer soitti urkuja, aivan mahtavan kuuloista! 



   

Conference Dinnerin tapahtumapaikkana oli Wereldmuseum (Maailmojen museo) 

https://www.wereldmuseum.nl/en . Aivan mahtavaa oli päästä tanssimaan kaikkien näiden koronavuosien 

jälkeen                    . Academic Medical Centerin Big Band sekä DJ:n soittama musiikki pitivät osallistujat 

liikkeessä, aivan mahtava ikimuistoinen ilta! 

   

Kuvapoimintoja 

   
Aila, Päivi ja Tuulevi   Bogumila ja posteri (Lodz) 



  
Primal Pictures: Eva ja Raymond   Karger: Severine 

 
hieronnassa esitysten välillä       

SIG Yarnin kokoontuminen      

   
 

Oli siis aivan huikea konferenssi kaiken kaikkiaan - kiitos kollegat ja kirjasto, että saadaan ja voidaan olla 

mukana tällaisessa toiminnassa     . 

Ensi vuonna EAHIL2023 Trondheimissä “Radical Positive Change Agents” 12.-16.6.2023: 

https://eahil2023.org/  

Iloisissa EAHIL-tunnelmissa 15.9.2022, Tiina Heino http://eahil.eu/employee/tiina-heino/  

https://eahil2023.org/
http://eahil.eu/employee/tiina-heino/

