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Matkan aihe
Osallistuminen 14. EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) –
konferenssiin "Divided we fall, united we inform - Building alliances for a new European
cooperation", Rooma, Italia, 11. – 13. kesäkuuta 2014
·

Osallistuminen seuraaviin kokouksiin:
o EAHIL Council (Suomen edustaja)
o Public Health Information Group (ryhmän sihteeri)
o General Assembly

·

Konferenssiesitykset:
o Tiina Heino, Katri Larmo, Leena Lodenius, Tuulevi Ovaska: Sharing to learn, learning
to share: co-operation among health information professionals (kaikki tekijät
presenting authoreita, corresponding author Katri Larmo)
o Mari Elisa Kuusniemi, Tiina Heino & Katri Larmo: How to get started with research
data management training services for the academic library? (presenting &
corresponding author: Mari Elisa Kuusniemi)

·

Contintuing Education kurssille osallistuminen
o Guus van den Brekel: Keeping up to date the new way : Apps, Content Curation &
Aggregation Tools

·

Konferenssiohjelman seuraaminen
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EAHIL Council
EAHIL Councilin eli valtuuston kokous pidettiin 10.6. EAHILin presidentti Marshall Dozierin
(University of Edinburgh, Iso-Britannia) johdolla. Sihteerinä toimi Boardin eli hallituksen sihteeri
Karen Buset (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Norja) ja kokouksen
etäosallistujien kanssa kommunikointia hoito EAHILin varapresidentti Tuulevi Ovaska (ItäSuomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala). Suomesta paikalla olivat Tuulevin ja itseni
lisäksi muut Suomen Councillorit eli Jouni Leinonen (Turun yliopisto) ja Minna Liikala (THL).
Kokouksessa jatkettiin osittain jo viime vuonna alkaneita keskusteluja sääntömuutoksista. Tänä
vuonna yleiskokous hyväksyi mm. EAHILin sääntöjen muuttaminen siten, että järjestö voi tietyin
ehdoin taloudellisesti tukea jäsenten osallistumista konferensseihin ja workshopeihin. Muita
sääntömuutosasioita olivat Journal of EAHILin siirtymien käyttämään CC-BY-lisenssiä sekä EAHILin
päätös allekirjoittaa Berliinin julistus. Vielä jatkoselvittelyihin jää ehdotus uuden
jäsenyyskategorian perustamiseksi ylikansallisissa organisaatioissa työskenteleville, jotka eivät
virallisesti edusta tiettyä valtiota. Marshallin ehdotus ryhtyä julkaisemaan EAHIL-konferenssien ja
workshopien proceedingseja Journal of EAHILin supplementtina sai lämpimän vastaanoton. Asiaa
ryhdytään selvittelemään. Boardin jäsen Anna Kågedal kertoi kotisivu-uudistuksen tilanteesta.
Kotisivut siirtyvät sosiaalisen median välineet mahdollistavalle Wordpress-alustalle. Anna työstää
sivu-uudistusta yhteistyössä uppsalalaisen viestintäyrityksen kanssa. Suunnittella on myös
kokonaisstrategia EAHILin verkkonäkyvyydelle sekä työryhmä, jonka vastuulla sivuston
hallinnointi jatkossa on.
Public Health Information Group (PHIG)
Public Health Information Group kokoontui ryhmän puheenjohtajien Tomas Allenin (WHO,
Sveitsi) ja Sue Thomasin (Health Promotion Library, Wales, Iso-Britannia) johdolla 11.6.
Keskustelimme mm. WHO:n dokumentaatiokeskusten yhteistyön uusista muodoista, nyt kun
WHO:n aineistot tuotetaan pääasiassa elektronisena. Tomas ja Klaus Boisen (WHO Europe)
antoivat katsauksen ajankohtaisista asioista WHO:ssa. IRIS-tietokantaan kootaan tulevaisuudessa
myös kaikkien WHO:n aluekeskusten aineistot. Euroopan aluetoimiston osalta tämä on jo
toteutunut. Klaus lähettää WHO:n dokumentaatiokeskuksiin kyselyn, jossa selvitetään toivottuja
yhteistyömuotoja. Tomas esitteli kokouksessa Public Health –ryhmän historiaa, miten ryhmä
alkoi WHO dokumentaatiokeskusten verkostona, mutta laajeni yleisemmäksi kansanterveys- ja
potilastieto-ryhmäksi. Kokouksen osallistujilla oli yhteinen näkemys, että public health –ryhmän
tärkein funktio on tehokas tiedonvaihto, kukin omaan asiantuntemukseensa liittyvästä
näkökulmasta (esim. HINARI, systemaattiset katsaukset, WHO:n teemat, organisaatioiden
repositoriot, potilastieto, terveystieto kansallisilla kielillä).
Continuing Education
Osallistuin Guus van den Brekelin pitämälle Keeping up to date the new way : Apps, Content
Curation & Aggregation Tools –kurssille. Kurssi oli erityisen ajankohtainen, sillä pidämme
Meilahdessa uutuusseurannasta pop up –koulutuksia syksyllä. Tutustuimme ryhmätöinä iPadeja
ja muita mobiililaitteita käyttäen monipuoliseen valikoimaan uutuusseurantavälineitä (mm.
BrowZine, Docwise, Docphin, Read by QxMD, Journal TOCs, Feedly ja Flipboard). Meille
terkkolaisille ennestään hyvin tuttu oli Guusin esittelmä Terkossa kehitetty FeedNavigator, joka
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sai mainosta myös Guusin varsinaisen konferenssin parallel session esityksisessä. Omaksi - ja
myös monen muun kurssilaisen – suosikiksi (FeedNavigatorin ohelle tietysti), nousi BrowZine.
Konferenssi-esitykset
Jälleen kerran suomalaisilla oli näkyvä rooli EAHILin konferenssiohjelmassa. Itse olin mukana
esityksissä
· Tiina Heino, Katri Larmo, Leena Lodenius, Tuulevi Ovaska: Sharing to learn, learning to
share: co-operation among health information professionals
o kaikki tekijät presenting authoreita, corresponding author Katri Larmo
· Mari Elisa Kuusniemi, Tiina Heino & Katri Larmo: How to get started with research data
management training services for the academic library?
o presenting & corresponding author: Mari Elisa Kuusniemi
Kiitos kaikille BMF:läisille, jotka vastasivat kyselyymme, jonka pohjalta ensiksi mainittu esitys
laadittiin. Molemmat esitykset saivat erittäin positiivisen vastaanoton sekä jatkokysymyksiä ja
yhteydenottoja.
Muita suomalaisesityksiä olivat:
· Tuulevi Ovaska Hints & tips – using a blog to promote library services and to provide
training
· Raisa Iivonen et al: From concepts to ontologies in metadata: a happy explication of a
cognitive scenario for discoverability.
Suomalaispanos oli myös esityksessä:
· Patrice X. Chalon et al: Keeping up to date with information retrieval research:
Summarized Research in Information Retrieval for HTA (SuRe Info), sillä Jaana Isojärvi
FinOhtasta oli mukana tekijäjoukossa.
Postereissa suomalaisia edustivat:
· Saila Huuskonen ja Maritta Tuhkio: Book an information specialist service: supporting
researchers’ and future researchers’ information skills
· Leena Lodenius ja Mari Honkanen: Teaching in medical libraries – An analysis of
publications from Europe in Medline.
Muista esityksistä erityisesti mieleeni jäivät Guus van den Brekelin: Journal Apps : a comparison
of 4 Journal Apps specifically designed for personalized reading (medical) scientific literature.
Kuten edellä mainitsin, Guus otti näkyvästi esille myös Terkon FeedNavigatorin. Kiinnostuneena
seurasin myös Ulrich Korwitzin esitystä Market and strategy: the New German National Library
of Medicine (ZB MED) ja David Herronin, Sara Janzenin ja Anna Kågedalin analyysia Personal
strategies to meet the future challenges of supporting researchers and student learning – a
content analysis of the output from the EAHIL 2013 Stockholm Workshop.
Onnistuneen konferenssin ja yleiskokouksen päätteeksi EAHILin presidentti Marshall Dozier esitti
konferenssivieraille kutsun saapua ensi vuonna EAHIL Workshopiin Edinburghiin. Tämän jälkeen
konferenssivieraat antoivat raikuvat ja ansaitut aplodit Rooman konferenssin järjestelyihin
osallistuneille.
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