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Maanantai
EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) on eurooppalaisten,
terveysalojen kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijoiden järjestö. Jokin alan toimijoista —
kirjasto, järjestö tai muu toimija — järjestää vuorovuosin konferenssin tai workshopin, johon
kokoontuu yleensä 250-450 osallistujaa. Tämänvuotisen konferenssin Roomassa 11.-13.6. järjestää
Istituto Superiore di Sànita (ISS).
Ennen konferenssia pidetään kokouksia ja järjestetään täydennyskoulutuskursseja. Tänään
kokoontui toiseen vuotuisista kokouksistaan hallitus (board), jonka varsinainen jäsen olen nyt
toista vuotta. Tätä nelivuotiskautta, jolla toimin myös varapuheenjohtajana (vice president) edelsi
kaksivuotiskausi varajäsenenä ja sitä ennen olin valtuuston (council) jäsen.
Kokopäiväinen kokous oli täynnä kiinnostavia asioita, joista jäsenistölle näkyvimpänä järjestön
Internet-sivujen täydellinen uudistaminen. Muita asioita olivat muiden muassa vaaliasiat, 25vuotistutkimusapurahojen raportit, mahdolliset yhteistyökuviot muiden alan maanosajärjestöjen
kanssa, vuotuisten matka-apurahojen myöntämiskriteerit, hallituksen vuosikello ja saadut
ehdotukset lähivuosien konferensseiksi tai workshopeiksi.
Puheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä vaihtuvat joka toinen vuosi vuoden alkupuoliskolla
pidettävissä jäsenistön vaaleissa. Saimme juuri päättyneen sähköisen äänestyksen tulokset, jotka
julkaistaan perjantaina pidettävässä yleiskokouksessa (general assembly).

Tiistai
Matkaviikko jatkui valtuuston (council) kokouksen ja ensikertalaisten tapaamisen merkeissä.
Ennen päivän virallista ohjelmaa pidimme tosin kolmen suomalaiskollegan kanssa pienet
harjoitukset perjantain yhteisesitystämme varten.
Suomella, jolla on väkilukuun nähden suurehko jäsenmäärä EAHILissa, on maksimimäärä eli kolme
valtuustopaikkaa. Kaikki Suomen valtuutetut Katri Larmo, Joui Leinonen ja Minna Liikala olivat
paikalla kokouksessa, johon osallistui paikan päällä noin 30 ja etäyhteydellä Collaboraten avulla
neljä councilloria sekä lähes koko hallitus. Oma roolini oli seurata online-osallistujien chatia ja
välittää sitä kautta tulevat kysymykset muille.

Kokouksen asialistalla oli pääosin samoja asioita kuin hallituksenkin kokouksessa. Erilaisten
raporttien lisäksi käytiin läpi sääntömuutosehdotuksia ja keskusteltiin uusista nettisivuista.
Keskustelu oli avointa.
Alkuillasta järjestettiin ISS:n kirjastossa First timers’ event, johon nimensä mukaisesti oli kutsuttu
kaikki ensimmäistä kertaa EAHIL-tapahtumaan osallistuvat sekä hallitus, joka oli paikalla
toivottamassa heidät tervetulleiksi yhdessä järjestäjien kanssa. Tapaamisessa oli noin 40
ensikertalaista, joista kaksi Suomesta. Lyhyen, keskusteluun innostavan ja rohkaisevan
leikkimielisen tutustumistehtävän jälkeen tarjolla oli pientä syötävää ja juotavaa. Tunnelma oli
mukavan rento ja epävirallinen.

Keskiviikko
Ensimmäinen varsinainen konferenssipäivä siirsi tapahtumien polttopisteen ISS:n tiloista
kansalliskirjastoon (Biblioteca nazionale centrale di Roma), jonka tiloissa kolmen konferenssipäivän
esitelmät pidetään ja posterit esitellään ja jossa sponsoreilla on osastonsa.
Alkuseremonioiden jälkeen päivän pääpuhuja Maria Cassella (Torinon yliopisto) puhui avoimuuden
paradigmasta (open paradigm) eli avoimen julkaisemisen, avoimen tiedon, avoimen opetuksen
(esim. MOOCit) sekä avoimen vertaisarvioinnin ja atlmetriikan tarjoamista mahdollisuuksista ja
kirjastoille asettamista osaamis- ja kompetenssihaasteista. Valtavasti asiaa ja ideoita mietittäviksi:
Millaisia osaajia kirjastoissa jatkossa tarvitaan? Millaista julkaisemisen ja tutkimuksen tukea
meidän on pystyttävä tarjoamaan? Miten hankimme tarvittavat tiedot ja taidot?
Cassellan innostuneen ja haastavan esitelmän jälkeen alkoivat rinnakkaissessiot, joista yhdessä
pidin oman blogi-aiheisen esitykseni, jota (pääosin) vastaava artikkeli on pian luettavissa suomeksi
kirjaston vuoden 2013 toimintakertomuksesta ja englanniksi konferenssin sivuilta.
Samassa sessiossa Guus van den Brekel vertaili neljää eri sovellusta (app) , joilla voi lukea
tieteellisiä lehtiä mobiililaitteilla siten, että organisaation rekisteröidyttyä niihin ovat myös
maksullisten lehtien artikkelit saatavilla VPN:n avulla. Samoin tässä sessiossa Francesca Gualtieri
kertoi Mendeleyn monista mahdollisuuksista kirjaston eri toiminnoissa, ei pelkästään
viitteidenhallinnassa; ja neljäntenä Derek Halling esitteli erilaisia keinoja hallita kirjastotoimintaa
etäyhteydellä.
Iltapäivää vietettiin ensin eri työryhmien (special interest group) kokouksissa ja sitten
”minuuttiesitelmien” parissa, jolloin posterintekijöillä oli mahdollisuus ennen perinteistä
posterinäyttelyä kertoa posteristaan ajan suuressa salissa.
Päivä päättyi vapaamuotoiseen tervetulotilaisuuteen ISS:n puutarhassa.

Torstai
Toinen konferenssipäivä alkoi kahden pääpuhujan esityksillä, jotka molemmat kertoivat tuloksia
EAHIL:n rahoittamista hankkeista. Janet Harrison (Longboroughn yliopisto) esitteli ELIQSR-mallia,
jossa on haastatteluille ja kyselytutkimuksella kartoitettu laatujärjestelmiä eurooppalaisissa
(terveysalan) kirjastoissa. Barbara Sen ja Robert Villa kertoivat WHIPPET-projektista, jossa on
kartoitettu (terveys)kirjastoammattilaisten rooleja ja niiden merkitystä terveyden tutkimukselle,

terveyspalveluille jne. Hankkeiden loppuraportit julkaistaan EAHIL:n sivuilla. Senin, Villan ja
Chpamanin artikkeli The roles, skills, training needs and contributions of health library and
information professionals, lyhyt yhteenveto aiheesta, on julkaistu Journal of EAHIL -lehden
numerossa 2/2014.
Rinnakkaissessioissa kuuntelin esityksiä mm. taloudellisten ongelmien voittamisesta, kirjaston
uusiksiajattelemisesta, tutkimusdatan hallinnasta, taulutietokoneiden käytöstä kurssikirjoina ja
kirjastotilojen muutoksista. Ulrich Korwitzin esitys Market and strategy: the New German National
Library of Medicine (ZB MED) valaisi erinomaisesti kirjaston ja kirjastolaisten muutos- ja
uudistumistarvetta. Mari Elisa Kuusniemen How to get started with research data management
training services for the academic library? oli käytännönläheinen esitys tutkimusdatan hallinnan
koulutuksen käynnistämistä Terkossa. Ben Skinnerin hyvä esitys KnowledgeShare: a web-based
tool to connect people with evidence and to connect people with people palkittiin perjantain
loppuseremoniassa konferenssin parhaana.
Lounas- ja kahvitauot täyttyivät sekä virallisella — tulevien konferenssien/workshopien
mahdollisten järjestäjien tapaamiset, benchmarking-kumppanien kanssa palaveeraaminen,
kansainvälisten vieraiden (AHILA:n puheenjohtaja) tapaaminen — että epävirallisella
verkostoitumisella.
Pitkä ja antoisa päivä huipentui opastettuun kierrokseen ylenpalttisessa Galleria Borghesessa ja
myöhäiseen illalliseen, jonka aluksi kuulimme barokkiorkesterin konsertin.

Perjantai
Konferenssin teema Divided we fall, united we inform. Building alliances for a new European
cooperation huipentui viimeisenä päivänä.
Kerroin yhdessä rinnakkaissessiossa yhdessä Katri Larmon ja Tiina Heinon (Terkko) ja Leena
Lodeniuksen (Duodecim) kanssa tuloksista, joita saimme kyselyymme BMF:n jäsenille yhteistyöstä
tiedonhaun opetuksessa, opetusmateriaalien jakamisessa sekä palveluiden markkinnoinnissa ja
tuotteistamisessa. Oli hauskaa tehdä esitelmä yhdessä ja vielä mukavampaa esittää se nelisin.
Saimme hyvin positiivista palautetta.
EAHIL:n yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten budjetti ja julkistettiin
puheenjohtajan — Marshall Dozier toiselle kaudelle 2015-2016 — ja hallituksen jäsenten — Lotta
Haglund varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2015-2018 sekä Karen Buset ja Francesca Gualtieri
varajäseniksi kaudelle 2015-2016 — vaalitulokset. Äänestysprosentti oli noin 17 eli alhainen, mutta
korkeampi kuin edellisissä vaaleissa, kun 1475 jäsenestä 257 äänesti. Lisäksi hyväksyttiin neljä
pientä muutosta yhdistyksen työjärjestykseen ja toimintaohjeisiin.
Konferenssin viimeinen esitelmä, jonka pitivät Anna Kågedal ja Sara Janzen, oli hieno yhteenveto
kovasti kehutusta viimevuotisesta workshopista.
Konferenssin päätteeksi palkittiin parhaat esitelmät ja posterit, toivotettiin yleisö tervetulleiksi
ensi vuoden workshopiin Edinburghissa ja kiitettiin järjestäjiä kukkasin.

