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TUTKIMUKSEN TUKEMINE N, YMMÄRTÄMINEN, TEK EMINEN —
EAHIL+ICAHIS+ICLC 20 15 -WORKSHOP
MATKAKOHDE: EAHIL+ICAHIS+ICLC 2015 –WORKSHOP 9.-12.6.2015
RAHOITUS: BIBLIOTHECARII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY TIETEELLISTEN SEURAIN
VALTUUSKUNNAN (TSV) TUELLA JA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTO

JOHDANTO
Eurooppalaisen lääke- ja terveystieteiden tietoasiantuntijan vuoden kohokohta eli EAHIL:n (European
Association for Health Information and Libraries) kokoontuminen — tänä vuonna yhteistyössä ICAHIS:n
(International Conference of Animal Health Information Specialists) ja ICLC:n (International Clinical
Librarian Conference) kanssa — järjestettiin kesäkuussa workshop-tyyppisenä Edinburghin yliopistossa
Skotlannissa otsikolla ResearchMinded — Supporting, understanding, conducting research.
Kaikkiaan 260 osallistujaa paneutui kolmen tiiviin päivän ajan tutkimuksen tukemiseen, ymmärtämiseen
ja tekemiseen 50 eri istunnossa (session), joista kolme oli isoja, kaikille tarkoitettuja, niin sanottuja
plenary-tilaisuuksia keynote-puhujineen ja loput erilaisia — ennalta ilmoittauduttuja ja täyteenvarattuja
— pienempiä työpajoja ja luentoja/esitelmiä keskustelumahdollisuuksineen. ICAHISilla ja ICLC:llä oli
lisäksi omat satelliittipäivänsä.

KEYNOTES
Avausesitelmän piti professori Hazel Hall (Edinburgh Napier University), joka oli yksi workshopia
inspiroineen LIS-Dream-hankkeen vetäjistä. Esityksessään ”tutkimusmielisyydestä” käytännön työssä
Hall korosti, ettei tutkimus ole (vain) jotakin, mitä jotkut muut, käytännön työstä irrottautuneet
kirjastoalan tutkijat, tekevät, vaan kirjastojen arkista, jokapäiväistä toimintaa kuten palveluiden ja niiden
vaikutuksen/merkityksen arviointia ja kehittävää, strategista ajattelua.
Toinen keynote-sessio oli kaksiosainen. Alison Brettlen (University of Salford) aiheena olivat menetelmät
ja hän painotti kolmea deetä: defining, desinging, doing (määrittely, suunnittelu, toteutus); Johana Rivano
Eckerdal (Lund University) puhui laadullisista menetelmistä, erityisesti haastattelusta
tiedonkeruumenetelmänä.
Lopetusesitelmän puhuja Liz Grant (University of Edinburgh) puhui siitä, miten kiireiset terveysalan
ammattilaiset, tutkijat ja opettajat usein eivät huomaa tai pitävät itsestäänselvyytenä sitä, että joku
(kirjasto- ja tietopalveluammattilaiset) järjestää, ylläpitää ja jakaa informaatiota. Hän peräänkuulutti
innovatiivista yhteistyötä ja molemminpuolista oppimista globaalin terveyden hyväksi.

TYÖPAJAT
WHY IS RESEARCH DATA MANAGEMENT IMPORTANT? WHY SHOULD WE CARE ABOUT IT?
Anne Donnelly & Cuna Ekmekcioglu (University of Edinburgh)




enimmäkseen luennointia, mutta myös keskustelua ja tehtäviä pareittain
hyödyllinen johdatus tutkimusdatanhallintaan
paljon vinkkejä työkaluista ja oppimateriaaleista

ALTMETRICS: HOW LIBRARIANS CAN SUPPORT RESEARCHERS IN IMPROVING THEIR IMPACT
Valeria Scotti (Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo)



kattava ja perehtynyt esitelmä vaihtoehtoisesta ja artikkelitason metriikasta
työpajamaisuus puuttui
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USING ACTION RESEARCH IN PRACTICE.
Hannah Spring (York St John University)




pääosin luennointia, mutta lopussa ryhmäkeskustelua
kiinnostava esitys toimintatutkimuksesta
oppeja voi soveltaa jokapäiväisessä työssä

SOCIAL NETWORK ANALYSIS – WHAT, WHY AND HOW?
Louise Cooke (Loughborough University)



luento verkostoanalyysista, joka on toimijoiden välisten suhteiden analyysiin keskittyvien
tutkimusmenetelmien joukko
olisi ollut toiminnallisena antoisampi, jos olisi voinut testailla erilaisia verkostometriikan
työkaluja

DELPHI TECHNIQUE: THE METHODS BEHIND THE HORIZON REPORT LIBRARY EDITION
Guus van den Brekel (University Medical Center Groningen) & Rudolf Mumenthaler (Hochschule für
Technik und Wirtschaft Chur)



interaktiivinen työpaja, jossa mietimme ja pohdimme alamme kehityssuuntia ja haasteita eri
menetelmin
vetäjät olivat mukana Horizon Report Library Editionin asiantuntijaryhmässä ja haastoivat
ryhmän samojen kysymysten pohdintaan

HEALTH LIBRARY BENCHMARKING: WHAT TO COMPARE? HOW TO COMPARE? – FOCUS
GROUP
Vedin yhdessä benchmarking-kumppani Karen Busetin (Norwegian University of Science and Technology)
kanssa perjantaina lyhyen ryhmähaastattelusession. Osa kymmenestä osallistujasta vaikutti ensin hieman
ällistyneiltä siitä, että aloimme hyvin lyhyen johdannon jälkeen keskusteluttaa heitä sen sijaan, että
kertoisimme heille benchmarking-hankkeestamme, vaikka olimme pyytäneet heitä tutustumaan
pitämäämme blogiin etukäteen. Alkujännityksen jälkeen vuoropuhelu alkoi kuitenkin sujua ja saimme
ryhmältä lopulta hyviä eväitä yhteistyömme jatkamiseen.

KOKOUKSET
Osallistuin kolmeen kokoukseen:




EAHIL Executive Board eli hallituksen kokopäiväinen kokous ennen workshopin alkua;
asialistalla
o Viralliset raportit (president, treasurer, chief editor, secretariat’s supervisor)
o Jäsentietokanta ja jäsenyyskategoriat
o Matka-apurahojen arviointikriteerit
o Uusi apuraha HINARI-maiden asukkaille
o Vuosikellon päivitys
o Tiedostojen jako- ja arkistointi
o Kansainvälinen yhteistyö
o Julkilausumat ja julistukset (Lyon, London, Hague)
o Uudet verkkosivut, jatkokehitys
o Tutkimusapuraha
o Tulevat konferenssit ja workshopit
 Tulokset kyselystä, jolla kartoitettiin sopivinta tapahtuma-aikaa
 2016 Sevilla
 2017 Dublin
 2018 Cardiff
EAHIL Council eli valtuuston kokous ensimmäisenä varsinaisena workshop-päivänä
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Monia hallituksen kokouksessa käsiteltyjä asioita puitiin myös valtuuston kanssa,
Erityisesti uudet verkkosivut ja uudistunut/uudistuva Journal of EAHIL
EAHIL General Assembly eli yleiskokous viimeisenä päivänä
o Edellisen yleiskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
o Viralliset raportit
o Ohjesääntömuutos
o Tulevat tapahtumat
o Uudet verkkosivut
o Journal of EAHILin eläkkeelle jääneen pitkäaikaisen päätoimittajan Sally WoodLamontin kunniajäsenyydestä päättäminen
o



IPC
Olin workshopin IPC:n (International Programme Committee) jäsen, joten olin mukana ohjelman
ideoinnissa ja laatimisessa. IPC:n alainen pienryhmämme, johon kuuluivat lisäkseni Tuba Akbayturk
(Koc University), Maurella Della Seta (Istituto Superiore di Sanita) ja Eirik Reierth (UiT The Arctic
University of Norway), toteutti A match made in EAHIL+ICAHIS+ICLC 2015 -nimen alla pyrkimyksen
aktivoida osallistujia jatkamaan tutkimukseen ja tutkimuksen tukeen liittyvää yhteistyötä workshopin
jälkeen. Ilmoitustaululle sai jättää post-it-lappuja yhteystietoineen ja perjantaina oli mahdollisuus ns.
pikatreffeihin.

EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY LIBRARY
Perjantain loppuseremonian jälkeen oli vielä mahdollisuus osallistua kirjastovierailuille. Tutustuin
Edinburgh Napier Universityn Sighthillin kampuksen noin viisivuotiaaseen kirjastoon viidentoista muun
osallistujan kanssa.
Uudehkossa kirjastotilassa on jo tarvittu muutoksia ja niitä suunnitellaan edelleen. Käyttäjien, niin
kirjastolaisten kuin asiakkaidenkin, tarpeet muuttuvat nopeasti. Kirjastolaiset kertoivat, että olisivat
mielellään olleet enemmänkin mukana suunnittelussa kuin mihin oli mahdollisuus.

SOSIAALINEN OHJELMA
Vapaa-ajan ohjelmaan kuuluivat tervetulotilaisuus kansalliskirjastossa keskiviikkoiltana ja illallinen
ceilidh-tansseineen torstaina. Antoisa, tiivis, vaativa ja valaiseva viikko!

LISÄTIETOA







Workshopin kotisivu https://eahil2015.wordpress.com/
Materiaaleja https://eahil2015.wordpress.com/workshop-presentations-for-download/
Twiitit tunnisteella #researchminded https://twitter.com/hashtag/researchminded
Facebook-sivu https://www.facebook.com/events/1014174828599539/1086864077997280/
Flickr — valokuvia ja videoita https://www.flickr.com/groups/eahil2015
EAHIL http://eahil.eu/
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