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Tänä vuonna eurooppalaisten lääketieteellisten kirjastojen EAHIL-kongressi pidettiin heinäkuun
alussa keskellä Euroopan keskiötä Brysselissä. Koska olin jo ylittänyt vuoden hiilijalanjälkikiintiöni
lentäen, niin sain luvan matkustaa kevyemmällä kengällä – junalla. Ensin pitää päästä Suomesta
pois, joten laivalla Tukholmaan ja siitä sitten kolkaten Ruotsin, Tanskan ja Saksan läpi teemalla
Me, Myself and my iPad. Karttoja ja aikataulukirjoja ei otettu repun painoksi.

EAHIL:lla oli 25-vuotisjuhla ja perustamisaikoja muisteltiin, mutta edelleen kongressin sisältö
painottui työkokemusten jakamiseen ja tulevaisuuden keinojen oppimiseen, tieteellisiä esitelmiä
unohtamatta. Pienemmät erikoisalojen ryhmät kokoontuivat ja täydennyskoulutusta annettiin ennen
kuin alkoi varsinainen kongressi, jonka junailijana toimi Bibliothèque de Médecine, Université
catholique de Louvain, Bruxelles johtajansa Ghislaine Declève’n tarmokkaalla ohjauksella.

Suomalaisryhmä oli kutsuttu European Commission Central Library –kirjastoon, jota esitteli Taavi
Saarimäki. Se sijaitsi entisessä kirkossa, ja turvajärjestelyt olivat melkoiset ennen kuin pääsi edes
ulko-ovesta sisään.

European Veterinary Libraries Group piti kokouksen, jonka puheenjohtajana (ja asialistan
ennakkoon valmistelijana) toimin. Tämä EAHIL:n SIG-ryhmä (Special Interest Group) päätti jatkaa
edelleen epämuodollisena verkostona – siis ilman puheenjohtajaa ja sihteeriä – ja kehittää
yhteistyötään Facebook-sivun kautta. Michael Eklund Ruotsista lupasi perustaa FB-ryhmän ja
kutsua kaikki ne, joilla on palveluun tili. Päätettiin, että kukin voi perustaa tilin myös
”roolinimellä”, jos ei halua omaa henkilöyttään luovuttaa kaupalliseen käyttöön.

”The social event ’Discussion around a Belgian beer’ will bring you Tuesday evening in a sample of typical Brussels’
café’s. The organising committee has booked tables in some famous cafés where EAHIL delegates will be free to gather
and enjoy some famous Belgian beer.”

Seuraavat ”vetlibber”-tapahtumat ovat vuoden 2013 alkupuoliskolla: ICAHIS-kokous toukokuussa
Bostonissa ja EAHILin workshop kesäkuussa Tukholmassa.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/kongressijunailuja
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/eviitala


Brysselissä pidin yhden esitelmän, tein yhden posterin ja osallistuin One minute madness –sessioon
hieman alle minuutin kestäneellä puheella, jonka aihe oli posteristani. Esitelmä oli jatkoa edellisen
vuoden posterille, jonka aiheena oli kirjastonkäytön opastus aktiivisen oppimisen avulla, eli Viikin
kampuksella toteutetut kirjastokierrokset ja niiden saama palaute. Esitelmän muut tekijät olivat
Tuula Huuskonen, Taina Kettunen ja Ari Muhonen.

Posterin aiheena oli sanastotyö, erityisesti eläinlääketieteellisen terminologian suomennos osana
MeSH-käännöstyötä yhdessä Duodecim ry:n kanssa. Samaa teemaa jatkettaneen ensi vuonna
Tukholmassa. Muut tekijät olivat Esko Siirala, Päivi Lipsanen ja Ari Muhonen.

Kongressi päättyi,  mutta junailu jatkui, Pariisin kautta Biarritziin, Barcelonaan, takaisin Pariisiin ja
Saksan halki Travemündeen, josta rahtilaivalla Vuosaareen. Euroopassa on hyvä rataverkosto,
mutta wifi-yhteyksiä sai hakea milloin mistäkin kuppilasta. Yhtä ”Reittiopasta” ei ole, vaan joka
maan veeärrät pitää tutkailla erikseen. Seikkailun makua sopivasti eikä mitään ikäviä yllätyksiä –
jokunen ratatyö ja kaatunut puu, hankalia kanssamatkustajia yöjunissa, mutta enimmäkseen upeita
maisemia ja mukavia juttutuokioita kaiken maailman reilaajien kanssa.

Kiskot veivät etelään, mutta entinen ei ihan kokonaan taakse jää – nyt ollaan yhtä kokemusta
rikkaampia.
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