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Euroopan lääke- ja terveystieteiden kirjastoammattilaiset tapasivat tänä vuonna Portugalissa, 14.–
18. kesäkuuta EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) -
konferenssissa .

Konferenssia edeltävät Continuing Education – kurssit pidettiin Lissabonissa, Calouste Gulbenkian
säätiön tiloissa. Osallistuin Guus van den Brekelin (Hollanti) pitämälle Emerging technologies
and tools – kurssille, ja neljän tunnin aikana Guus esitteli monipuolisen valikoiman kirjastotyössä
hyödynnettäviä web 2.0 – tekniikoita. Myös Terkossa kehitetyt web 2.0 -palvelut tulivat tutuiksi
eurooppalaisille kollegoille: esiteltävien palveluiden joukkoon Guus oli valinnut MyTerkon ja
FeedNavigatorin.

Itse konferenssi pidettiin Estorilissa.  Konferenssin luennot tarjosivat runsaasti mielenkiintoista
kuultavaa. António Vaz Carneiron yleisluento Evidence-Based Health – the information as basis
for decision making and the role of libraries/information centers tarjosi kliinikon näkemyksen,
minkälaisia tiedonlähteitä kirjaston tulisi tarjota. Muita konferenssin tieteellisen ohjelman
kohokohtia olivat mielestäni Karen Busetin (Norja) esitys Use Web 2.0 to learn Web 2.0 – develop
competences for the next generation library, Pirjo Rajakiilin (Suomi) vetämässä yleisistunnossa.

Blair Anton (USA) havainnollisti esityksellään An Embedded Informationist Service Model:
expertise follows electronic resources wherever patrons are, miten kirjastoammattilainen voi
integroitua entistä paremmin tutkimusryhmiin. Konferenssin viimeinen parallel sessio  (Information
Literacy) oli kokonaisuudessaan erinomainen. Tässä sessiossa Tiina Heino Terkosta piti esityksen
otsikolla Continuing Education/Professional Development for Information Literacy Teachers at the
Helsinki University Library. Helsingin yliopiston kirjaston kouluttajien opintopiiritoiminnasta
kertova esitys herätti yleisössä runsaasti mielenkiintoa ja kysymyksiä.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/12th-eahil-conference-uusia-tiedon-meria-loytamassa
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/amkoivul


Konferenssin yhteydessä pidettiin myös EAHILin toimielinten ja työryhmien kokoukset. Public
Health-ryhmässä oli muutosten aika, kun Päivi Pekkarinen (Suomi) jätti puheenjohtajan tehtävät.
Ryhmä kiitti Päiviä lämpimästi hänen tekemästään työstä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Tomas Allen WHO:n kirjastosta. Toisena puheenjohtajana jatkaa Sue Thomas (Iso-
Britannia).  Valtuuston kokouksessa käsiteltäviä teemoja olivat mm. tulevat vaalit sekä EAHILin
viestinnän ja kotisivujen mahdolliset uudistukset. Viestintä- ja kotisivuaiheilla jatkoi myös Web 2.0
Taskforce omassa kokouksessaan.

Yleiskokousessa EAHILin presidentti Suzanne Bakker (Hollanti) esitti kiitoksensa johtoryhmän
jättävälle Pirjo Rajakiilille hienosta työstä EAHILin hyväksi. GA:ssa kuultiin myös EAHILin
johtoryhmän vaalien tulokset, jotka olivat suomalaisittain erittäin ilahduttavat: Tuulevi Ovaska Itä-
Suomen yliopistosta / KYSin tieteellisestä kirjastosta valittiin tiukassa vaalissa johtoryhmän
jäseneksi.  Konferenssi päättyi juhlaillalliseen Estorilin kasinolla sekä kutsuun osallistua ensi
vuonna Istanbulissa pidettävään EAHIL Workshopiin.
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