Terveystieteiden tietopalveluammattilaiset
kokoontuivat Finlandia-talolla ja Terkossa EAHIL-konferenssi 23. - 28.6. 2008
Juhannuksen jälkeisellä viikolla
Finlandia-talossa pidetty EAHILkonferenssi (European Conference of
Medical and Health Libraries) kokosi
yhteen 450 eurooppalaista lääke- ja
terveystieteellisen tietopalvelun
ammattilaista ja asiantuntijaa kirjastonhoitajia, informaatikoita ja
muita tietopalvelualan ammattilaisia
sekä alan tutkijoita ja opettajia.
Eurooppalaisten lisäksi osallistujia
saapui aina Irakia, Etelä-Afrikkaa ja
Saudi-Arabiaa myöten, yhteensä 38
maasta; osallistujista suomalaisia oli
84. Konferenssin järjestämisestä
vastasi terveystieteellisten kirjastojen
yhdistys BMF - Bibliothecarii
Medicinae Fenniae ry yhteistyössä
Terveystieteiden keskuskirjasto
Terkon kanssa. Osallistujamäärä
Professori Leena Peltonen-Palotie
ylitti järjestäjien toiveet.
esitelmöi avajaisissa.
Konferenssin teemoja olivat
virtuaaliset yhteisöt ja virtuaalikirjastot, uudet teknologiat ja sovellukset,
markkinointi ja yhteistyö, terveystieto ja terveyden edistäminen, ammatillinen
kehittyminen ja osaamisen jakaminen sekä näyttöön perustuva kirjasto- ja
tietopalvelutyö.
Konferenssin avaussanat lausui opetusministeri Sari Sarkomaa.
Avajaisesitelmän piti professori ja tutkimusjohtaja Leena Peltonen-Palotie.
Muita pääpuhujia olivat Christine L. Borgman Yhdysvalloista, Anne Brice
Britanniasta, Lotta Haglund Ruotsista, Eero Hyvönen Suomesta, Oliver
Obst Saksasta ja Heather Todd Australiasta.
Konferenssissa pidettiin lisäksi yli 50 muuta esitelmää ja esiteltiin 50 posteria,
joiden aiheet kattavat alan kysymyksiä ja käytäntöjä laaja-alaisesti
hankintakonsortioista wiki-intranettiin, tiedonhaun menetelmistä semanttisen
webbiin ja sanastotyöstä mobiilipalveluihin.
Vuoden 2008 konferenssi Finlandia-talossa on jo yhdestoista EAHIL-

konferenssi. Konferensseja järjestetään joka toinen vuosi, vuorovuosin
EAHIL-workshopien kanssa. Ensi vuoden workshop pidetään Dublinissa.
Konferenssin yhteydessä järjestettiin yksitoista täydennyskoulutuskurssia
ajankohtaisista kirjastoammatillisista aiheista, kuten kirjasto 2.0:sta,
tietopalvelujen markkinoinnista, ongelmalähtöisestä oppimisesta, strategisesta
suunnittelusta sekä luonnollisesti eri tietokannoista ja hakumenetelmistä.
Kurssit pidettiin Terkossa.

Web 2.0 ja Kirjasto 2.0 -aiheet kiinnostivat.
Konferenssin tieteellinen ohjelma oli kauttaaltaan mielenkiintoinen. Web
2.0:aan syvällisesti perehtyneen hollantilaisen Guus van den Brekelin (kuva
yllä) esitys kirjastoista ja sosiaalisista verkostoista kannusti kirjastolaisia
menemään rohkeasti sinne, minne asiakkaat ovat jo edeltä menneet.
Ruotsalaiset Sylvia Määttä, Gudrun Wallmyr ja Maria Bohlin kertoivat
uudenlaisesta projektista Södra Älvsborgin sairaalassa. Osastolla 4 on oma
kliininen kirjastonhoitaja, joka tekee tiedonhakuja ja opastaa tietokantojen
käytössä. Projektin aikana näyttöön perustuvan tiedon lähteiden tuntemus ja
tiedon käyttö potilastyössä on huomattavasti lisääntynyt. Heather Todd
Australiasta puolestaan kertoi Queenslandin yliopiston kirjaston remontista,
jossa haluttiin uudistaa kirjasto käyttäjälähtöiseksi oppimisympäristöksi.
Uusien kirjastotilojen ja asiakkaiden toiveet huomioon ottavien uudistusten
myötä käyttäjämäärä lähti huimaan kasvuun.

Myös suomalaisia esityksiä kuultiin. Katja Hilska kertoi, miten uusi wikiin
pohjautuva intranet on vaikuttanut sisäiseen viestintään
Kansanterveyslaitoksessa. Jukka Englund Terveystieteiden keskuskirjastosta
kertoi mahdollisuuksista lisätä tieteellisen julkaisutoiminnan näkyvyyttä
kirjastojen kautta, esimerkkeinään Terkossa kehitetyt palvelut Feed Navigator,
Scholar Chart ja Terkko Document Space. Leena Toivonen ja Maarit

Laskujärvi käsittelivät esityksessään Tampereen yliopiston Terveystieteiden
osastokirjaston ensi vuonna valmistuvien uusien tilojen suunnitteluprojektia.
Pasi Keski-Nisula Terveystieteiden keskuskirjastosta esitteli Feed Navigatorpalvelua, jonka avulla voi seurata uunituoreita tieteellisiä artikkeleita, uutisia ja
blogikirjoituksia hallitusti. Eero Hyvönen Teknillisestä korkeakoulusta kertoi
piakkoin avattavasta TerveSuomi.fi- terveystietoportaalista, jonka
toteuttamisessa hyödynnetään semanttista webiä.

Ensikertaa EAHIL-konferenssiin osallistuvat tutustuivat toisiinsa
sauvakävelyllä.
Konferenssin sosiaalisen ohjelman kohokohtia olivat Temppeliaukion kirkossa
järjestetty konsertti, ensi kertaa EAHIL-konferenssiin osallistuvien
sauvakävely Töölönlahden rannalla sekä gaalaillallinen Kalastajatorpalla.
Kalastajatorpan illan kruunasi tanssiryhmä Tsuumin esitys Tango
Compromiso, jossa tango yhdistyi suomalaiseen tanssiin.
Konferenssiesitysten kokoteksteihin ja kalvoihin voi tutustua konferenssin
kotisivuilla. Sivuilla on myös mm. linkit konferenssiblogiin sekä valokuvaarkistoon. Myös Journal of the European Association for Health Information
and Libraries -lehden elokuun numero keskittyy Helsingin konferenssin antiin.

Tsuumi esiintyi juhlaillallisella Kalastajatorpalla.
EAHIL (European Association for Health Information and Libraries)on
aktiivisesti toimiva järjestö, johon kuuluu toistatuhatta jäsentä pääosin
Euroopan maista. EAHIL tukee lääke- ja terveystieteellisten kirjastojen
yhteistyötä Euroopassa, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maiden välillä,
edistää terveysalan kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisten
täydennyskoulutusta ja urakehitystä sekä edustaa heitä eurooppalaisissa
instituutioissa ja WHO:ssa.
EAHILissa on myös omat työryhmät eläinlääketieteen, farmasian ja
kansanterveyden alan tietopalveluammattilaisille. Lisätietoja
erityistyöryhmistä.
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http://www.eahil.net
Journal of the European Association for Health Information and
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http://www.eahil.net/journal/
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