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Kirjaston uutiskirje, lokakuu 2021 
Tervetuloa lukemaan Karelia-amk:n kirjaston uutiskirjettä! Kerromme 
uutiskirjeessä kirjastosi ajankohtaisista asioista. Uutiskirje ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa: keväällä, syksyllä ja ennen joulua. 
 
 

Kirjaston aukioloajat 
 
Tarkista aukioloajat Karelia-Finnasta. Päivitämme mahdolliset 
aukioloaikamuutokset sinne. 
 

Aukioloajat 17.10.2021 saakka 
 
Omatoimikirjasto on avoinna ma-pe klo 7.30–20. 
Kirjaston asiakaspalvelu on auki ma-pe klo 11–14. 

• ma-to klo 8–11 / 14–18 ja pe klo 8–11 / 14–15 voit ongelmatapauksessa 
kutsua päivystävän kirjastotyöntekijän avuksesi, puh. 050 311 9545. 

 
 
Viikosta 43 eteenpäin (25.10.2021-) 
 
Omatoimikirjasto on avoinna ma-pe 7.30–20. 
Kampuksen ulko-ovi on auki ma-to 7.30-17 ja pe 7.30-16. 
 
Kirjaston asiakaspalvelu on auki ma klo 11–17 ja ti-pe 11–15. 

• ma-pe aamuisin klo 8.30–11 voit ongelmatapauksissa kutsua  
päivystävän kirjastotyöntekijän avuksesi, puh. 050 311 9545. 

-- 
Muistathan kampuksilla - myös kirjastossa - liikkuessa käyttää maskia ja 
huomioida turvavälit. 

https://karelia.finna.fi/OrganisationInfo/Home#86262
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Poikkeukset palveluajoissa 
 
Liikuntailtapäivänä ke 6.10. asiakaspalvelu on suljettu. Vain aamupäivystys on 
auki klo 8–11, puh. 050 311 9545. Omatoimikirjasto on avoinna normaalisti. 
 
Itseopiskeluviikolla 18.–22.10. (viikko 42) vain päivystävä kirjastotyöntekijä on 
tavoitettavissa klo 11–14 puh. 050 311 9545. Omatoimikirjasto on avoinna, mutta 
kampuksen ulko-ovi on auki vain 8-15! 
 
 

Kirjastokortti Tuudossa 
 

 
 
Karelian opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva: 
 
Ota käyttöösi digitaalinen kirjastokortti Tuudo-sovelluksessa. Katso video-ohje 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ww-aMDbokY kirjaston YouTube-
kanavalta. 
 
Huom. Jos sinulla on jo kirjastokortti kirjastoomme, voit lisäksi ottaa käyttöösi 
Tuudon kirjastokortin. Valitse Tuudossa kohta ”Minulla on jo Karelian 
kirjastokortti” ja täytä kirjastokorttisi tiedot lomakkeelle. Näin fyysisen 
kirjastokorttisi tiedot yhdistyvät Tuudo-kirjastokorttiin. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6BcC8GgpDE
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Tiedonhankinnan opetukset 

Opinnäytetyövaiheen klinikoiden pitoajat näet kirjaston Neuvonta ja opetus -
sivulta. Tiedonhankinnan klinikat toteutetaan etäyhteydellä (Teamsissa).  
Klinikoita on tarjolla kaikille koulutusaloille. Tervetuloa osallistumaan! 
 

Kirjaston iltapäiväkahvit 7.10.: Aiheena e-kirjat 
Ovatko Karelian kirjaston tarjoamat e-kirjat sinulle tuttuja? Miksi kaikkia kirjoja ei 
ole saatavana e-kirjoina? Kuinka e-kirjoja kannattaa käyttää Moodle-kursseilla? 
Tule keskustelemaan ja kysymään e-kirjoista. Kerromme Karelia e-kirjoista ja 
niiden käyttöoikeuksista. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 

Kirjaston YouTube-kanava, uutiset-sivu ja 
WhatsApp-ryhmä 
Kirjasto päivittää ja tekee uusia ohjevideoita kirjaston YouTube-kanavalle. 
Sieltä löytyy mm. videot Tuudo-kirjastokortti puhelimeen, Omatoimikirjasto: 
lainaus ja palautus, Kirjan etsiminen Karelian kirjastosta ja monia muita. 
 

Kerromme kirjaston ajankohtaisista asioista kirjaston nettisivulla Kirjaston 
uutiset -otsikon alla. Linkkaamme uutisia myös kirjaston some-kanaviin 
(Facebook ja Instagram).  
 
Testaamme viestipalvelua: Kirjasto on luonut oman WhatsApp -ryhmän, jonka 
tarkoituksena on tiedottaa äkillisistä muutoksista kirjaston aukioloajoissa tai 
palveluissa. Liity ryhmään täältä (liittyminen tapahtuu kutsulinkin kautta).  

• Huomaathan, ettet voi vastata ryhmän viesteihin etkä voi lähettää sinne 
viestejä. 

• Ryhmä ei ole anonyymi, vaan ryhmän jäsenet näkevät toistensa 
puhelinnumerot. 

https://www.karelia.fi/neuvonta-ja-opetus/
https://www.karelia.fi/neuvonta-ja-opetus/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZiYzk1ZmEtZDAxZC00M2RkLTk5MDUtZGU2MTQyNGM4Yzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269901c53-b786-49e1-a53e-c876ad62a424%22%2c%22Oid%22%3a%22aa79a4c3-266a-444d-bedf-39fb0173fc8a%22%7d
https://www.youtube.com/channel/UCGwTuuMuoY_HoI07kLt8LZA/videos
https://www.karelia.fi/kirjasto/
https://chat.whatsapp.com/FycAksHtZyM7X7PMzX0idR
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Journal.fi - tiedelehtiä verkossa 
Journal.fi sisältää noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa, Open 
Access –muodossa. Joissakin lehdissä voi olla jokin embargoaika (luettavissa 
Open Accessina vaikka 1 vuoden kuluttua ilmestymisestä). Esimerkkejä 
Journal.fi-palvelussa luettavista lehdistä: 
 

Aikuiskasvatus 
Hallinnon Tutkimus 
Idäntutkimus 
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 
Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 
Matkailututkimus 
Media & viestintä 
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 
Työelämän tutkimus 

 
 

1.-17.10. myöhästymismaksut 
hyväntekeväisyyteen 
Osana valtakunnallista KirjastoMOVE-kampanjaa Karelia lahjoittaa kaikki 1.-17.10. 
maksetut Karelia-amk:n kirjaston myöhästymismaksut Joensuun Turvakodille. 
Tee hyvää maksamalla myöhästymismaksusi verkossa 
(https://karelia.finna.fi/) tai kirjaston asiakaspalvelussa. 
 

Kampanja on osa ammattikorkeakoulukirjastojen KirjastoMOVE 2021 -
tempausta, jossa parannetaan henkilöiden, yhteisöjen ja luonnon hyvinvointia 
pandemia-aikana. 

 

https://journal.fi/aikuiskasvatus
https://journal.fi/hallinnontutkimus
https://journal.fi/idantutkimus
https://journal.fi/janus
https://journal.fi/lahikuva
https://journal.fi/matkailututkimus
https://journal.fi/mediaviestinta
https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka
https://journal.fi/tyoelamantutkimus
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkarelia.finna.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Mu9s56SrLjLww4TlA5wGY57WcgjinaLk4U3dWuVsqRoE3x5jyS6BHc_g&h=AT0tkft_Sc23_th57PgPXgZ7Z19XVbxXWABKX2Sm9Z1Tbxhz75_4FAwSORO6D5f06d6inAfc2vc5TBixUgW68pgycE2_4D155j4wnHtH4AvO7Ay3esNLlqt4ieEvfHbeLpo1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT37j-tiZPERwTLtXRKhONDMfvANGtIN8xuI_SBivAk5lECK2FZar9Rl2a7nham7Qi0mY8mAFHZ2juGqFwNPVoMhFhiE4LZVAwKn4E7kZGRHbHGkbmBUn-mWA6oD1rpYz1jIcoCge75ze0TBSO-wxoEtZcIPsEFRB-LdSiMV1xqo20EDN1gQmGC76p8dAziq8wOE1ZNL
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Poimintoja e-aineistoista 
 

Ellibs: 
 
Laskentatoimi –kirjan uusi painos, Tutkiva mielikuvitus ja Näin onnistut 
opinnäytetyössä e-kirjat ovat lainattavissa Ellibsissä. Jos kirja on lainassa, voit 
tehdä siihen varauksen. Katso ohjeet Ellibsin omista ohjeista. 
 

Alma Talent: 
 
Liikekirjanpito (viimeisin päivitys on tehty 30.7.2021) 
 

Coachin työkalupakki (Esimiestyö -hyllyssä) 
 

Safari:  
 
Kevin Kline, Regina O. Obe & Leo S. Hsu - SQL in a Nutshell, 4th Edition 
O’Reilly 2022 (luettavissa jo, early release, ilmestymisaika February 2022) 
 

 
“For programmers, analysts, and database administrators, this Nutshell 
guide is the essential reference for the SQL language used in today's most 
popular database products. This new fourth edition clearly documents SQL 
commands according to the latest ANSI/ISO standard and details how 
those commands are implemented in Microsoft SQL Server 2019 and Oracle 
19c, as well as in the MySQL 8, MariaDB 10.5, and PostgreSQL 13 open source 
database products.” 
 
 
 

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99782916105967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99777115805967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99776113505967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99776113505967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99642516005967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99763715005967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99706556005967
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Masaaki Imai - Strategic KAIZEN™: Using Flow, Synchronization, and Leveling [FSL™] 
Assessment to Measure and Strengthen Operational Performance 
McGraw-Hill 2021 

 
“A pioneer of the operational excellence movement that continues to 
transform businesses across the world, Masaaki Imai takes you to the next 
step of continuous improvement—developing an overall strategy for 
measuring your company’s operational performance and improving 
processes in ways that boost efficiency and gain competitiveness. 
In Strategic KAIZEN™, Imai walks you through the process of shifting your 
focus from volume and speed to his revolutionary Flow, Synchronization, 
and Leveling (FSL™) evaluation—the most effective Lean paradigm 
available” 
 

 
 
 
Flexible Working 
DK Publishing 2021 

 
“This practical guide gives you all of the skills to succeed as a flexible 
worker, and as a manager running projects and teams remotely - however 
far the distance may be. Discover how to adapt your management style 
and get the best out of your team by defining expectations, understanding 
the unique challenges of working outside the traditional office 
environment, and setting up new routines, structures, and processes. Pick 
up useful tips for adjusting to the home-working environment; staying 
focused, motivated, communicating and working effectively; keeping 
projects on track; and achieving the best results.” 
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Ebook Central: 
 
Huom! Seuraavat Ebook Centralin kirjat eivät löydy suoraan Karelia-Finnasta, 
vaan Ebook Centraliin pitää ensin mennä Karelia-Finnan kautta. 
 
 
Celeste M. Alfes & Elizabeth P. Zimmermann - Clinical Simulations for the Advanced Practice 
Nurse: A Comprehensive Guide for Faculty, Students, and Simulation Staff 
Springer Publishing Company 2020 

 
“This invaluable resource is the first simulation guide designed 
specifically to support the training and evaluation of advanced practice 
nursing students, novice nurse practitioners, and advanced practice 
nurses transitioning to new fields. This book provides a method and 
foundation to transform graduate nursing education to competency-
based clinical evaluation, empowering programs with standardized 
templates and interprofessional education options for each case to 
advance graduate simulation education and research.” 
 

 
 
Kate Sustersic Gawlik, Bernadette Mazurek Melnyk & Alice M. Teall - Evidence-Based Physical 
Examination : Best Practices for Health & Well-Being Assessment 
Springer Publishing Company 2020 
 

“The first book to teach physical assessment techniques based on 
evidence and clinical relevance. Grounded in an empirical approach to 
history-taking and physical assessment techniques, this text for 
healthcare clinicians and students focuses on patient well-being and 
health promotion. It is based on an analysis of current evidence, up-to-
date guidelines, and best-practice recommendations. It underscores the 
evidence, acceptability, and clinical relevance behind physical 
assessment techniques.” 
 

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99706246005967
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Todd W. Rofuth & Julie M. Piepenbring - Management and Leadership in Social Work : A 
Competency-Based Approach 
Springer Publishing Company 2020 

 
" Full of expert guidance on leadership and management, this unique 
book is geared specifically to the needs of social work administrators, 
educators and practitioners in both academic and agency settings. The 
contents are fully comprehensive and encompass both theoretical 
approaches to management and leadership plus a wide variety of 
practical strategies that can be directly applied to practice.” 

 
 

 
 
 

Uudet painetut aineistot 
 
RIL 276 – 2021 Lean rakentamisessa : arvoa luovan rakentamisen periaatteet, menetelmät ja 
työkalut  
Suomen rakennusinsinöörien liitto 2021 

 
”RIL 276-2021 Lean rakentamisessa tavoitteeksi asetettiin avata laajaa ja 
vaikeaksikin koettua lean-ajattelua ymmärrettävällä tavalla, sekä innostaa 
viemään lean-rakentamista eteenpäin käytännön projekteissa. 
Julkaisu keskittyy siihen, miten rakennushankkeita toteutetaan lean-
periaatteilla. Vaikka lean-rakentaminen on laaja kansainvälinen liike, tässä 
ensimmäisessä suomalaisessa lean-rakentamisen ohjeessa lean-ajattelu 
on haluttu sitoa vahvasti suomalaiseen rakentamisen traditioon.” 

 

 
 

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99782816105967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99782816105967
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Seppo J.A. Karppinen, Maarit Marttila & Anita Saaranen-Kauppinen -  Seikkailukasvatusta 
Suomessa : pedagogisia ja didaktisia näkökulmia 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 2020 

 
”Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia -
teoksessa tarkastellaan seikkailukasvatuksellisen toiminnan ohjaamisen 
teoreettisia ja käytännöllisiä oletuksia, periaatteita, näkemyksiä ja valintoja. 
Huomio kiinnitetään seikkailukasvatuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan 
niin yleisesti kuin erityisesti suomalaisessa toimintaympäristössä. 
Artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota lukijoille aineksia ja virikkeitä 
seikkailukasvatuksellisen toiminnan lähtökohtien arvioimiseen sekä 
käytännölliseen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.” 

 

 
 
 
Esa Hietikko - Tuotekehitystoiminta 
Books on Demand 2021 
 

” Tuotekehitystoiminnan kirja sopii korkeakoulujen tuotekehityksen 
opintojaksojen oppimateriaaliksi. Se käsittelee tuotekehitysprosessin 
vaiheet suositun Ulrich-Eppinger -menetelmän mukaisesti painottuen 
prosessin alkuvaiheessa tapahtuviin konseptisuunnittelu- ja 
tuotearkkitehtuurivaiheisiin. Kirja sisältää teoreettisen pohdinnan lisäksi 
käytännön esimerkkejä ja harjoitustehtäviä. Se sopii hyvin oppaaksi, 
johon tukeutuen opiskelijat voivat toteuttaa harjoitustöinään valitun 
tuotteen kehitysprojektin.” 
 
 

 
  

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99777715005967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99777715005967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99779816105967
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Heidi Colliander & Piia Kepanen - Kestävä ja ketterä ympäristöterveys 
Ympäristökustannus Oy 2021 

 
”Kirjan tarkoituksena on antaa syötteitä uusille ajatuksille, jotka 
toivottavasti muuntuisivat toinen toistaan vaikuttavammiksi käytännön 
teoiksi kestävän ja ketterän ympäristöterveyden edistämiseksi. Kirjasta 
voivat poimia ideoita myös kaikki muut kehittämisestä ja kompleksisessa 
maailmassa menestymisestä kiinnostuneet, vaikka 
ympäristöterveydenhuollon ala ei olisikaan itselle tuttu.” 

 

 
 

 
 
 

 
Riitta Nikkola, Niina Nurkka & Sanna Paloposki - Annos oivallusta : harjoittelemalla 
lääkelaskennan osaajaksi 
Sanoma Pro 2021 
 

”Uudistettu Annos oivallusta – Harjoittelemalla lääkelaskennan 
osaajaksi antaa hyvät perustiedot ja taidot erilaisten lääkelaskujen 
ymmärtämiseen ja osaamiseen sekä valmiudet toteuttaa potilaiden 
lääkehoitoa lääkelaskennan osalta turvallisesti ja oikein. Kirjan lopussa 
on tehtävien vastaukset. Kirja sisältää lääkelaskennassa tarvittavat 
matematiikan peruslaskutaidot, erityyppisiä lääkehoitoon liittyviä 
esimerkkejä usealla eri laskutavalla, runsaasti erilaisia ja eritasoisia 
lääkelaskuharjoituksia harjoitteluun ja kertaukseen ja lääkelaskennan 
ymmärtämisen kannalta keskeiset lääkehoidon asiat.” 

 

 
 
  

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99775313305967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99778216105967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99778216105967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99778216105967
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Wilfred McSherry, Linda Rykkje & Susan Thornton - Understanding Ageing for Nurses and 
Therapists 
Springer Publishing Company 2021 

 
“This volume is a practical resource for all those responsible for caring for 
older people across health and social care. It provides a comprehensive 
and holistic approach helping nurses, therapists and social care 
professionals to better understand the impact of ageing upon the person 
and wider society. A unique feature of this text is the focus upon positive 
ageing and the attempt to dispel and challenge some of the myths, 
prejudices and negative attitudes that still prevail towards ageing and 
older people.” 
 
 

 
 
Sandra Egege - Becoming a Critical Thinker 
Red Globe Press 2021 

 
“Help your students develop a critical mindset with this practical guide. 
Becoming a Critical Thinker begins by unpicking where knowledge comes 
from before showing students how to recognise biases and approach 
evidence objectively. Becoming a Critical Thinker is an essential 
introduction to critical thinking for undergraduates of all subject areas.” 
 
 
 
 

 
  

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99773110905967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99773110905967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99775314205967
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Reetta Yrttiaho & Susanna Posio - Opettajan hyvinvointikirja : positiivisen psykologian 
työkaluja työhyvinvoinnin tueksi 
PS-kustannus 2021 

 
”Tämä kirja on opettajan oma hyvinvointikirja. Se ei voi tarjota 
lisäresursseja, pienentää oppilasryhmiä tai vaikuttaa koulujen 
sisäilmaongelmiin, mutta sen avulla opettajan on mahdollista lisätä omia 
voimavarojaan. Helposti lähestyttävä teos esittelee positiivisen 
psykologian ja työhyvinvoinnin tutkimuksia sekä opettajien omia 
kokemuksia työssä jaksamisesta. Tutkimustiedon lisäksi kirja tarjoaa 
harjoituksia ja työkaluja oman hyvinvoinnin sekä työhyvinvoinnin 
parantamiseen.” 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99770013005967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99770013005967

