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Kirjaston uutiskirje, kevät 2022 
Tervetuloa lukemaan Karelia-amk:n kirjaston uutiskirjettä! Kerromme 
uutiskirjeessä kirjastosi ajankohtaisista asioista. Uutiskirje ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa: keväällä, syksyllä ja ennen joulua. 
 
 

Loppukevään ja kesän aukioloajat 
  
Kirjaston aukioloaikojen ja palveluaikojen tiedossa olevat muutokset touko-
heinäkuussa 2022 näet alla olevasta taulukosta. Tarkista ajat Karelia-Finnasta. 
  

Päivä Omatoimikirjasto Asiakaspalvelu 
Pe 6.5. Avoinna Kiinni (Karelia-amk:n strategiapäivä) 
Pe 13.5. Avoinna  Kiinni (AMK-kirjastopäivät) 
Helatorstai 26.5. Kiinni Kiinni 
 
To 9.6. Avoinna  Kiinni (kirjaston kehittämispäivä) 
To 23.6. Avoinna  Kiinni 
Juhannus 24.-26.6. Kiinni Kiinni 
27.-30.6. Avoinna  ma-pe klo 11-15 
 
1.7. - 2.8. Kiinni Kiinni 
 
3.-7.8. Avoinna  Kiinni 
8.-19.8. Avoinna  ma-pe klo 11-15 
22.8. alkaen Normaalit aukioloajat Normaalit aukioloajat 
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Muista uusia lainat kesäksi 
  
Kirjoille ja muulle lainattaville aineistoille tulevat pitkät laina-ajat, kun uusit ne 

 yleiskokoelman aineisto (4 viikon laina-ajat): 21.5. alkaen 
 kurssikirjat ja lehdet (2 viikon laina-aika): 4.6. alkaen 

 
Ensimmäinen eräpäivä kesän jälkeen on torstai 18.8.2022.  
  
Huomaathan, että eräpäivät eivät muutu automaattisesti, muista siis uusia 
lainasi! Myöhästymismaksua kertyy kesältäkin, jos et uusi lainojasi.  
 
 
Voit uusia lainojasi  

 Tuudossa  
 Karelia-Finnassa 
 ottamalla yhteyttä kirjastoon: 

o Karelia-Finnan chatissä tai  
o sähköpostilla (asiakaspalvelu.kirjasto(a)karelia.fi) tai  
o WhatsApp/puh. 050 311 9545 

 käymällä kirjaston asiakaspalvelussa, tarkista aukioloajat täältä! 
  
Voit palauttaa lainojasi läpi kesän kirjaston ulkopuolella olevan 
palautusautomaatin kautta. 
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Muista nämä 
 
Tiedon tuskaan apua saat kesälläkin näistä paikoista: 
 

- Karelia-Finnasta löydät e-aineistomme. Esimerkiksi Ellibsin e-kirjoja voit 
lukea kätevän sovelluksen avulla vaikka riippumatossa. Sovelluksen voi 
ladata puhelimeen tai tablettiin omasta sovelluskaupasta. 

 
- Muut Joensuun alueen kirjastot palvelevat läpi kesän: 

o Vaarakirjastot, tarkista aukioloajat täältä. 
o Itä-Suomen yliopiston kirjasto, tarkista aukioloajat täältä. 

 
- Finna.fi -palvelusta löydät koko Suomen kirjastojen aineistot.  
- Muista myös oman asuinpaikkakuntasi kirjastojen palvelut, voit etsiä 

niiden tiedot Kirjastohakemiston kautta. 
 

Ohjausaikoja varattavissa 
 
Tiedonhankinnan ohjaukseen on varattavissa aikoja opinnäytetyön tekijöille 
aina juhannukseen asti. Juuri itselleen sopivan ohjausajan voi varata itselleen 
kirjaston nettisivuilta löytyvän linkin kautta: https://karelia.fi/neuvonta-ja-
opetus/.  
 
Saman linkin kautta myös henkilökunta voi varata itselleen ajan 
tiedonhankinnan ohjaukseen. Neuvomme ja opastamme mielellämme niin 
pienissä kuin isoissakin tiedonhankintaan, aineistoihin tai kirjastoon liittyvissä 
ongelmissa ja kysymyksissä. 
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Onnea valmistuville! 
 
Voit jatkaa kirjaston asiakkaana, vaikka opintosi päättyvät. Ota yhteyttä 
kirjastoon (esim. chatissä, sähköpostilla), niin jatkamme asiakastietojesi 
voimassaoloaikaa ja päivitämme yhteystietosi.  
 
Huolehdithan myös, että olet palauttanut kaikki lainasi ja maksanut maksusi, 
sillä muuten tietosi jäävät roikkumaan tietokantaamme, eivätkä poistu 
automaattisesti. 
 

 
Aineistovinkkinä Finnan Tutkittu tieto 
 
Finna.fi -palvelun Tutkittu tieto -sivulta löytyy valmiita hakuja eri teemoista, 
korkeakoulujen uusimpien lopputöiden listaus ja poimintoja uusimmista 
tutkimusjulkaisuista. Tutustu sivuun osoitteessa: 
https://www.finna.fi/Content/tutkittu-tieto 
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Uutuuksia 
 
Tulossa 
 

Hoitotyön perusosaaminen  
(Arvioitu ilmestymisaika toukokuussa.) 
 
Hoitotyön perusosaaminen antaa vankan tietopohjan hoitotyön 
perusteista. Oppikirjassa keskitytään hoitotyön lähtökohtiin ja -
prosessiin sekä turvallisen hoitotyön periaatteisiin. Keskeistä sisältöä 
ovat asiakkaan ohjaaminen terveyttä edistäviin elämäntapoihin ja 
hoitotyö päivittäisissä toiminnoissa. Peruselintoimintojen arviointi ja 
hoito käsitellään ABCDE-menetelmän mukaisesti. Kirjassa 
perehdytään myös palliatiiviseen ja kuolevan asiakkaan hoitotyöhön. 
Muina aihealueina käsitellään vuorovaikutustaitojen, 
kulttuuriosaamisen sekä seksuaalisuuden merkitystä hoitotyössä ja 
ammatillista kasvua eri aihealueilla. 

 
 

Kirjoita itsesi asiantuntijaksi opas toiminnalliseen 
opinnäytetyöhön 
(Arvioitu ilmestymisaika toukokuussa.) 

 
Kirjassa paneudutaan sellaisen opinnäytetyön kirjoittamiseen, jossa 
yhdistetään tiedonhankintaa ja tutkivaa kirjoittamista sekä teoriaa ja 
käytäntöä työelämää kehittävällä tavalla. Kirja on tarkoitettu 
ensisijaisesti AMK-opiskelijoille, jotka tekevät toiminnallista, 
tutkimukselliseen kehittämiseen perustuvaa opinnäytetyötä. Se toimii 
myös oppaana opinnäytetyön ohjaajille. 
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Hyvä, parempi, valmis : opinnäyteopas 
ammattikorkeakouluille 
(Arvioitu ilmestymisaika elokuussa.) 
 
Hyvä, parempi, valmis antaa selkeät ohjeet ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyön tekoon alalle kuin alalle. Se kertoo opinnäytetyön  
luonteesta sekä hommaan tarvittavasta asenteesta realistisesti ja 
käytännönläheisesti. Muhkeasta urakasta tulee hallittava, kun sen 
purkaa osiin ja huomaa tyypillisimmät kompastuskivet. Työn eri 
vaiheet esitellään seikkaperäisesti esimerkkien avulla. Lämpimällä 
huumorilla höystetty teos kannustaa lukijaa kohti maalia: valmista, 
hyväksyttyä ja tekijäänsä hyödyttävää opinnäytetyötä. 

 
 
 

Ekologisesti kestävä pientalo 
(Arvioitu ilmestymisaika huhtikuun lopussa.) 

 
Ekologisesti kestävä talo säästää luonnonvaroja, energiaa ja 
asukkaiden lompakkoa. Mutta mistä kaikesta asumisen ekologinen 
kestävyys muodostuu? Kirja avaa ympäristökriisin, energian hinnan 
nousun ja asumisen välistä suhdetta. Se kertoo, miten ilmastoviisas 
vähähiilinen asuminen onnistuu niin uusissa kuin vanhemmissakin 
taloissa. Kirjassa seurataan rakennusprosessin kulkua: ensin 
hankitaan tontti, seuraavaksi pohditaan talon kokoa ja tilaohjelmaa, 
materiaaleja sekä energiamuotoja. Rakentamisvaiheessa 
suunnitellaan työmaan käytäntöjä ja viimeiseksi pihan toimintoja. 
Kirjan jokainen luku on itsenäinen kokonaisuus, jonka tietoja voi 
hyödyntää niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa. Kirja on tarkoitettu 
uuden talon hankintaa suunnitteleville ja vanhan talon korjaajille - 
oman kodin rakentajille. Lisäksi se antaa tärkeää ”ruohonjuuritason” 
tietoa kaikille rakentamisen osapuolille: kaavoittajille, arkkitehdeille, 
rakennustarvikkeiden valmistajille ja urakoitsijoille. 
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Juuri ilmestyneitä 
 

Strateginen ajattelu ja johtaminen : matka läpi 
maailmankuvien 
 
Tämä teos auttaa lukijaa tunnistamaan oman tapansa ymmärtää 
strategista johtamista ja edelleen monipuolistamaan omaa 
tulkintaansa siitä. Strateginen johtaminen saa nykyisissä 
vaikeaselkoisissa ja nopealiikkeisissä oloissa monenlaisia sisältöjä, 
joita kirjassa hahmotetaan kolmen maailmankuvan varaan 
rakentuvan mallin avulla. 
 

 
 

Vaellusvarusteet 
 
Perusteellinen varusteopas kertoo, mitä vaellukselle kannattaa ottaa 
mukaan. Kirja käy läpi kaikki retkeilijän ja vaeltajan eri olosuhteissa 
tarvitsemat vaatteet ja välineet sekä opastaa myös niiden käytössä ja 
huollossa. Kirja kattaa vaellusvarusteet laajasti ja seikkaperäisesti 
retkikeittimistä riippumattoihin ja leijahiihdosta liukulumikenkiin. 

 
 
 

 
 
  Korjausrakentamisen kustannuksia 2022 
   

Korjausrakentamiskustannusten perustietoa sisältävä käsikirja 
täydentää vuosittain ilmestyvää Rakennusosien kustannuksia -kirjaa. 
Perustietojen lisäksi kirjasta löytyy: 
- tietoa telineistä, muoteista ja suojauskalustoista  
- erilaisia malleja energiatehokkuuden parantamiseen 
- energiakorjauslaskelmia 
- talvirakentamistietoutta. 
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Communicare! : ota viestinnän ilmiöt ja strategiat 
haltuun 
 
Viestintäympäristömme kehittyy nopeassa tahdissa. Keskustelu 
vilisee sellaisia käsitteitä kuin dialogi, yritysaktivismi, vaihtoehtoiset 
faktat, influensserit, hybridimallit, ketteryys, strategiat ja brändit. 
Communicare kertoo, mitä sinun tulee tietää näistä – ja muista – 
ajankohtaisista käsitteistä ja ilmiöistä. Kirja auttaa sinua viestinnän 
kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa strategiasta 
käytäntöön. Kirja auttaa sinua myös onnistumaan vaativissa 
viestintätilanteissa ja rooleissa. Saat eväitä mm.  johtamis- ja 
työyhteisöviestintään, muutos- ja kriisiviestintään, media- ja 
talousviestintään, sidosryhmä- ja vaikuttajaviestintään, markkinointia 
tukevaan viestintään sekä maineen ja brändin vahvistamiseen. 
 
 
Pelit kulttuurina 
 
Kirjassa Pelit kulttuurina neljätoista Suomen eturivin pelitutkijaa kuvaa 
pelien kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä Suomessa ja 
kansainvälisesti. Kirjoittajat kertovat, miten pelejä tehdään, pelataan 
ja tutkitaan, millaisia yhteisöjä niiden ympärille rakentuu, ja millaisiin 
yhteiskunnallisiin ilmiöihin ne liittyvät. Digitaalisten viihdepelien lisäksi 
kirja käsittelee urheilua, rahapelejä ja pelien suhdetta taiteeseen ja 
leikkiin. 

 
 
 

Utilization-Focused Evaluation 
 
The Fifth Edition of the bestselling Utilization-Focused Evaluation 
provides expert, detailed advice on conducting evaluations that 
promote effective use of the findings. The authors begin by describing 
the essence of utilization-focused evaluation, and then outline 10 
operating principles. They conclude with chapters focused on how 
evaluation can be used to promote a more thoughtful, equitable, and 
sustainable world. 
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Principles of Economics and Management for 
Manufacturing Engineering 
 
Principles of Economics and Management for Manufacturing 
Engineering combines key engineering economics principles and 
applications in one easy to use reference. Engineers, including design, 
mechanical, and manufacturing engineers are frequently involved in 
economics-related decisions, whether directly when selecting 
materials or indirectly when managers make order quantity decisions 
based on their work.  

 
 
 

The New Sociology of Ageing 
 
The New Sociology of Ageing explores the challenges and 
opportunities of ageing as a global force. Alongside globalisation, 
urbanisation, new technology, climate change, and global 
pandemics, ageing is transforming life in the twenty-first century. 
 

 
 
 

 
 


