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Kirjaston uutiskirje, huhtikuu 2021 

Tervetuloa lukemaan ensimmäistä Karelia-amk:n kirjaston uutiskirjettä! 
Kerromme tässä uutiskirjeessä kirjastosi ajankohtaisista asioista. Uutiskirje 
ilmestyy kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, syyskuussa ja joulukuussa.  
 

Kirjaston kevään ja kesän 2021 aukioloajat 
Kirjaston aukioloajat ja palveluajat pysyvät pääsääntöisesti ennallaan 30.5.2021 
saakka. Alla olevasta taulukosta näet tiedossa olevat poikkeukset aukioloissa ja 
palveluajoissa. Pidemmät kiinniolot näkyvät taulukossa lihavoidulla tekstillä. 
Tarkista kaikki kesän aukioloajat Karelia-Finnasta. Sinne päivitämme 
myöhemmin myös syksyn aukioloajat. 
 

Päivämäärä Omatoimikirjasto Asiakaspalvelu 
To 13.5.  Helatorstai Kiinni Kiinni 
Pe 14.5.   Auki 7–17 Kiinni 
Pe 21.5. Karelia-amk:n strategiailtapäivä Auki 7–17 Kiinni 
Ma 24.5. Kirjaston kehittämispäivä Auki 7–17 Kiinni 
31.5. - 4.6. Kirjasto varattu pääsykokeisiin Kiinni Kiinni 
Pe 11.6.  Itä-Suomen kirjastopäivät Auki 7–17 Kiinni 
To 24.6. Juhannusaaton aatto Auki 7-17 Kiinni 
Pe 25.6. Juhannusaatto Kiinni Kiinni 
1.7. - 1.8. Kesän kiinniolo Kiinni Kiinni 
 
Asiakaspalvelu 7.-30.6.2021 
7.–30.6. välisenä aikana asiakaspalvelu palvelee etänä.  
Jos tarvitset noutaa kirjastokortin kirjastosta, varaa noutoaika puh. 050 311 9545  
(myös WhatsApp-viestit). Puhelinnumerossa päivystetään ma-pe klo 10–14. 

 
Kirjaston ollessa kiinni voit palauttaa kirjoja palautusautomaattimme kautta. 
Palautusautomaatti sijaitsee Tikkarinteellä parkkipaikoille vievän pyörätien 
varrella (sijainti kartalla). 

https://karelia.finna.fi/OrganisationInfo/Home#collapse2
https://www.karelia.fi/wp-content/uploads/2016/12/uusi_kartta_palautusautomaatille.pdf
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Tuudo 
 
Tuudo-sovellus on otettu käyttöön tänä keväänä, ja kirjastokin löytyy Tuudosta. 
Voit ottaa Tuudossa käyttöön sähköisen kirjastokortin, näet omat lainasi ja 
varauksesi, sekä voit tarkistaa kirjaston lähipäivien aukioloajat. Voit myös ottaa 
meihin yhteyttä chatin kautta. Tuudoa voivat käyttää niin opiskelijat kuin 
henkilökunnankin jäsenet. Ohje sähköisen kirjastokortin käyttöönottoon löytyy 
täältä. 

 

Uudet e-aineistot ja tietokannat 
 
JBI Complete -tietokanta tarjoaa aineistoja ja välineitä näyttöön perustuvan 
tiedon hakemiseen, arviointiin ja soveltamiseen terveydenhoitoalalle. Palvelu 
on suunniteltu tukemaan hoitokäytäntöjä ja kliinistä päätöksentekoprosessia.  
 
eMagz -palvelu sisältää suomalaisia aikakauslehtiä. Tällä hetkellä sieltä 
löytyvät luettavaksesi e-lehdet Tutkiva hoitotyö ja Tilisanomat. Tutkiva hoitotyö 
-lehdessä on käytössämme 5 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi, Tilisanomat -
lehdessä puolestaan 2 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi. Tulevaisuudessa 
tarkoituksemme on hankkia palveluun muitakin e-lehtiä. 
 
Julkisoikeus -verkkokirjahylly (Alma Talent -tietokannassa): Julkisoikeuden  
-verkkokirjahylly sisältää teoksia mm. hallinto-oikeudesta ja perusoikeuksista 
sekä Kuntalaki-teoksen. Hylly täydentyy jatkuvasti: kun Alma Talent julkaisee 
uuden kirjan julkisoikeuden alueelta, löydät sen heti diginä Verkkokirjahyllystä! 

https://www.karelia.fi/wp-content/uploads/2021/03/Tuudo_Karelia_kirjasto-final.pdf
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=main&D=jbi
https://pkamk.emagz.fi/ext/login/karelia
https://fin-nkuas.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=1122248240005967&institutionId=5967&customerId=5965
https://fin-nkuas.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=1122237690005967&institutionId=5967&customerId=5965
https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.tietopalvelu.karelia.fi/etusivu#Julkisoikeus
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Teams-iltapäiväkahvit henkilökunnalle 
ke 28.4. klo 13–14 
 
Mikä on ePress? Voiko Karjalaista tai Hesaria lukea diginä? Etsitkö e-lehtiä 
jostakin tietystä aiheesta? Haluatko jutella e-lehtiasioista tai mistä tahansa 
muustakin kirjastoon liittyvästä muuten vain? Tule kirjaston iltapäiväkahveille 
Teamsiin keskiviikkona 28.4. klo 13–14 välisenä aikana, piipahda vaikka vain 5 
minuutiksi. Kahvien alussa esittelemme lyhyesti e-lehtiä ja niiden käyttöä ja sen 
jälkeen päivystämme klo 14 asti vastailemassa kysymyksiin. Tule juttelemaan 
kanssamme! Liity kokoukseen napsauttamalla tätä. 
 

Kirjastovinkit kesäksi 
 
Vaikka kirjasto on kiinni 1.7.–1.8., niin e-aineistomme (esim. tietokannat ja  
e-kirjat) toimivat myös kirjaston ollessa kiinni. E-aineistomme löydät Karelia-
Finnasta. Muistathan, että Joensuussa palvelevat kesän aikana nämä kirjastot:  
Vaarakirjastot ja Itä-Suomen yliopiston kirjasto.  
 
Kansallisesta Finnasta löytyy vaikka mitä - voit selailla kirjojen lisäksi esimerkiksi 
kuvia, videoita, taideteoksia, opinnäytteitä tai asiakirjoja. Kun laitat 
hakukenttään sanan ja painat etsi (eli suurennuslasia), pääset tekemään 
tarkempia rajauksia, esimerkkinä ”Verkossa saatavilla” -valinta. 
 
Makupalat.fi -sivustolta löytyy vinkkejä vaikkapa vapaa-ajan viettoon. 
Makupalat.fi on Suomen yleisten kirjastojen tuottama valikoitujen 
tiedonlähteiden paketti tiedonhakuun.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmE4YzQ5OGEtNTFmNy00NzEwLWE5NjUtYjc0ZTVlMDUwMmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2269901c53-b786-49e1-a53e-c876ad62a424%22%2c%22Oid%22:%22044dd1b8-fba0-4b76-acec-1f7d84966bb3%22%7d
https://karelia.finna.fi/
https://karelia.finna.fi/
https://vaara.finna.fi/
https://www.uef.fi/fi/kirjasto/aukioloajat
https://finna.fi/
https://www.makupalat.fi/fi/k/11755%2B309/hae?category=113763&sort=title&order=asc&f%5B0%5D=language%3Afi
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Vinkkejä kirjauutuuksista  
 
Urpu Strellman & Kimmo Svinhufvud - Kupliva kirjoittaminen : iloa ja tehoa 
työelämän teksteihin  
Art House 2020  
Kupliva kirjoittaminen kertoo, millainen on hyvä ja lukijaan vetoava teksti ja miten se laaditaan. 
Lähtökohtana ovat työelämän kirjoittajan tarpeet: miten kirjoittaa niin, että teksti jää mieleen ja 
vaikuttaa kirjoittajan haluamalla tavalla, ja miten tehdä se ripeästi ja hyvällä fiiliksellä. Kirjassa 
kuvataan keskeiset työelämän tekstilajit ja autetaan selviämään kirjoitustyön hankaluuksista, 
kuten käyntiin pääsemisestä ja ajanhallinnasta. Lopuksi annetaan tiiviisti neuvot kielenhuollon 
kysymyksiin. 
> Kirja on saatavilla vain painettuna. 
 
Annina Eklund - Osaamiskartta : osaamisen kehittäminen työelämässä 
Brik 2021 
Osaamiskartta tarkastelee osaamisen kehittämistä niin organisaatioiden yksilöllisten tarpeiden, 
tulevaisuuden haasteiden kuin ihmisen suorituskyvyn ja motivaationkin kannalta. Kirja esittelee 
erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä siihen, 
kuinka opitut asiat voidaan tuoda osaksi käytännön työtä.  
> Kirja on saatavilla vain painettuna. 
 
 
Nando Malmelin - Radikaali uudistuminen : miten johtaa murroksessa  
Kauppakamari 2021 
Kirja tarjoaa näkökulmia ja välineitä radikaaliin uudistumiseen ja sen johtamiseen. Kirjassa 
perehdytään yritysten uudistumisen esteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Erityisesti 
pohditaan, minkälaista uutta ihmislähtöistä ajattelua, osaamista ja johtamista uudistuvissa 
organisaatioissa tarvitaan.  
> Kirja on saatavilla vain painettuna. 
 

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99738326005967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99738326005967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99770415305967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99763412905967
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Henna Konu, Juho Pesonen & Helen Reijonen (toim.).  - Matkailuliiketoimintaa 
teoriasta käytäntöön  
Vastapaino 2020 
Kirja kokoaa yhteen suomalaisen matkailuliiketoiminnan tutkimuksen ja kehittämisen 
asiantuntijat ja tarjoaa monipuolisesti erilaisia näkökulmia matkailuliiketoiminnan 
kehittämiseen ja tutkimukseen Suomessa. Kirjassa lähestytään suomalaista 
matkailuliiketoimintaa monista näkökulmista ottaen huomioon matkailijat, matkailuyritykset, 
matkakohteet ja toimintaympäristön.  
> Kirja on luettavissa myös e-kirjana Ellibsissä. 
 
 
Taina Kurki, Virpi Jylhä & Taru Kekoni (toim.) - Asiakasturvallisuus sosiaali- ja 
terveysalalla  
Gaudeamus 2021 
Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla paneutuu asiakasturvallisuuden käsitteeseen, sen 
arvopohjaan ja käytäntöön asiakastyössä. Teoksessa kuvataan esimerkiksi lastensuojelun, 
päihdepalveluiden sekä vankeinhoidon asiakasturvallisuutta edistäviä käytäntöjä. 
> Kirja on luettavissa myös e-kirjana Ellibsissä. 
 
 
Aila-Leena Matthies, Anu-Riina Svenlin & Kati Turtiainen (toim.) -  
Aikuissosiaalityö : tieto, käytäntö ja vaikuttavuus 
Gaudeamus 2021 
Aikuissosiaalityö -kirja tarjoaa tutkittua tietoa aikuissosiaalityön keskeisistä ilmiöistä. Se 
esittelee kokonaisvaltaisen teoreettisen mallin, jonka avulla voidaan tulkita ja kehittää 
aikuissosiaalityön vaikuttavuutta. Analyysin kohteena ovat aikuissosiaalityön yhteiskunnallinen 

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99754310805967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99754310805967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99754314905967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99763013405967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99763013405967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99773113105967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99763013605967?imgid=1
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konteksti ja asiakkaiden elämäntilanne, moniammatillinen ja asiakkaan oma toimijuus, työn 
sisältö eli interventiot sekä mekanismit ja vaikutukset. 
> Kirja on luettavissa myös e-kirjana Ellibsissä. 
 
Sirpa Hänti - Asiakkaista ansaintaan : asiakaskeskeinen liiketoimintamalli 
Alma Talent 2021 
Asiakkaista ansaintaan tarjoaa yrityspäättäjälle menetelmiä katsoa maailmaa asiakkaan 
silmin, unohtamatta uusien liiketoimintamallien monimuotoista ansaintalogiikkaa. Kirja auttaa 
yrityspäättäjiä valitsemaan yli 100 liiketoimintamallista yritykselle asiakkaiden näkökulmasta 
vetovoimaisimmat mallit ja niiden yhdistelmät. Liiketoimintamallin uudistaminen käydään 
vaihe vaiheelta läpi ja mittakaavan kasvattamiseen tarjotaan selkeitä suuntaviivoja. 
> Kirja on saatavilla vain painettuna. 
 
Ulrika Uotila, Arto Saari ja Juha-Matti Junnonen - Vaativan korjaushankkeen 
suunnittelun johtaminen 
Rakennustieto 2021 
Kirjassa käydään läpi vaativan korjaushankkeen vaiheet, suunnittelun ja henkilöstön 
johtaminen, epävarmuuksien ja riskien hallinta sekä toteutusmuodon valinta. Käytännön 
tilanteista ja niiden ratkaisuista on runsaasti esimerkkejä. Kirja on tarkoitettu erityisesti 
rakennuttajille ja suunnittelijoille. Se soveltuu myös rakennusalan oppimateriaaliksi. 
> Kirja on saatavilla vain painettuna. 
 
Lisäksi:  
John D. Kelleher ja Brendan Tierney - Datatiede (Terra Cognita 2021)  
Antti Huttunen ja Touko Kauppinen (toim.) - Retkipaikka : seikkailuja Suomen 
luonnossa (Karttakeskus 2020) 
Earle Abrahamson, Jane Langston - Lihastestaus : käytännön opas terapeutille 
(VK-kustannus Oy 2020) 
 
 
Huomaathan: Englanninkielisten kirjojen vinkit löytyvät englanninkielisestä 
uutiskirjeestä. 
 

https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99773113305967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99762315905967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99765015505967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99765015505967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99772216105967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99748814605967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99748814605967
https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99762314205967

