Opinnäytetyöt Pielisen Karjalan alueella vuosina 2011 - 2014 / Karelia-ammattikorkeakoulu Theseus-tietokanta (hakusanat: Lieksa, Nurmes, Valtimo, Pielisen, Koli)
2011

2012

2013

2014

Matkailu / restonomi
Hyvärilän matkailu- ja
nuorisokeskuksen palveluiden
laatu
Pielisen Karjalan
ohjelmapalveluyritysten
tarvekartoitus

Herajärven kierroksen
kävijätutkimus
Pohjois-Karjalan
moottorikelkkaurien
käyttäjäkysely 2012
Pohjois-Karjalan
ulkoilureitistön kävijäkysely
Uitto- ja tukkilaisperinteeen
(Lieksa) tuotteistaminen
Markkinointisuunnitelma
kansainvälisille markkinoille :
Case: Äksyt Ämmät Oy

Tuotteistamisen näkökulma
ulkoilureittien ja
virkistysalueiden kehittämiseen
- esimerkkeinä Pohjois – Karjala
ja Skotlanti
Rukajärventien
sotahistoriatuotteiston
myynninedistäminen
Turvallisuusosaamisen
kehittäminen catering-alan
oppimisympäristöissä

MobiKoli-mobiilisovelluksen
äänisuunnittelu
Koli 347 – liikunnan iloa ulkoilutapahtuman
asiakaspalautekysely ja
markkinointisuunnitelma
Kaislikkohiihdon ämäm-kisojen
järjestäminen ja kehittäminen
Vaarojen maratonin kansainvälinen
kehittäminen

PikkuKoli-perhetapahtuman
suunnittelu, toteutus ja
kehittäminen

Muotoilu / muotoilija (ei enää oteta uusia opiskelijoita)
Kirsikodin tuotteiden
tuotekehitys muotoilun
näkökulmasta

Ympäristötaidefestivaalin julkaisun
ulkoasun suunnittelu ja taitto

Viestintä / medianomi
Käsikirjoittajana
mobiilityöryhmässä : MobiKolin
matka ideasta tuotteeksi
Mobikoli-mobiilisovelluksen
potentiaali – Offline-karttojen
suunnittelu
Langattomat mikrofonit
ulkoilmatapahtumassa

Mobikoli-mobiilisovelluksen
äänisuunnittelu

International business / tradenomi
Launching Mare’s Milk in Finland: Case
Study of a Finnish Mare’s Milk
Producer
Tietojenkäsittely/ tradenomi
Verkko- ja mobiilisivujen kehitys
MobiKoli-projektille
Liiketalous / tradenomi
Pielisen museon markkinointi ja
viestintä
Käsikirja yksittäisen
koulutuspäivän hankinnasta
Pielisen Karjalan työ- ja
elinkeinotoimistossa

Päivittäistavarakaupan
myyntiin vaikuttavia tekijöitä
Lieksassa
Autonäyttelytapahtuman
järjestäminen

Työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmän
rakentaminen Pohjois-Karjalan
ammattiopisto Lieksalle
Pohjois-Karjalan Ammattiopisto
Nurmeksen matkailualan
perustutkinnon markkinointi

P-Karjalan Ammattiopisto
Nurmeksen yrityspalaute

Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen
maatilalla
Porokylän Leipomo Oy:n strategia
2013-2016
Työyhteisön kehittäminen
vertaisryhmämentoroinnin avulla
Tavoitteellinen kehittäminen
valmennusprojektin avulla

Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon
osuuspankit perustivat Pielisen
osuuspankin – pankkirakenne
muuttuu – osuustoiminnallisuus
jatkuu
Sepa-uudistuksen
toteuttaminen Pielisen Karjalan
tilitoimisto liikelaitoksessa
Lieksan lehden lukijatutkimus
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelma (YAMK)
Valmentavan työtoiminnan
kehittäminen Työllisyyden
kuntakokeilu Lieksa -hankkeessa
Hoitotyö / sairaanhoitaja
Päiväkirurgisen potilaan
ohjaaminen toimenpiteeseen:
Potilaan opas Nurmeksen ja

Hoitohenkilökunnan
kokemuksia työyhteisötaidoista

Aikuisen potilaan
hoitoelvytyskoulutus simulaatio-

Käsihygienian toteutuminen
Partalanmäen palvelukodin Onnelasolussa

Valtimon terveydenhuollon
kuntayhtymän päiväkirurgisille
potilaille

Juuan terveyskeskuksen
akuutti- ja vuorohoitotiimissä

opetuksena terveyskeskuksen
hoitohenkilökunnalle

Tietoa diabeteksesta :
Infokansio Lieksan
terveyskeskuksen
diabetespoliklinikalle

Lieksan vanhustyön
palveluportaat -oikeat palvelut
oikeaan aikaan
Hoitajan tunteet
saattohoitotyössä: Koulutus
Nurmeskodin työntekijöille
Lieksan kotihoidon
työntekijöiden näkemys
tiimityön toiminnasta ja
kehittämistarpeista
Ikäihmisen pienkoti opaslehtiset pienkotiasumisesta

Sosiaaliala / sosionomi
Lapsiperheiden arjen tuen
tarpeita ja perhetyön
kehittäminen Nurmeksessa

"Se on melkoinen taitolaji":
Asiakkaiden kokemuksia Lieksan
lastensuojelun avohuollon
perhetyöstä
Yhteistyön kehittäminen Lieksan
kotihoidon ja omaishoitajien
välillä

Fysioterapia / fysioterapeutti
”Voita itsesi! Voimaa ja
tasapainoa ikääntyneille” -dvd
lieksan pienkotien asukkaille
Bioanalytiikka / bioanalyytikko (ei uusia enää opiskelijoita)
Hoitoyksiköiden antama
potilasohjaus
laboratoriotutkimuksiin Lieksan ja Numeksen
laboratorioiden asiakkaiden
kokemuksia potilasohjauksesta

Asukastyytyväisyyskyselyn laatiminen
maakunnalliselle asuntolatoiminnalle

Maaseutuelinkeinot / agrologi (ei oteta enää uusia opiskeljioita)
Maatalouden nykytila ja tulevaisuuden
näkymät Pielisen Karjalassa 2014
Metsätalous / insinööri
Maisema-arvot huomioon
ottava metsikön suunnittelu

Joukkokäsiteltyjen
ensiharvennuksien korjuujälki
Stora Enson Itä-Suomen
hankinta-alueella
Kitkentäperkauksen laatu
Metsähallituksen Lieksan ja
Nurmeksen tiimeillä
Raakapuun aluskuljetuksen
käyttömahdollisuudet Pielisellä

Uusiutuva energia / insinööri (YAMK)
Biolämpölaitteistojen valmistettavuus
Nurmeksessa
Energia- ja ympäristötekniikka /insinööri
Kolin Purnulammen
kunnostussuunnitelma

Selvitys pilkeliiketoiminnan
mahdollisuuksista Pielisen
Karjalassa

Yritysten energia- ja
ympäristöyhteistyön mahdollisuudet
Lieksan Teollisuuskylän alueella

Lieksan Vuonisjärven
limnologiset tutkimukset ja
alustava kunnostussuunnitelma

Lieksan Surkanpuron
kunnostussuunnitelma

Nurmeksen Metallinyrkin
markkinointistrategiat ja
alihankinnat bioenergia-alalla

Uudelleengranuloidun
muovimateriaalin vähentyneet
ympäristövaikutukset ja
kustannussäästöt

Valtimon Kalliojärven alustava
kunnostussuunnitelma
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (YAMK)
Kilpailustrategian uudistaminen

HACCP-järjestelmän suunnittelu ja
käyttöönotto

joustopakkausmateriaalivalmistajalla,
case: Amcor Flexibles Lieksa

Sähkötekniikka / insinööri
Päällekarkaushälytinjärjestelmä
n suunnittelu Lieksan
kaupungintalolle

Sähköverkon sähkön laatu
Pankakosken tehtaalla

Junan WC-moduulin
sähköjärjestelmän suunnittelu

Tietotekniikka / insinööri
Kuvapankkisovelluksen
suunnittelu ja toteutus Kolin
Kotiseutuyhdistys ry:lle
Konetekniikka / insinööri
Yhteensä

Rakennusnosturin suunnittelu
13

16

27

20

