kuvitus: Roosa Halonen

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry on 1998 perustettu Pohjois-Karjalassa toimiva
lukiyhdistys, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea
oppimisen haasteisiin pääasiallisesti aikuisille.
Yhdistys on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat hankaluuksia oppimisessa
ja opiskelussa, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille.

JOSEN SOMET:
JOSE Joensuun seudun
erilaiset oppijat
joensuun_erilaiset_
oppijat
Joensuun seudun
erilaiset oppijat ry

TOIMISTO AVOINNA:
Maanantai: vain ajanvarauksella
Tiistai: klo 13-17
Torstai: vain ajanvarauksella
Keskiviikko: klo 10-15
Perjantai: vain ajanvarauksella

YHTEYSTIEDOT:
Suvantokatu 20,
80100 Joensuu
www.lukijose.fi
neo@lukijose.fi
puh. 044 282 0022

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
Paikallinen lukijärjestö, joka tarjoaa tietoa, tukea, ohjausta ja toimintaa
henkilöille, jotka kokevat vaikeuksia oppimisessa.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erilaisen oppijan edunvalvontaa
Lukitestausta
Henkilökohtaista oppimisen ohjausta
Kielten kursseja, harrastuskursseja ja oppimisen kursseja
Tietoa lukivaikeudesta ja erilaisesta oppijuudesta
Apuvälineitä ja sovelluksia oppimiseen
Vertaistukea
Nuorten toimintaa
Mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön

Jose:n hallitus 2021
Hallitus kokoontuu keväällä 2021 seuraavasti:
tiistaisin 19.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. klo 17.00
Vuosikokous: 6.4. klo 18.00
Paikka: Suvantokatu 20
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:
Rahastonhoitaja:
Muut hallituksen jäsenet:

Hanna Mäntynen
Aila Kinnunen
Päivi Ainasto
Anni Paukkunen
Eveliina Mielikäinen, Reetta Herranen,
Anu Nurmenniemi, Hanna-Mari Nevalainen,
Benjamin Koskela ja Linnea Breiling

Opinpesä
Jose:n ylläpitämä oppimisen tietopiste muun muassa Jose:n toimistolla,
Joensuun pääkirjastolla, Karelia AMK:n Pisara-kirjastolla, Outokummun
ammattiopistolla Lammenkadulla ja Ohjaamoissa ympäri maakuntaa.
▪ Välineitä oman oppimistyylin tunnistamiseen ja vahvistamiseen
▪ Tietoa yhdistyksen toiminnasta, oppimisvaikeuksista sekä oppimisen apuvälineistä ja
sovelluksista
▪ Paikka esteettömälle oppimiselle
▪ Voit saada tiloihisi maksuttomia materiaaleja tai maksuttoman Opinpesä-pisteen
ottamalla yhteyttä info@lukijose.fi
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Oppimisvaikeudet
Onko sinulla?
→ Haasteita oikeinkirjoituksessa tai luetun ymmärtämisessä?
→ Hankaluuksia täyttää lomaketta tai lukea karttaa?
→ Vaikeuksia erottaa 65 ja 56?
→ Epäselvä käsiala?
→ Lähisukulaista, jolla on ongelmia oppimisessa?

Mikä on oppimisvaikeus?
Erilainen, normaalisti poikkeava tapa oppia ja käsitellä tietoa. Ilmenee muun muassa
lukivaikeutena, kielellisinä vaikeuksina, matematiikan vaikeutena ja
hahmottamisvaikeutena.

Mikä avuksi?
Et ole asian kanssa yksin! Noin 20-25 % väestöstä kokee jonkinlaisia oppimisen vaikeuksia,
joista lukivaikeutta on noin 10 %:lla.
→ Selvitä, millaisia erityisen tuen järjestelymahdollisuuksia oppilaitoksellasi on.
→ Hyödynnä erilaisia oppimisen apuvälineitä ja sovelluksia.
→ Selvitä omat vahvuutesi oppimisessa.
→ Selvitä olisiko työnantajallasi mahdollisuutta työolosuhteiden järjestelytukeen.

Jose:n toiminnan esittely
Tule tutustumaan etänä yhdistyksen toimintaan sekä oppimisen apuvälineisiin.
Kysy lisää: Satu puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi

Vertaistoiminta
Nuoret erilaiset oppijat (NEO)
Joensuun seudun erilaiset oppijat ry järjestää 16–29-vuotiaille nuorille omaa toimintaa.
Myös nuoret voivat ilmaista toiveitaan toiminnoille.
Kysy lisää: Roosa puh. 044 282 0022 tai neo@lukijose.fi
Lue lisää: www.lukijose.fi/yksiloille-ja-perheille/neo-toiminta/
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Tukea yksilöille ja perheille
Henkilökohtaisen oppimisen ohjaus
Meiltä saat henkilökohtaista ohjausta, jossa perehdytään luottamuksellisesti oppimiseesi,
kartoitetaan vahvuuksiasi ja harjoitellaan erilaisia oppimismenetelmiä.
Kenelle: Kaikille
Varaa aika: Satu puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi
Miia puh. 044 282 0018 tai miia.lund@lukijose.fi
Johanna puh. 044 282 0019 tai johanna.lyytikainen@lukijose.fi
Heli puh. 044 282 0036 tai heli.kinnunen@lukijose.fi

Lukitestaus
Onko kirjoittaminen sinulle haastavaa? Teetkö paljon kirjoitusvirheitä? Viekö tekstien
lukeminen sinulta paljon aikaa?
Lukiseulalla selvitetään viitteitä mahdollisesta lukivaikeudesta.
Lukiseulan tulosten perusteella voimme tarvittaessa suorittaa myös yksilötestin.
Yksilötestin perusteella tehdään tarvittaessa todistus lukivaikeudesta.
Ensisijaisesti selvitä mahdollisuus suorittaa lukitestaus omassa oppilaitoksessasi.
Lukitestauksemme ovat maksuttomia, avoimia ja tarkoitettu kaikille yli 16-vuotiaille.
Lukitestistä saat pätevän lukitodistuksen esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin, korkeakoulujen
pääsykokeisiin ja yksilöllisiin järjestelyihin.
Lukiseuloissa käytämme Niilo Mäki instituution Digiseulaa.
Hinta: Lukitestaus on ilmainen
Ilmoittautuminen: Satu Niiranen puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi
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Ammattilaiset
Apuvälinekoulutus
Apuvälinetyöpajassa tutustutaan oppimisen apuvälineisiin ja harjoitellaan niiden käyttöä.
Koulutus on maksuton. Koulutukseen mahtuu 15 ensin ilmoittautunutta.
Aika: Keskiviikkona 7.4. klo 16.30-18.00
Paikka: Suvantokatu 20
Ilmoittautuminen: www.lukijose.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/apuvalinekoulutus/
Kysy lisää: Satu Niiranen puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi

Maksulliset palvelut
Matematiikkatestaus
Matematiikkatesti mittaa peruskoulun aikana opittuja matematiikan taitoja ja on
tarkoitettu kaikille peruskoulun suorittaneille.
Testi on seulatyyppinen ja antaa hyvän kuvan peruslaskutaitojen tasosta.
Hinta: 120 € (jäsenille 105 €) sisältää testin ja lausunnon
Paikka: Josen toimisto, Suvantokatu 20
Kysy lisätietoja/varaa aika: Päivi puh. 044 282 0029 tai paivi.ainasto@lukijose.fi
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Kevään kurssit (yli 15-vuotiaille)
Kysy lisää: Roosa Halonen puh. 044 282 0022 tai neo@lukijose.fi
Ilmoittautuminen/lisätietoa: www.lukijose.fi/kurssit/

Lukienglanti
Kurssilla opiskellaan englantia erilaisin toiminnallisin keinoin rennossa ilmapiirissä.
Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista.
Hinta: 15 €
Aika: Keskiviikkona 27.1.- 7.4. klo 16.30-18.00
Paikka: Järjestetään etä-/lähiopetuksena Joensuu NNKY, Malmikatu 2

Englantia opiskelijoille
Englannin kurssi opiskelijoille ja opintoihin pyrkiville.
Kurssi antaa valmiuksia korkeakoulujen ammatillisiin ja akateemisiin kursseihin sekä
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.
Hinta: 15 €
Aika: Maanantaina 1.2.-19.4. klo 16.00-17.30
Paikka: Järjestetään etä-/lähiopetuksena Kotikartanoyhdistyksen yläkerta, Kauppakatu 34

Jättekiva- Ruotsin kurssi korkeakouluopiskelijoille
Ruotsin kurssi opiskelijoille ja opintoihin pyrkiville. Kurssi antaa valmiuksia korkeakoulujen
ammatillisiin ja akateemisiin kursseihin sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.
Hinta: 15 €
Aika: Tiistaina 26.1.-6.4. klo 16.00-17.30
Paikka: Järjestetään etä-/lähiopetuksena Joensuun NNKY, Malmikatu 2

Venäjää vaivattomasti
Tule mukaan opiskelemaan venäjää mielenkiintoisin ja erilaisin keinoin.
Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista.
Hinta: 15 €
Aika: Torstaina 4.2.-22.4. klo 17.00-18.30
Paikka: Järjestetään etä-/lähiopetuksena Joensuun NNKY, Malmikatu 2
Kurssit toteutettu Veikkauksen ja Opintokeskus Siviksen tuella
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Kädentaidot
Kädentaidot-kurssilla tutustutaan erilaisiin taiteen ja itsensä ilmaisemisen muotoihin.
Viikon käsityövinkki opetusvideo julkaistaan aina maanantaisin.
Videon askareiden tekeminen kestää 1-2 tuntia /kerta. Kurssilla käsiteltävistä aiheista ja
kädentaidoista käydään keskusteluja ryhmän yhteisessä Facebook-ryhmässä.
Kurssilaiset saavat etukäteen materiaalipaketin.
Toteutuakseen kurssilla tulee olla vähintään 7 osallistujaa.
Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista.
Hinta: 15€
Aika: Opetusvideo julkaistaan maanantaisin 1.2.- 26.4.
Paikka: Järjestetään etänä

Luova liike ja kehotietoisuus
Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tanssi-improvisaatiosta. Tavoitteena on
syventää kehotietoisuutta ja laajentaa oman liikkumisen mahdollisuuksia, mikä tukee
muutakin oppimista.
Toteutuakseen kurssilla tulee olla vähintään 7 osallistujaa.
Hinta: 15€
Aika: Keskiviikkona 3.2.-14.4. klo 19.00-20.30.
Paikka: Järjestetään etä-/lähiopetuksena Taidekeskus Ahjo- Sysi Sali, Kirkkokatu 23

Villasukkapaja
Haluatko oppia neulomaan itse villasukat? Tuntuvatko netin ohjeet ja ohjevideot liian
monimutkaisilta? Tule Josen villasukkapajaan saamaan neuvoja kädestä pitäen, miten
silmukat luodaan, kantapää kavennetaan ja villasukka viimeistellään.
Osallistuja vastaa itse materiaalikustannuksista, pajaan osallistuminen on
maksutonta. Mukaan tarvitset sukkalankaa ja lankaan sopivat sukkapuikot.
Hinta: Maksuton
Aika: Lauantaina 6.2., 13.2., 20.2., 27.2. ja 6.3. klo 10.00-13.00
Paikka: Joensuun seudun erilaiset oppijat ry, Suvantokatu 20
Kysy lisää: Sanna puh. 044 282 0037 tai info@lukijose.fi

Kurssit toteutettu Veikkauksen ja Opintokeskus Siviksen tuella
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Tsemppiä opintoihin työpajat (opiskelijoille)
Tule kehittämään omia oppimistaitojasi ja tutustumaan erilaisiin oppimisen apuvälineisiin.
Työpajoissa harjoitellaan ja tutustutaan erilaisiin oppimisen menetelmiin ja
oppimistapoihin. Voit osallistua yhteen tai useampaan työpajaan. Paja on maksuton.
Toteutuakseen työpajassa tulee olla vähintään 3 osallistujaa. Työpajat ovat suunnattu
opiskelijoille.
3.2. Ajanhallinta
17.3. Muistin mestariksi
17.2. Kokeiden koettelemukset 31.3. Kirjoittamisen kiemurat ja lukemisen lumot
3.3. Motivaatiohukassa

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan työpajaan!
Hinta: Maksuton
Aika: Keskiviikkoisin klo 16.30-18.00
Paikka: Toteutetaan etäopetuksena.
Kysy lisää: Satu puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi

Kirjoittamisen paja
Pajassa etsitään ratkaisuja erilaisiin kirjoitustöihin kuten: opinnäytetyö, gradu tai essee.
Tarjolla on tietoa, tukea ja toimintaa. Helpottamaan kirjoittamisen prosessia. Olet
tervetullut mukaan ilman vaatimuksia, velvoitteita tai maksua. Ota työsi ja mahdollinen
tietokoneesi mukaan ja tule kanssamme viilaamaan tekstiä!
Paja on maksuton. Tapahtuma toteutuu, jos osallistujia on vähintään 3.
Aika: Tiistaina 23.2., 30.3., 27.4. ja 25.5. klo 16.00-19.00
Paikka: Toteutetaan etä-/lähiopetuksena Josen toimisto, Suvantokatu 20
Kysy lisää: Satu puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi
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Oppimisen olohuone aikuisille
Sisältääkö työsi tai
opintosi laskemista,
mutta se tuntuu
haastavalta?

Onko hankalaa
löytää tärkeät
asiat tekstistä?

Ovatko opinnot
Onko tietokoneen käytön jo alkaneet
opettelu jäänyt muun
eivätkä suju ihan
elämän jalkoihin?
niin kuin
toivoisit?

Kaipaatko apua
työhakemuksen tai
muun tekstin
kirjoittamiseen?

Haaveiletko opinnoista,
mutta et oikein tiedä
miten sitä opiskeltiinkaan?

Esimerkiksi tällaisiin aiheisiin voit saada apua Oppimisen olohuoneesta.

Ota yhteyttä Johannaan, Heliin tai Miiaan niin varataan aika keskusteluun.
Sen jälkeen voit jatkaa yksilöohjauksessa ja/tai osallistua Oppimisen olohuoneen muihin
toimintoihin.
Toiminta on sinulle maksutonta, olitpa opiskelija, työssäkäyvä, työtön tai työelämän
ulkopuolella ja kaipaat tukea oppimiseen. Tervetuloa!

Oppimispaja maanantaisin 18.1.- 24.5. klo 16.00-19.00
Tarjolla vertaistukea toisilta oppijoilta, tehtäväpaketteja
(laskeminen, lukeminen, kirjoittaminen, digitaidot) omaan tahtiin tehtäväksi, mahdollisuus
tehdä omia tehtäviä, yhdessäoloa, pientä purtavaa, ohjaajien tuki. Kerro tulostasi
viimeistään perjantaina Johannalle, Helille tai Miialle.

Oppimisen olohuone keskiviikkoisin 13.1.-25.5. klo 12.00-16.00
Tule työstämään tehtäviäsi rauhassa, tarvittaessa ohjaajan tukemana.
Kerro tulostasi viimeistään keskiviikkoaamuna Johannalle, Helille tai Miialle.
Saat meidät parhaiten kiinni sähköpostitse, teksti- tai WhatsApp-viestillä!
Heli Kinnunen puh. 044 282 0036 tai heli.kinnunen@lukijose.fi
Johanna Lyytikäinen puh. 044 282 0019 tai johanna.lyytikainen@lukijose.fi
Miia Lund puh. 044 282 0018 tai miia.lund@lukijose.fi

Elinikäisen oppimisen keskus -hanke 2/2019-7/2021
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Työntekijät
Ohjaukset ja yksilöllinen tuki:
Satu Niiranen
Apuvälineasiantuntija ja tutustumiskäynnit
TM, Ev.lut. uskonnon ja filosofian opettaja
puh. 044 282 0034
s-posti. satu.niiranen@lukijose.fi

Heli Kinnunen
Oppimisvalmentaja, KM, erityisluokanopettaja
puh. 044 282 0036
s-posti. heli.kinnunen@lukijose.fi
Elinikäisen oppimisen keskus ESR-hanke

Johanna Lyytikäinen
Oppimisvalmentaja, FM, opo
puh. 044 282 0019
s-posti. johanna.lyytikainen@lukijose.fi
Elinikäisen oppimisen keskus ESR-hanke

Miia Lund
Oppimisvalmentaja, KM erityisopettaja, Ttm
puh. 044 282 0018
s-posti. miia.lund@lukijose.fi
Elinikäisen oppimisen keskus ESR-hanke
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Yleiset kysymykset:
Roosa Halonen
Nuorisosihteeri, NEO (Nuoret erilaiset oppijat)
puh. 044 282 0022
s-posti. neo@lukijose.fi

Toiminnanjohtaja:
Päivi Ainasto
puh. 044 282 0029
s-posti. paivi.ainasto@lukijose.fi

Järjestösihteeri:
Sanna Peltonen
Varhaiskasvatuksen opettaja (KK)
puh. 044 282 0037
s-posti. info@lukijose.fi

EO-liitto, Oppimisen olohuone:
Sari Haapala
Kouluttaja, KM ja opo
puh. 044 282 0028
s-posti. sari.haapala@lukijose.fi tai
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sari.haapala@eoliitto.fi

Tapahtumat:
Tulevista tapahtumista ilmoitetaan
Josen nettisivuilla ja somessa.
kuvitus: Roosa Halonen

Josen toimisto, Suvantokatu 20

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
- järjestää vertaisryhmätoimintaa, jossa käsitellään oppimisen haasteita ja tuodaan
esille asian kanssa elävien omia kokemuksia ja tuntemuksia.

- järjestää yleisö- ja koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan oppimisvaikeuksien
taustoista ja niiden kuntoutuksesta.

- tarjoaa henkilökohtaista, yksilöllistä ohjausta, jossa pureudutaan yhdessä oppimisen
pulmakohtiin.

- järjestää virkistys- ja kuntoutusmahdollisuuksia sekä vapaaehtoistyön
mahdollisuuden oppimisen kentällä.

Jose on tuoksuton työskentely- ja oppimisympäristö,
tulethan hajusteetta!

