Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
JOSE ry on vuonna 1998 perustettu Pohjois-Karjalassa toimiva lukiyhdistys, joka
tarjoaa tietoa, tukea, ohjausta ja toimintaa henkilöille, jotka kokevat vaikeuksia
oppimisessa.
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Erilaisen oppijan edunvalvontaa
Lukitestausta
Henkilökohtaista oppimisen ohjausta
Kielten kursseja, harrastuskursseja ja oppimisen kursseja
Tietoa lukivaikeudesta ja erilaisesta oppijuudesta
Apuvälineitä ja sovelluksia oppimiseen
Vertaistukea
Mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön

Jose:n hallitus
Hallitus kokoontuu syksyllä 2022 seuraavasti:
tiistai 9.8., 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12. klo 17.00
Syyskokous 4.10. klo 18.00
Paikka: Suvantokatu 20
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri ja rahastonhoitaja:
Muut hallituksen jäsenet:

Reetta Herranen
Eveliina Mielikäinen
Päivi Ainasto
Anni Paukkunen, Hanna-Mari Nevalainen,
Aila Kinnunen, Hanna Mäntynen

Opinpesä
Jose:n ylläpitämä oppimisen tietopiste. Opinpesä-tietopisteitä on muun muassa
Jose:n toimistolla, Joensuun pääkirjastolla, Karelia AMK:n Pisara-kirjastolla ja
Outokummun ammattiopistolla.
§ 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 Opinpesätietopisteen ottamalla yhteyttä info@lukijose.fi

Apuvälinereppu
Toimistoltamme saa lainaan oppimisen apuvälinerepun. Reppu sisältää
keskittymisen, ajanhallinnan, lukemisen ja kirjoittamisen sekä laskemisen
apuvälineitä. Repusta löytyy myös vinkkejä oppimiseen ja apuvälineiden
käyttöön.
Lainaaja sitoutuu pitämään hyvää huolta repun apuvälineistä.
Repun laina-aika on 2 vko.
Kysy lisää: Satu puh. 044 282 0034
tai satu.niiranen@lukijose.fi

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 % 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.

Tukea yksilöille ja perheille
Yksilöohjaus
Meiltä saat henkilökohtaista ohjausta, jossa perehdytään luottamuksellisesti
oppimiseesi. Ohjauksessa kartoitetaan vahvuuksiasi sekä harjoitellaan erilaisia
oppimismenetelmiä.
Kenelle: Kaikille
Varaa aika: Satu puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi
Päivi puh. 044 282 0029 tai paivi.ainasto@lukijose.fi

Liity Josen jäseneksi
Liittymällä jäseneksi tuet
• Yhdistyksen toimintaa
• Tiedon lisääntymistä oppimisvaikeuksista
• Aikuisten luki- ja oppimisvaikeuksien
tunnistamista
• Oppimisvaikeuksisten aikuisten arkea

Jäsenedut vuonna 2022
•
•
•
•

10 % alennus meillä myytävänä olevista oppimisen apuvälineistä
Luksitko-verkkolehti
Mahdollisuus ilmoittautua Josen kursseille ja koulutuksiin ennen muita
MyDyslexian ”Konkreettisen vinkit oppimisvaikeuksiin” -webinaari
maksutta ja 10 %:n alennus osasta tuotteita
• Erilaisten oppijoiden liiton lukiviivainten ja -kalvojen tilaushinnasta
15 % alennus
• Suomen Scandic- ja Hilton- hotelleissa 10 % alennus yöpymisestä.
(Alennus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.)

Maksulliset palvelut
Lukitestaus
Onko kirjoittaminen sinulle haastavaa? Teetkö paljon kirjoitusvirheitä? Viekö
tekstien lukeminen sinulta paljon aikaa?
Lukiseulalla selvitetään viitteitä mahdollisesta lukivaikeudesta. Lukiseulan
tulosten perusteella voimme suorittaa yksilötestin.
Lukitestaus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Lukitodistusta voit käyttää yksilöllisten
järjestelyiden hakemiseen (esim. korkeakoulujen pääsykokeet). Lukiseuloissa
käytämme Niilo Mäki instituutin DigiLukiseulaa.
Aika: Ajanvarauksella
Hinta: Lukiseula 20 € ja Yksilötesti 30 € (yhteensä 50 €)
Ilmoittautuminen: info@lukijose.fi

Josen toiminnan esittely
Tule tutustumaan yhdistyksen toimintaan sekä oppimisen apuvälineisiin.
Maksuton perusesittely kestää noin 30 minuuttia. Lisätunti 50 €. Voimme myös
toteuttaa esittelyn, jonka sisältö ja kesto on räätälöity ryhmällesi. Pyydä tarjous!
Esittelyt voidaan järjestää lähi- tai etäesittelynä.
Kysy lisää: Satu puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi

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

Tsemppiä opintoihin etätyöpajat
Työpajassa kehität omia oppimistaitojasi ja tutustut 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 4 osallistujaa.
Työpajat on suunnattu opiskelijoille. Työpajat järjestetään etänä!
10.10. Ajanhallinta
24.10. Muisti ja kokeet
7.11. Lukeminen ja kirjoittaminen
21.11. Motivaatio

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

Syksyn kurssit aikuisille
Kysy lisää: sanna.peltonen@lukijose.fi tai puh. 044 282 0037
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.lukijose.fi

Lukienglanti
Kurssilla opiskellaan englantia erilaisin toiminnallisin keinoin rennossa
ilmapiirissä. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista.
Aika: Keskiviikko 21.9.–30.11. klo 16.30-18.00 (ei kokoonnu vko 42)
Paikka: Josen toimisto, Suvantokatu 20
Hinta: 20 €

Englantia opiskelijoille
Englannin kurssi opiskelijoille ja opintoihin pyrkiville. Kurssi antaa valmiuksia
korkeakoulujen ammatillisiin ja akateemisiin kursseihin sekä
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.
Aika: Tiistai 20.9.–29.11. klo 17.45-19.15 (ei kokoonnu vko 42)
Paikka: Josen toimisto, Suvantokatu 20
Hinta: 20 €

Jättekiva- Ruotsia korkeakouluopiskelijoille
Ruotsin kurssi opiskelijoille ja opintoihin pyrkiville. Kurssi antaa valmiuksia
korkeakoulujen ammatillisiin ja akateemisiin kursseihin sekä
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.
Aika: Tiistai 20.9.–29.11. klo 16.00-17.30 (ei kokoonnu vko 42)
Paikka: Josen toimisto, Suvantokatu 20 €
Hinta: 20 €
Kurssit toteutettu Veikkauksen ja Opintokeskus Siviksen tuella

Venäjää vaivattomasti
Tule mukaan opiskelemaan venäjää toiminnallisin keinoin. Kurssin aikana
kerrytät sanastoa arkisissa tilanteissa selviytymiseen. Kurssille osallistuminen ei
vaadi aiempaa osaamista.
Aika: Keskiviikko 21.9.–30.11. klo 17.00-18.30 (ei kokoonnu vko 42)
Paikka: Josen toimisto, Suvantokatu 20
Hinta: 20 €

Kädentaidot
Kädentaidot-kurssilla tutustutaan erilaisiin taiteen ja itsensä ilmaisemisen
muotoihin. Toteutuakseen kurssilla tulee olla vähintään 7 osallistujaa. Kurssille
osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista.
Aika: Tiistai 20.9., 11.10., 25.10, 8.11. ja 29.11. klo 17.00-20.00
Paikka: Josen toimisto, Suvantokatu 20.
Hinta: 20 €

Luova liike
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.
Aika: Perjantai 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 28.10. ja 4.11.
klo 17.00-19.00
Paikka: Mutalan koulun liikuntasali, Lastenkatu 4.
Hinta: 20 €

Kurssit toteutettu Veikkauksen ja Opintokeskus Siviksen tuella

Stressinhallintapaja etänä
Stressinhallintapaja on opiskelijoille ja työelämässä oleville suunnattu
ryhmämuotoinen työpajavalmennus, jossa perehdytään stressin ja kuormituksen
syihin, seurauksiin ja keinoihin sen hallitsemiseksi. Työpajassa pohditaan ja
harjoitellaan itselle sopivia keinoja stressin ja oman palautumisen hallintaan.
Työpaja järjestetään etänä. Koulutuksen linkki toimitetaan ennen ensimmäistä
tapaamista.
Aika: Torstai 3.11.–1.12. klo 16.30-18.00
Paikka: etäosallistuminen
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: www.lukijose.fi
Kysy lisää: Päivi puh. 044 282 0029 tai
paivi.ainasto@lukijose.fi

Ammattilaiset
Apuvälinekoulutus
Apuvälinetyöpajassa tutustutaan oppimisen apuvälineisiin ja harjoitellaan niiden
käyttöä. Koulutus on maksuton. Koulutukseen mahtuu 10 osallistujaa.
Aika: Maanantai 3.10.2022 klo 16.30-18.00
Paikka: Järjestetään Josen toimistolla, Suvantokatu 20
Ilmoittautuminen: www.lukijose.fi
Kysy lisää: Satu Niiranen puh. 044 282 0034 tai satu.niiranen@lukijose.fi

Työntekijät
Päivi Ainasto
Toiminnanjohtaja
puh. 044 282 0029
s-posti: paivi.ainasto@lukijose.fi
Satu Niiranen
Apuvälineasiantuntija
TM, Sosionomi
puh. 044 282 0034
s-posti: satu.niiranen@lukijose.fi
Tutustumiskäynnit

Sanna Peltonen
Järjestösihteeri
Varhaiskasvatuksen opettaja, KK
puh. 044 282 0037
s-posti: sanna.peltonen@lukijose.fi
Jäsenasiat, kurssit
Sara Korppila
Järjestöassistentti
FM
puh: 044 282 0022
s-posti: info@lukijose.fi

Yhdistyksen puheenjohtaja:
Reetta Herranen
s-posti: yhdistys@lukijose.fi

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 tukikeinoista.
- tarjoaa henkilökohtaista, yksilöllistä ohjausta, jossa käsitellään yhdessä
oppimisen pulmakohtia.
- järjestää virkistys- ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia.
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Toimisto avoinna:

Josen toimisto, Suvantokatu 20

Toimisto on avoinna ti klo 14-17
ja ke-to klo 12-16
Puh. 044 282 0022 tai
s-posti: info@lukijose.fi
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Jose on tuoksuton
työskentely- ja
oppimisympäristö,
tulethan hajusteetta!

kuvitus: Roosa Halonen ja Aila Kinnunen

