
JOENSUUN SEUDUN 
ERILAISET OPPIJAT RY

www.lukijose.fi



YHTEISEN TUOKIOMME KULKU

• Toiminnan ja taustan esittely

• Apuväline-esittely

• Pienitehtävä (pihalla tai sisällä) 

• Purku

• Kysymyksiä/kommentteja



PAIKALLINEN LUKIJÄRJESTÖ JOSE RY

Tavoite: Tarjota oppimista tukevia matalan kynnyksen palveluja niin opintoihin,                           

arkeen kuin työelämään.

Kenelle: Kaikille niille henkilöille, jotka kokevat haasteita tai ongelmia oppimisessa,              

heidän läheisilleen ja ammattilaisille. 

Toimintaa tukee: Veikkaus 

Lisäksi toimintaa tukevat:



ERILAISTEN OPPIJOIDEN LIITTO

• https://www.eoliitto.fi/

• Vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tehtävä on:

• erilaisten oppijoiden oppimisen sekä opiskelun mahdollisuuksien 

edistäminen

• sekä työllistymisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen

• Toimintaa kuten:

• Oppimisen apuvälinekeskus

• Oppimisen olohuone –verkosto

• Neuvontapuhelin ja nettineuvonta

https://www.eoliitto.fi/


TARJOAMME

Yksilöllistä tukea ja 

pienryhmäohjausta

Tietoa oppimisvaikeuksista 

ja niiden tukemisesta

Toimintaa ja tapahtumia



OPPIMISVAIKEUDET

• Noin 20 %:lla väestöstä on jonkinlaisia vaikeuksia oppimisessa

• Vaikeudet ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena

Vaikeuksien jaottelua:

• Lukivaikeus

• Hahmottamisen vaikeus

• Matematiikan vaikeus

• Kehityksellinen kielihäiriö

• Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet



LUKIVAIKEUS KÄYTÄNNÖSSÄ

• Hankala erottaa samalle kuulostavia äänteitä; 

• kuka-kukka, tiellä- täällä

• Kirjaimet ja numerot voivat kääntyä tai vaihtaa paikkaa;  

• b-d, kuolu-koulu

• Lukeminen voi olla hidasta

• Sanat voivat mennä sekaisin

• Hahmottamisessa voi olla haasteita; oikea-vasen, ajat ja paikat, kartan lukeminen

• Käsiala voi olla epäselvää

HUOM!

Virheet ovat tahattomia, 

toistuvia ja epäsäännöllisiä!



AKTIIVISUUDEN JA TARKKAAVUUDEN HÄIRIÖ
ADHD KÄYTÄNNÖSSÄ

”Saavun aina 

viimeisenä paikalle”

”Välillä uppoudun 

tekemiseen täysin ja kaikki 

ympärilläni katoaa. Välillä 

en saa mitään aikaiseksi ja 

kaikki häiritsee”



APUVÄLINEET IHAN PIHALLA

• Vastamelukuulokkeet

• Painotuotteet

• Istuintyynyt

• Lukikalvot ja lukiviivaimet

• Kynätuet

• Härpäkkeet

• Matikan ”nöttöset”

• Murtolukutorni

• Purettavat muodot



SOVELLUKSET IHAN PIHALLA

• Celia

• Sanelu (puheesta tekstiksi)

• Lue ääneen –ominaisuus (tekstistä puheeksi)

• Google Lens

• Visual Timer

• Photomath



LUONTO APUVÄLINEENÄ

• Voiko luonto havainnollistaa matematiikkaa

• Lasketaan kävyillä ja kivillä

• Havainnollistetaan eri muotoja luonnossa

• Muistipalatsi –tekniikka

• Mindfulness/hengitysharjoitukset

• Luonnon ”härpäkkeet”

• Käytä luontoa ajattelun tukena

• Kun kohtaat esim. esseetä kirjoittaessasi 

pulmakohdan – Lähde luontoon!

• Työstä ajatuksiasi metsän siimeksessä

• Käytä apuna esim. sanelua tai vaikkapa Google 

Keeppiä



MUISTA METSÄSSÄ

• Oppimisvaikeudet eivät jää koulunpenkille

• Aistiyliherkät henkilöillä

• Muista varustautua hyvin retkelle

• ”Valitse taistelusi”. Saisiko vilkas/aistihakuinen henkilö kerrankin pomppia menemään? 

• Tarvitseeko luonnossa kontrolloida ääneen määrää? 



TEHTÄVÄ

• Mieti miten voisit käyttää äsken esiteltyjä apuvälineitä omassa työssäsi 

• Valitse joku työsi käytännöntilanne (esim. jokin opetettava asia) ja sovella sen avuksi jokin/joitain 

apuvälineitä

• Eli miten tekisit tämän asian omaksumisesta helpompaa apuvälineellä 

• Ota kuva tilanteesta ja jaa se Fiilis-osioon

• Tai vaihtoehtoisesti kirjoitta ideasi

• (Ja jos haluaisit käyttää sellaista apuvälinettä, jota sinulla ei ole – ole luova ja mallinna se jollakin. Tai kirjoita se 

kuvatekstiin) 

• Voit myös kertoa ja vinkata sellaisista hyväksi havaituista apuvälineistä, joita emme tänään esitelleet



PURKU 

• Katsotaan yhdessä läpi mitä on Fiilis –osioon on tullut

• Vilkaiskaa muiden ideoita

• Kommentteja? 

• Ajatuksia? 



Kiitos mielenkiinnosta ja osallistumisesta! 


