Haasteista
ratkaisuihin!
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Erilaisten oppijoiden liitto ry
Erilaisilla oppijoilla tarkoitetaan ihmisiä, joilla on jokin oppimisvaikeus.
10–20 %:lla väestöstä on erilaisia oppimisvaikeuksia. Niistä tavallisimpia ovat lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä
matematiikan, hahmottamisen ja keskittymisen vaikeus. Oppimisvaikeuksien
varhainen tunnistaminen ja tuen saanti
ovat tärkeitä ihmisen kaikissa elämänvaiheissa.
Erilaisten oppijoiden liitto on perustettu
vuonna 2001. Edistämme erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun, työllistymisen
sekä yhteiskunnallisen osallistumisen
mahdollisuuksia kaikissa ikäryhmissä.
Lisäämme tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista, tarjoamme ohjausta ja neuvontaa, järjestämme vertaistoimintaa ja
koulutusta, tuemme jäsenyhdistystemme
vapaaehtoistoimintaa, teemme vaikuttamistyötä ja toteutamme kehittämishankkeita. Lisäksi teemme tunnetuksi oppimista,
työtä ja arkea tukevia apuvälineitä ja opastamme niiden käytössä.
Tervetuloa tutustumaan esitteeseemme!

Toimintaamme
tukevat:
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Katso esittelyvideomme

Tutustu toimintaamme osoitteessa: www.eoliitto.fi

Kynäote kateissa? Levoton luokka?
Apua kouluarjen haasteisiin Toiminta Akatemian verkkokursseilta
www.toimintaakatemia.fi/verkkokurssit

Opiskele
omaan
tahtiin!
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Oppimisen apuvälineet
Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskus tarjoaa
tukea oppimiseen, työhön ja arkeen.
Oppimisen, työnteon ja arjen tueksi on
saatavilla erilaisia apuvälineitä ja digitaalisia työvälineitä sekä ohjelmia. Oppimisen
apuvälinekeskus järjestää koulutuksia,
verkkokoulutuksia, webinaareja ja infotilaisuuksia erilaisille oppijoille, läheisille
ja ammattilaisille.

Lisää tietoa oppimisen
apuvälineistä ja digityökaluista:
www.eoliitto.fi/oppimisenapuvalinekeskus

Voit tilata
oppimisen tueksi
lukikalvoja sekä
viivaimia liiton sivuilta.

Erikoislukikalvo eli seeprakalvo
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Älykamera auttaa arjessa
Lähes jokainen meistä on joutunut tilanteeseen,
jossa kohtaa tutun ihmisen kadulla, muttei muista
mistä hänet tuntee tai mikä hänen nimensä on. Mya
Taivaanloimulle tämä on arkipäivää. Kasvosokea
Mya ei tunnista ihmisiä kasvonpiirteiden perusteella.
Kesällä 2020 Mya sai kasvojen tunnistamiseen apua
OrCam MyEye -älykamerasta. Silmälasisankoihin
kiinnittyvä älykamera lukee käyttäjälleen ääneen
tekstiä, minkä lisäksi laitteessa on ominaisuus kasvojen tunnistamiseen. Laite auttaa myös lukemisessa.

”Kasvojentunnistusominaisuus on ollut
todella hyödyllinen. Ihmiset suhtautuvat
tosin usein varauksella pyyntööni kasvojen
tallentamisesta laitteeseen ja toivonkin,
että tietoisuus kasvosokeudesta ja vaivaan
tarkoitetusta teknologiasta lisääntyisi.”
Mya Taivaanloimu
OrCam -kokemusasiantuntija

OrCam MyEye
Edistynein päälle puettava
apuväline tekstin tai kasvojen
tunnistukseen

OrCam Read
Tehokas ja helppokäyttöinen
apuväline henkilöille, joilla on
lukivaikeus.
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Lukivaikeudesta lukivoimaan!
Lukivaikeus ei ole este korkeakouluopinnoille tai muille unelmille.
Kehitykselliset oppimisvaikeudet ovat
synnynnäisiä ja tulevat yleensä ilmi jo
lapsuudessa. Ne voivat näkyä esimerkiksi
lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen hitautena sekä alttiutena virheisiin. Usein myös
vieraiden kielten oppiminen on hankalaa.
Oppimisvaikeudet näyttäytyvät myös
erilaisissa arjen tilanteissa.
Oppimisvaikeuksilla voi olla vaikutusta
toimintakykyyn työelämässä. Niitä voidaan
huomioida sopivilla töiden järjestelyillä ja
apuvälineillä. Ihmisillä, joilla on oppimisvaikeuksia, on usein kompensaationa muita
vahvuuksia. Oppimisvaikeus ei estä menestymistä opinnoissa, eri ammateissa
ja harrastuksissa.
Erilaisten oppijoiden liitto kouluttaa
oppimisvaikeuksien ja erilaisen oppijuuden
kokemusasiantuntijoita. Meidän kauttamme voi tilata kokemusasiantuntijapuheenvuoron koulutuksiin tai muihin tapahtumiin. Kokemusasiantuntijat osallistuvat
myös järjestön vaikuttamistyöhön.

Kehitykselliset oppimisvaikeudet ilmenevät tietyn
taidon alueella, kuten:

LUKUTAIDOSSA

KIRJOITUSTAIDOSSA

MATEMATIIKAN
TAIDOISSA
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Luovuus auttaa ratkaisemaan
oppimisvaikeuden tuomia haasteita
Kokemusasiantuntijana Jenna Välimäki haluaa antaa kasvot erilaiselle oppijalle ja tuoda
esiin, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ilman jännitteitä.
Erilaisuuden häpeästä kumpuava ulkopuolisuuden tunne voi vaikuttaa opintoihin ja
minäkuvaan oppijana vielä aikuisenakin.
Jenna kokee, että toimiminen Erilaisten
oppijoiden liiton kokemusasiantuntijana
antaa hänelle ensimmäistä kertaa vertaistukiyhteisön, jossa hän on oma itsensä ja
tasa-arvoinen muiden kanssa.
Jennan oppimisvaikeus, kehityksellinen
kielihäiriö, diagnosoitiin jo lapsena. Pienellä
paikkakunnalla hänen tarvitsemaa oppimisympäristöä ei ollut saatavilla. Tuki ratkaistiin mukauttamalla osa oppiaineista. Jenna
häpesi luokassa erilaisia koulukirjojaan.

Luovuus ja kuvaamataito ovat
Jennan vahvuuksia. Hän
rakasti työtään graafisena
suunnittelijana. Avokonttorin hälyisä työympäristö ja kiireiset aikataulut
olivat kuitenkin liian
kuormittavia hänelle.
Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskellessa Jenna voi
hyödyntää sekä omia kokemuksiaan oppijana että luovuuttaan.

Information, stöd, aktiviteter
för bättre psykisk hälsa hos studerande
Information, support, activities
for the mental wellbeing of students
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Oppimisen olohuone
Aikuiset saavat oppimisvaikeuksiin tukea Oppimisen olohuoneesta.
Oppimisen olohuone on yksilöllinen ohjausja oppimisympäristö, josta saa henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista tukea omien
perustaitojen kehittämiseksi. Tukea saa lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digiosaamisen perustaitoihin yksilöllisten
tarpeiden mukaan.

Lue toiminnasta
lisää osoitteessa
eoliitto.fi/oppimisen-olohuone

9

Työ sujuvaksi!
Monella työntekijällä voi olla työssään
hankaluuksia kirjoittamisessa, lukemisessa,
matematiikassa, hahmottamisessa tai tietotekniikan käytössä. Myös digitalisaatio lisää
työntekijöiden osaamisvaatimuksia. Tarjolla
on kuitenkin monia työkaluja ja sovelluksia,
jotka helpottavat työntekoa eri aloilla
ja työtehtävissä.

Oppimisvaikeuksista

Lokakuussa vietettävän teema-

työelämässä lisää tietoa:

kuukauden tavoitteena on lisätä

oppiva.tyoelamanverkko-opisto.fi

ymmärrystä lukivaikeuteen liittyvistä
haasteista ja mahdollisuuksista.
eoliitto.fi/dysleksiaviikko

Celian palvelut
Hyvä
kirja kuuluvat kaikille,
joille painetun kirjan lukeminen
kuuluu
kaikille
on vaikeaa
Tukea lukemiseen
Yli 45 000 kirjaa saavutettavassa muodossa
kirjastoista ja Celiasta
ääni-, piste- tai e-kirjoina.
www.celia.fi
| www.celianet.fi
www.celia.fi
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Mukaan toimintaan!
Erilaisten oppijoiden liittoon kuuluu
15 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea.
Jäsenyhdistyksemme järjestävät neuvontaa, vertaistukea, koulutuksia, erilaisia kursseja ja tapahtumia.
Monilla on lukitestausta. Yhdistyksiltä voi kysyä myös
kokemusasiantuntijoita erilaisiin tapahtumiin, oppilaitoksiin tai työpaikoille.
Monikieliset erilaiset oppijat eli Satakieliset on
tarkoitettu henkilöille, joiden äidinkieli on muu
kuin suomi tai ruotsi.
Suurin osa jäsenyhdistyksistämme toimii vapaaehtoispohjalta. Ota yhteyttä ja tule mukaan!

Monikieliset erilaiset oppijat ry
www.satakieliset.fi
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
www.lukihero.fi
Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
www.lukijose.fi
Kaikki jäsenyhdistykset
www.eoliitto.fi/jasenyhdistykset

VOIMISTELU

Kuvat: Milla Vahtila.

on monipuolinen laji motoristen perustaitojen opetteluun sekä
arkipäivien aktiivisuuden lisäämiseen. Poimi vinkit voimistelun
perusliikkeiden opettamiseen, opetuksen eriyttämiseen eritasoisille
liikkujille sekä keinoja liikkujien osallistumisen tukemiseen.

Voimisteluliiton ja Koululiikuntaliiton
Temppusankareista voimisteluvinkit
liikunnanopetukseen!

Miten tukea energisten lasten
keskittymistä ja osallistumista
liikuntaharjoitukseen?

Leikillä iloa ja vauhtia
liikuntaharjoitteluun!

Hyödynnä maksuttomat
opetusvideot sekä
kuvalliset ohjeet

Tutustu Voimisteluliiton
ja ADHD-liiton
vinkkivideoihin

Poimi Voimisteluliiton
leikkipankista ideat
liikuntatuokioon

» voimisteluklubi.fi/temppusankarit

» voimisteluklubi.fi/energiset-liikkujat » voimisteluklubi.fi/leikkipankki

Heräsikö kysymyksiä?
Ota yhteyttä ja vieraile
kotisivuillamme

Seuraa meitä somessa!
facebook.com/erilaisetoppijat

info@eoliitto.fi

instagram.com/erilaistenoppijoidenliitto

www.eoliitto.fi

twitter.com/eoliitto

• www.jssuomi.fi

Motorisen oppimisen vaikeudet

Motorisen oppimisen vaikeuksia
esiintyy 5–6 %:lla.
 Vaikeudet heijastuvat päivittäisiin
toimintoihin, kirjoittamisesta pukeutumiseen, ruokailusta leikkimiseen ja
pihapeleistä urheiluun.


 Vaikuttaa yksilön kokonaiskehitykseen;
osallistumiseen ja arjen hallintaan,
myönteisen minäkuvan rakentumiseen,
koulusuoriutumiseen sekä fyysiseen ja
psykososiaaliseen kehitykseen.
 Vaikeuksien varhainen tunnistaminen
on tärkeää.

 Ympäristön tuki arjen eri tilanteissa
mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen.
 Toimivat menetelmät ja yhdessä toimiminen ovat avain oikeanlaiseen, riittävään ja johdonmukaiseen motoristen
taitojen oppimisen tukemiseen.

Tiedolla & tuella taitoja ja mielekästä motorista oppimista joka päivä!

innostunliikkumaan.fi

