
Haluaisitko, että laskutoimitukset 
sujuisivat jouhevammin?

Onko hankala löytää tärkeät asiat tekstistä?

Tarvitsetko apua kirjoittamisessa?

Onko opintojen aikatauluttaminen hankalaa? 

Etkö tahdo saada aloitetuksi hommia?

Takkuileeko tietokoneen käyttö?

Tule Oppimisen olohuoneeseen!
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Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen toiminta-aika 2/2019-7/2021

OPPIMISEN OLOHUONE
TERVETULOA!

JOENSUUN SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT RY

Suvantokatu 20
80100 Joensuu

www.lukijose.fi

PERUSTAITOJA
OVAT ESIMERKIKSI

LASKEMINEN: yhteen- ja vähennyslaskut, kerto- ja jakolaskut, 
prosenttilaskut

LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN: erilaisten tekstien ymmärtäminen, 
erilaisten tekstien kirjoittaminen (esim. työhakemus, mielipidekirjoitus)

DIGITAIDOT: eri laitteiden (älykännykkä, tabletti, tietokone) käyttö, 
tietoturvan perusteita, tekstinkäsittelyn perusteita, sähköpostin käyttö 
(tilin perustaminen, viestin lähettäminen, liitetiedoston liittäminen), 
kuvien varastointi ja peruskäsittely

OPPIMISTAIDOT: ajankäytön suunnittelu, lukutekniikat, muistitekniikat



Oppimisen olohuoneessa voit
vahvistaa perustaitojasi: laskemista, 

lukemista ja kirjoittamista, digitaitoja 

ja oppimisen taitoja

saada yksilöohjausta, jossa tutkitaan yhdessä, 

miten opit parhaiten ja etsitään keinoja 

ja apuvälineitä oppimisen parantamiseen

työstää rauhassa omia tehtäviäsi 

tarvittaessa ohjaajan tukemana

Oppimisen olohuoneesta saat oppimisen 

tukivälineitä ja vertaistukea opintoihin, 

töihin ja elämään. 

Toiminta on suunnattu työikäisille. Olitpa sitten opiskelija, työtön, työssä-

käyvä tai työelämän ulkopuolella, tervetuloa. Toiminta on maksutonta.

Kun tarvitset tukea oppimisessa, 

ota yhteyttä Johannaan, Miiaan tai Heliin. 
Saat meidät parhaiten kiinni sähköposti- tai tekstiviestillä.

Johanna Lyytikäinen
Oppimisvalmentaja, FM

Puh. 044 282 0019
johanna.lyytikainen@

lukijose.fi 

Miia Lund
Oppimisvalmentaja, KM

Puh. 044 282 0018
miia.lund@lukijose.fi

Heli Kinnunen
Oppimisvalmentaja, KM

Puh. 044 282 0036
heli.kinnunen@lukijose.fi

OPPIMISEN OLOHUONE
keskiviikkoisin klo 12-16 Josen toimistolla

Kaipaatko rauhallista tilaa omien tehtäviesi työstämiseen? Josen 
toimiston tiloja on varattu hiljaiseen työskentelyyn keskiviikkoisin. 
Voit testata oppimisen apuvälineitä ja saada ohjaajilta tukea 
työskentelyyn. Voit tulla koko ajaksi tai osaksi aikaa.  

Pajaan pääsee yksilöohjauksen kautta. Varaa aika Johannalta, 
Miialta tai Heliltä lähettämällä sähköpostia tai viesti.

OPPIMISPAJA
maanantaisin klo 16-19 Josen toimistolla

Kaipaatko vertaistukea oppimiseen tai porukassa opiskelua? 
Oppimispajassa sinulla on mahdollisuus työstää omia tehtäviäsi, 
tehdä perustaitoihin (katso tarkemmin seuraavalta sivulta) liittyviä 
tehtäväpaketteja omaan tahtiisi tarvittaessa ohjaajan tukemana ja 
saada vertaistukea muilta osallistujilta. Tarjoamme pientä purtavaa. 
Voit tulla koko ajaksi tai osaksi aikaa. 

Pajaan pääsee yksilöohjauksen kautta. Varaa aika Johannalta, 
Miialta tai Heliltä lähettämällä sähköpostia tai viesti.


