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Uusi logo ja uudet nettisivut www.eoliitto.fi
Erilaisten oppijoiden liitto uudisti alkuvuodesta ilmeensä, nettisivustonsa sekä 
sähköpostiosoitteet.

Uudet nettisivut ovat osoitteessa www.eoliitto.fi.

Uusilta nettisivuilta löydät kaikki koulutuksemme ja ta- 
pahtumamme yhdestä kalenterista. Tarjolla on neuvontaa, 
tietoa ja käyttötukea oppimisen tuen välineistä sekä mm. 
kokemustarinoita, vertaistukea ja lista luki-ja matematiik-
katestauksia tekevistä tahoista eri puolilla Suomea sekä 
paljon muuta! 

     Jäsenyhdistysten yhteystiedot ja tietoa toiminnasta löy-
dät kattavasti jatkossa Jäsenyhdistykset -osiosta. Sivustoa 
kehitetään edelleen ja sisällöntuotantoa tullaan lisäämään 
eri muodoissa.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat nyt muotoa 
etunimi.sukunimi@eoliitto.fi.

”Nyt liitollamme on strategia, ensimmäistä kertaa. Se 
toimii kivijalkana viitoittaen toimintaamme seuraaviksi 
vuosiksi. Strategiaprosessin aikana pohdimme tulevaisuutta 
avoimesti monista näkökulmista. 
     Mielestäni onnistuimme laatimaan hyvän strategian, 
koska varasimme siihen riittävästi aikaa ja kaikki avain-

Erilaisten oppijoiden liitolle strategia 
vuosille 2019-23
Erilaisten oppijoiden liitto työsti historiansa ensimmäistä strategiaa syksyn 2018 aikana. 
Nyt strategia vuosille 2019-23 on valmis. Puheenjohtaja Jussi Pihkala on tyytyväinen 
tulokseen ja tapaan, jolla strategia toteutettiin.

henkilöt olivat täysillä mukana ja kaikki järjestön tasot 
yksittäisestä jäsenestä päättäviin elimiin olivat työstämässä 
sitä. Myös ulkopuolisen konsultin Simo Hiilamon rooli oli 
äärimmäisen tärkeä. Haluan liiton puheenjohtajana kiittää 
kaikkia sitoutuneisuudesta, millä vahvistamme liiton 
merkitystä ja roolia myös tulevaisuudessa”, sanoo Pihkala.
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ARVOMME

VISIOMME

Erilaisten oppijoiden liiton 
strategia 2019-23

Yhdessä
Jokainen oppii omalla tavallaan ja tarvitsee oppimisessaan yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea. Edistämme yhdessä 
erilaisten oppijoiden oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikissa ikäryhmissä ja elämänvaiheissa.

Rohkeasti
Jokaisella on oikeus oppimiseen ja menestymiseen arjessa, opinnoissa ja työssä. Tartumme rohkeasti oppimisen 
haasteisiin ja vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnassa. Kannustamme erilaisia oppijoita haasteiden voittamiseen.

Positiivisesti
Ilo kuuluu elämään, oppimiseen ja työhön. Korostamme ilon aiheita ja onnistumisia ja jaamme niitä 
ympäristössämme. Monenlainen oppijuus on yhteiskunnalle ja yksilölle voimavara ja rikkaus.

Oppimisvaikeudet tunnistetaan aiempaa paremmin ja aikaisemmin, ja erilaiset oppijat saavat tarvitsemaansa 
tukea. Oppimisvaikeuksien aiheuttamat esteet madaltuvat arjessa, osaamisen hankkimisessa ja työelämässä.
     Olemme aktiivinen erilaisten oppijoiden edunvalvoja. Vaikutamme asenteisiin ja edistämme erilaisten 
oppijoiden toimintamahdollisuuksia. Toimintamme tunnetaan laajasti, ja olemme haluttu yhteistyökumppani. 
Meillä on vahva osaaminen ja kokemusasiantuntijuus erilaisesta oppijuudesta.

Liiton kuulumisia
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1. Alueellisen toiminnan vahvistaminen
 • vertaistuen, ammatillisen tuen sekä ohjauksen ja neuvonnan vahvistaminen
 • vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen
 • osaamisen vahvistaminen monikulttuuristen erilaisten oppijoiden tukemisessa

2. Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen
 • kokemusperusteisen tiedon kokoaminen vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi
 • valtakunnallisen kokemusasiantuntijaverkoston laajentaminen

3. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen vahvistaminen
 • vaikuttaminen erilaisten oppijoiden huomioon ottamiseen lainsäädännössä ja yhteiskunnan rakenteissa
 • yleisen tiedon ja ymmärryksen lisääminen oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta

4 . Koulutusten kehittäminen oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja oppimisen tuen keinoista ja välineistä
 • sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille
 • työelämän toimijoille/työnantajille

5. Digitaalisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen
 • vaikuttaminen digitaalisten palvelujen ja ympäristöjen ymmärrettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen
 • digitaalisten palveluiden ja sisältöjen tuottaminen erilaisille oppijoille

Strategiset painopisteemme
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Lukiviivaimet ja lukikalvot ovat helppoja apuvälineitä 
lukemiseen. Voit käyttää niitä koulussa, opinnoissa, töissä 
ja arjen eri toimissa. Ne kulkevat helposti mukana vaikka 
penaalissa tai kirjan välissä.
     Lukiviivaimet ja lukikalvot voivat auttaa rivillä pysy-
mistä, jos ”rivit hyppivät”. Lisäksi ne vähentävät valkoisen 
paperin ja mustan tekstin kontrastia ja voivat helpottaa 
keskittymistä ja tekstin hahmottamista.

Erilaisten oppijoiden uusilta nettisivuilta voit kätevästi tilata lukiviivaimia ja lukikalvoja.

LISTA luki-ja matematiikkatestaajista 
löytyy eoliitto.fi -sivustolta

Lukiviivaimet 4€/kpl 
Lukikalvot 2€/kpl 
Erikoislukikalvo eli nk. seeprakalvo 5€
Värivaihtoehtoja on useita.
Hintoihin lisätään postituskulut.

Lukiviivaimet ja -kalvot

Hinnasto

Erilaisten oppijoiden liiton www.eoliitto.fi -sivustolta 
löytyy nyt lista tahoista, jotka tekevät luki- ja matematiik- 
katestauksia eri puolilla Suomea. Päivitämme listaa sään-
nöllisesti.

Liiton kuulumisia


