
ELÄMISENTAITOJA -
LIONS QUEST



• Lions Quest on opetusohjelma, jonka avulla lapsille 
ja nuorille opetetaan arkielämän taitoja

• Tunnetaitoja, itsehillintää

• Vuorovaikutustaitoja, toisten kunnioitusta

• Miten tulee puuttua kiusaamiseen

• Päätöksentekotaitoja, arviointikykyä, vastuuta

=> Näitä kutsutaan tulevaisuuden taidoiksi

Lions Quest
Opetusohjelma



Lions Questin –
Elämisen taitoja

• Tavoitteena  on antaa opettajille ja kasvattajille 
välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisen taitoja

• Lions Quest aktiviteetillä on suuri vaikuttavuus 
tukea mm.
• Epäasiallisissa tai haasteellisissa olosuhteissa eläville 

lapsille

• Käyttäytymishäiriöisille/keskittymishäiriöisille lapsille



Lions Quest
toiminnallisin keinoin

Lions Quest aiheita

• harjoitellaan toiminnallisten tehtävien avulla

• korostetaan lasten ja nuorten osallisuutta aiheiden 
pohtimiseen ja ryhmänjäsenten kesken käytävien 
keskusteluin

• harjoitusten  avulla vahvistuvat
- Turvallisuus - Itsehillintä

- Erilaisuuden hyväksyminen - Kaveritaidot

- Keskustelutaidot - Vuorovaikutustaidot



Lions Quest
Oppimisympäristö

• Oppimisympäristöjen turvallisuus, viihtyisyys ja 
kannustavuus   => luovat kasvualustan oppimiseen, 
ilolle, unelmille, uteliaisuudelle ja luovuudelle

• Välittävä ja arvostava vuorovaikutus   => rohkaisee 
oppilasta ilmaisemaan ja pohtimaan hänelle 
merkityksellisiä asioita

• Oppiminen on erottamaton osa hyvän elämän 
rakentamisessa



Questin sanoma

Maailman toivo on lapsissa!

• Questin sanoma on, että meidän vastuulla on 
auttaa lapsia kertotaulujen ja kaupunkien nimien 
lisäksi kasvamaan vastuukykyisiksi yhteiskunnan 
jäseniksi

• Välittämällä, ymmärtämällä, ohjaamalla ja 
opettamalla. 

• Tämän ohjelman avulla voimme vaikuttaa laaja-
alaisesti lasten ja nuorten elämään rakentavalla 
tavalla, hyvään tulevaisuuteen



PALAUTTEITA LUKUVUODEN PÄÄTTEEKSI: 
OHJELMAN KÄYTTÖÖN KANNUSTAA…

• Luokan yhteishengen paraneminen ja tärkeiden asioiden 
esille tuominen.

• Sosiaalisten taitojen ja ryhmähengen kehittyminen. 

• Oppilaiden vastaanottava reaktio ja siitä seurannut 
parempi ilmapiiri luokassa

• Ryhmän jokaisen jäsenen saaminen ryhmään näkyvynä, 
kuulevana jäsenenä, ketään ei jätetä yksin! Ohjelman 
avulla loistavia menetelmiä ryhmäyttämiseen. 

• Todella hyvä ja arkeen soveltuva kokonaisuus! 
Mainostanut olen kovasti ja kävin myös puhumassa 
asian puolesta paikallisten Leijonien kokouksessa!



Questin suosittelijat

- PÄÄJOHTAJA OLLI-PEKKA HEINONEN, Opetushallitus

- PUHEENJOHTAJA OLLI LUUKKAINEN, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

- PROFESSORI KIRSTI LONKA, Helsingin yliopisto

- DOSENTTI MATTI RIMPELÄ, Tampereen yliopisto

- PROFESSORI TARU LINTUNEN, Jyväskylän yliopisto

- VALMENTAJA JUKKA JALONEN

- Opetuspäällikkö Tarja Suhonen, Ylöjärven kaupunki

• Questiä suosittellaan myös OPH, kiusaamisen ennaltaehkäisyn 
raportissa



KURSSITYYPIT: 

• Peruskoulutus 2pv  410€ / hlö

• Täydennyskoulutus 1 pv 200€ / hlö

• Liikuntaseurakoulutus 2 iltaa 248 € / hlö



Ilmoittautuminen

• Ilmoittautuminen viimeistään 2 vko ennen koulutusta
www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen

• Osallistuja ilmoittaa maksajan tiedot
➢Jos klubi, klubin nimi riittää (LC xx/yy). 

Näissä usein virheitä eli varmistaminen kannattaa!

• Klubille lasku postitetaan koulutuksen jälkeen

http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen


Maaliskuun 2022 kurssitilanne
A-piirissämme 

Ilmoittautuneita 10 (3.12.21)



Karvi hanke

• Lions Questin yhtenä tärkeänä osa-alueena on 
kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

• Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja 
työrauhaa parantavien menetelmien arviointi

• Arvioitavien menetelmien tavoitteena on 
ennaltaehkäistä ja vastustaa kiusaamista 

• Myös koulujen työrauhaan ja kouluhyvinvointiin 
kohdistuvat menetelmät

• Hakuaika päättyi 3.12.21



”Kukaan ei oleta lapsen oppivan 
pyöräilemään siten, että hän kuuntelee 
luentoa pyörän rakenteesta ja 
tasapainosta”

Myös elämisentaidot 
vaativat harjoittelua!


