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Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä Lions Quest -koulutuksen käyneiden opettajien tai 

muiden kasvatusalan ammattilaisten kokemuksiin ja mielipiteisiin Lions Quest -kasvatusohjelmasta 

ja siihen liittyvästä materiaalista. Tutkimuksen aihealueita olivat ohjelman ja materiaalin käyttö, 

ohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ohjelman määrittelemien kasvatuksellisten haasteiden 

ajankohtaisuus. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin etsiä kehittämiskohteita ohjelmalle. 

Tutkimus oli luonteeltaan monimenetelmäinen. Sen pääaineisto koostui Lions Quest -

koulutuksen käyneille kasvattajille suunnatusta kyselystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 73 opettajaa. 

Kysely koostui numeerista tietoa antavista ja avoimista kysymyksistä. Lisäksi käytimme aineistona 

itsereflektioitamme, joita kirjoitimme pitämämme Lions Quest -aktiivijakson aikana. Avoimet 

kysymykset ja itsereflektoinnit käsiteltiin kokonaan laadullisin menetelmin. Aktiivijaksolla 

pidimme Quest -ohjelman mukaisia oppitunteja kahdelle eri peruskoulun opetusryhmälle, joiden 

oppilaat olivat iältään noin 10-vuotiaita.  

Analysoimme kvantitatiivisen aineiston SPSS For Windows -ohjelmaa apuna käyttäen. 

Kvalitatiivisen aineiston analyysissä hyödynsimme teemoittelua. Analyysissä yhdistimme 

numeerisen tiedon ja laadullisen aineiston analyysin toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. 

Lions Quest-materiaalin käyttöön vaikuttivat vastaajien erilaiset taustatiedot. Vastaajan 

koulutustaustalla oli vaikutusta muun muassa eri työtapojen käyttöön. Työtapojen käyttöön vaikutti 

myös vastaajan Lions-piiri, mikä taas vaikutti erittäin merkitsevästi siihen, kuinka usein vastaaja 

käytti Terveys-osiota työssään. Myös koulun opetusryhmien määrä, eli koulun koko, oli yhteydessä 

käytettyihin työtapoihin. 

Lions Quest -ohjelma onnistuu kasvatuksellisten haasteiden määrittämisessä hyvin. Se pystyy 

löytämään opettajien koulumaailmassa kohtaamia ongelmia ja haasteita, ja antamaan kasvattajille 

työkaluja niiden käsittelemiseksi oppilaiden kanssa. Lions Quest -ohjelman eri osa-alueet koetaan 

melko hyödyllisiksi, mutta niiden käyttö jää yllättävän vähäiseksi aika- ja resurssipulan takia. Lions 

Quest -ohjelman tavoitteet toteutuvat, mikäli ohjelmaa käytetään säännöllisesti. Varsinkin luokan 

ilmapiirin parantamisessa, oppilaiden itsetunnon kohentamisessa ja yhteistyötaitojen kehittämisessä 

ohjelma onnistuu melko hyvin. Opettajat kokivat, että Lions Quest -ohjelma on oppilaille 

mielekästä ja motivoivaa toimintaa, ja se antaa oppilaille hyviä keinoja yhteistoiminnan ja 

auttamisen harjoitteluun. 

Eniten kehitettävää tutkimuksemme perusteella on ohjelman Terveys-osiossa. Sitä ei koettu 

hyödylliseksi ja sen käyttöaste oli vähäinen. Opettajat vierastivat hieman ajatusta varhaiseen 

kehitysvaiheeseen sijoittuvasta päihdekasvatuksesta muuten yhtenäisen ohjelman osana. Lisäksi 

opettajat kaipaavat esimerkiksi nettimateriaalia ja jatkokoulutusta, joiden olemassaolo ei ollut 

kantautunut käyttäjien korviin. Osa vastaajista koki materiaalin käyttöönoton työlääksi, ja siitä 

syystä ohjelmaa oli käytetty vähemmän, kuin mitä olisi ollut tarkoitus. Pääosin ohjelmaa pidettiin 

kuitenkin monipuolisena, toimivana ja ajankohtaisena työvälineenä kasvatustyön avuksi. 
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1 JOHDANTO 

Lions Quest on kasvatusohjelma, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua 

sekä ennaltaehkäistä riskikäyttäytymistä. Lions Quest -ohjelma perustuu siihen, että 

riskikäyttäytymistä ennaltaehkäisevän työn on oltava pitkäjänteistä, jatkuvaa ja suunnitelmallista. 

Quest –ohjelmat sisältävät valmiiksi suunniteltuja oppituntiehdotuksia 5-25 – vuotiaille viidestä eri 

aihepiiristä. Aihepiirit ovat turvallinen luokkayhteisö, itsetunto, tunnetaidot, vuorovaikutus ja 

terveellinen elämä. Ohjelman tavoitteena on tarjota opettajille konkreettisia keinoja käsitellä 

elämänhallintaan liittyviä taitoja oppilaiden kanssa, ja sitä kautta tukea nykyajan kasvatuksellisten 

haasteiden kohtaamista.  (Lions Quest. Yhdessä kasvamisen ohjelma 2011.) 

 

Kasvatuksellisia haasteita ja kasvatuskentässä tapahtunutta muutosta viimeisten 140 vuoden aikana 

kuvaa hyvin Leevi Launonen väitöskirjassaan, joka käsittelee eettisen kasvatusajattelun muutosta. 

Hänen mukaansa nyky-yhteiskunnassa ei ole enää kaikille yhteistä arvopohjaa, ja 

koulukasvatuksessa korostuvat voimakkaasti oppilaan yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus. 

Launosen mukaan sosiologit ovat alkaneet kiinnittää huomiota siihen, että moraali on 

rapautumassa tai muuttamassa muotoaan, mikä on johtanut antimoralistisen käytännön 

syntymiseen. Tällöin käyttäytymistä säädellään ulkoisilla ohjeilla, ilman että valintoihin 

vaikuttaisivat ihmisten omat moraaliset asenteet. Toisin sanoen tiedetään mikä on oikein, muttei 

toimita sen mukaan käytännössä tai saatikka sisäistetä sitä. (Launonen 2000, 13.) Lions Quest -

ohjelma pyrkii ennaltaehkäisemään samankaltaisia ongelmia, mistä Launonen väitöskirjassaan 

puhuu. Vaikka ohjelma on kansainvälinen, sitä on muokattu niin, jotta se vastaisi paremmin 

suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Esimerkiksi tunnekasvatus-osio on suomalaisessa 

ohjelmassa muiden maiden vastaavia ohjelmia laajempi. Koska kasvatuskenttä muuttuu jatkuvasti, 

täytyy myös Lions Quest -ohjelman pyrkiä jatkuvaan kehittämiseen pysyäkseen ajankohtaisena 

kasvatusohjelmana. 

 

Lions Questin tarkoitus on muun muassa ennaltaehkäistä riskikäyttäytymistä, kuten aggressiivista 

käyttäytymistä ja koulukiusaamista. Ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen ovat 

toimintatapoja, joiden käyttöä suositellaan monissa yhteyksissä. Monet tutkimukset puhuvat 
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tällaisten toimintatapojen puolesta, ja varhainen puuttuminen näyttäytyy mielestämme nykyajan 

eräänlaisena kasvatuksellisena trendinä. Esimerkiksi koulukiusaamisen yhteydessä varhainen 

puuttuminen on yksi tehokkaimmista toimintamuodoista. Ennaltaehkäisevään toimintaan tulisi 

kuitenkin osata suhtautua myös kriittisesti, sillä minkä tahansa asian varhainen esille ottaminen ei 

välttämättä johda toivottuihin lopputuloksiin. 

 

Tässä tutkimuksessa halusimme paneutua Lions Quest -koulutuksen käyneiden opettajien 

kokemuksiin ohjelmasta. Halusimme selvittää, kuinka opettajat käyttävät Quest -materiaalia ja 

mitä mieltä he ovat sen toimivuudesta. Syventääksemme omaa asiantuntemustamme kävimme 

myös itse kyseisen koulutuksen ja kokeilimme ohjelman mukaisten oppituntien pitämistä kahdessa 

eri peruskoulun luokassa. Tarkoituksenamme oli myös tutkia, kuinka Lions Quest -ohjelma 

onnistuu määrittelemään nykyajan kasvatukselliset haasteet ja vastaamaan niihin. Halusimme 

tutkia, kuinka ohjelman asettamat tavoitteet toteutuvat kyselyyn vastanneiden opettajien 

opetuksessa. Tahdoimme löytää konkreettisia kehitysehdotuksia ohjelman ajankohtaisuuden 

lisäämiseksi. 

 

Tutkimuksemme pääaineisto koostui Quest -koulutuksen käyneille opettajille suunnatusta 

kyselystä. Tästä perusjoukosta tutkimuksen varsinaiseksi otokseksi valikoitui satunnaisotannalla 

reilut 200 opettajaa. Kyselylomakkeesta saamamme aineiston lisäksi hyödynsimme 

tutkimuksessamme opetuskokeilumme aikana pitämäämme päiväkirjaa, joka antoi hyvän 

vertailupohjan varsinkin kyselyyn vastanneiden opettajien avointen kysymysten analysointiin. 

 

Lions Quest -ohjelma on toiminut Suomessa noin 20 vuotta. Kvantitatiiviselle tutkimukselle 

ohjelman käytöstä oli tarvetta, sillä useimmat ohjelmasta aiemmin tehdyt tutkimukset ovat olleet 

tapaustutkimuksen tyylisiä ja tutkimusotteeltaan kvalitatiivisia. Mielestämme ohjelman tavoitteet 

kuulostivat monipuolisilta ja ajankohtaisilta, joten halusimme olla mukana kehittämässä ohjelmaa. 

Monimenetelmätutkimus tuntui luontevalta tavalta pureutua ohjelmaan, sillä sen avulla oli 

mahdollista saada monipuolista tietoa tutkimuskohteesta. 
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2 LIONS QUEST 

2.1 Kasvuympäristön muutokset 

Lapsuuden ja nuoruuden luonne on muuttunut ratkaisevasti viimeisen sadan vuoden aikana. 

Olemme päässeet tilanteeseen, jossa lapsen kasvuympäristö on yhä hajanaisempi ja yhä 

useammalta lapselta puuttuvat ne kasvun turvaamisen perusehdytykset, jotka tarvitaan terveeseen 

kasvuun kohti aikuisuutta. Launosen ja Pulkkisen (2004, 28–41) mukaan nykyään lapsen ja nuoren 

kasvua varjostavat tulevaisuuden ja yhteiskunnan rakenteiden epävarmuus sekä 

kilpailuyhteiskunnan paineet. Syrjäytymisen riski on samalla kasvanut entisestään. Suomi on 

muuttunut agraariyhteiskunnasta kilpailuyhteiskunnaksi, jonka perheiden ja lähiyhteisöjen lapselle 

ja nuorelle tuoma turva on vähentynyt sekä tukiverkosto pirstaloitunut (Vilkka-Riihelä 1999, 598). 

 

Kasvatus on siirtynyt perheen sisältä opettajien ja median tehtäväksi. Nuorisokulttuuri on hyvin 

mediakeskeistä. Samanaikaisesti perheen kanssa yhdessä vietetty aika on vähentynyt 

dramaattisesti. Kasvuympäristö on muuttunut myös perhepiireissä tavalla, joka on lisännyt 

oppilaiden välisiä eroja. Oppimisvaikeudet ja käyttäytymisongelmat ovat kytköksissä usein 

tukiverkoston puuttumiseen tai yleisesti yhteiskunnan odotusten muutoksiin. (Launonen & 

Pukkinen 2004, 32.) 

 

Koulun rooli kasvattajana ja elämisen taitojen ohjaajana on suurentunut. Erilaiset yhteiskunnalliset 

tahot asettavat koululle laatuvaatimuksia. Samanlaisesti kuitenkin sen taidot ja resurssit tähän 

tehtävään kyseenalaistetaan yhä useammin esimerkiksi vanhempien toimesta. Koululla onkin 

avainasema yhteiskunnan muutoksien tuomiin haasteisiin vastaajana, koska se instituutiona 

kykenee tavoittamaan kaikki lapsiperheet (Emt. 32). 

 

Oppilaiden käyttäytymisongelmat ja tunne-elämän ristiriidat ovat haasteita, joita opettaja ja 

kasvattaja kohtaavat yhä useammin.  Sisäisen maailman selvittämättömät tunteet muuttuvat 

häiriökäyttäytymiseksi, toisten kiusaamiseksi, yhteenotoksi opettajan kanssa tai muuksi koulun 

normien vastaiseksi toiminnaksi tai käyttäytymiseksi. (Emt. 39.) 
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Lions Quest –ohjelma haluaa vastata alati muuttuvan maailman asettamiin haasteisiin. 

Selviytyäkseen muuttuvan maailman keskellä lapsen tarvitsevat perheen, koulun ja muun yhteisön 

pitkäaikaista tukea. Lions Quest -ohjelman avulla lapsella ja nuorella on mahdollisuus opetella 

keskeisiä elämässä tarvittavia taitoja, kuten vastuullista kansalaisuutta, sosiaalisia taitoja, 

ongelmanratkaisua ja päätöksentekotaitoja, erilaisuuden kunnioittamista sekä ennen kaikkea uskoa 

tulevaisuuteensa ja itseensä (Savolainen 2010, 5). 

2.2 Mikä on Lions Quest? 

Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen yhdessä kasvamisen ohjelma, 

joka on kehitetty suomalaisen nuorten ja lasten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelma tukee 5 

- 25 -vuotiaille suunnattujen valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttamista. Keskeisiä 

teemoja on muun muassa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen. Ohjelma sopii 

esimerkiksi opetusmenetelmien monipuolistamiseen, terveys- ja arvokasvatukseen, 

yrittäjyyskasvatukseen sekä ryhmäyttämiseen. Yleisesti ottaen Lions Quest ohjelma tarjoaa 

kasvattajille keinon opettaa keskeisiä elämän taitoja. (Lions Quest. Yhdessä kasvamisen ohjelma 

2011.) Keskeistä ohjelmassa ovat elämäntaitojen, kuten esimerkiksi tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen ohella kielteisen käyttäytymisen, kuten päihteidenkäytön ja väkivallan 

ennaltaehkäisy (Kokkala, Mannelin, Muikku, Perttu, Savolainen, Sirviö-Hyttinen & Talvio 2009, 

2).  

 

 Ohjelmaa lasten kanssa soveltavat opettajat ja muut kasvatusalan ammattilaiset tutustutetaan 

terveen kasvun tukemisen pääperiaatteisiin, Lions Quest -opetusmateriaaliin ja ohjelman 

työtapoihin kaksipäiväisen koulutuksen aikana. Tällöin osallistujat saavat käyttöönsä valmiin 

opetusmateriaalin. Opetusmateriaali on viisiosainen, joka koostuu valmiiksi suunnitteluista 

tunneista. Lions Quest -opetusmateriaalin osat ovat turvallinen luokkayhteisö ja toisen 

kunnioittaminen, itsetunto ja päätöksentekotaidot, tunnetaidot, vuorovaikutustaidot sekä 

terveellinen elämä. ( Lions Quest. Yhdessä kasvamisen ohjelma 2011.)  

 

Lions Quest -ohjelman materiaalit on suunniteltu tarkoin jokaisen ikävuoden tai nuoruuden 

vaiheen ajankohtaisiin teemoihin sopivaksi. Vatupassi -ohjelmasarjasta löytyvät materiaalit 

ikätasoittain esiopetusikäisistä 3-luokkalaisiin. Kompassi -ohjelmasta löytyvät materiaalit 4- 
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luokkalaista aina luokalle 6 asti. Passi 1 -ohjelma on suunnattu 7- 9 -luokkalaisille. Passi 2 -

ohjelma on taas suunniteltu 16- 25 -ikäisten   kanssa työskentelevien käyttöön. 

2.3 Aikaisempia tutkimuksia Lions Quest –ohjelmasta 

Yhdysvalloissa Lions Quest -ohjelmaa on tutkittu paljon. Yhdysvaltalaisen tutkimusaineiston 

lisäksi aktiivista tutkimusta tekee myös Quest Internationalin oma tutkimus- ja arviointiosasto. 

Quest Internationalin julkaisemien raporttien perusteella tutkimustulokset ohjelman käytöstä ovat 

olleet positiivisia. Ohjelman käytöllä on ollut vaikutusta muun muassa oppilaiden 

koulumenetykseen ja asenteisiin päihteitä kohtaan. (Huttunen 2005, 41.)  

 

Yhdysvalloissa opiskelijoiden asenteissa ja käytössä tapahtuvaa muutosta Lions Questin mukaisen 

opetuksen käytön myötä on arvioinut muun muassa tohtori Molly Laird. Hänen mukaansa lähes 

puolella tutkimukseen osallistuneista ongelmanratkaisutaidot lisääntyivät. Lähes 70 % oppilaista 

oli joustavampia, ja lukiolaisten asennoitumisessa oli tapahtunut positiivisia muutoksia monen 

asian suhteen. Sen sijaan yläkoululaisten asenteissa ei tapahtunut positiivisia muutoksia, tai ne 

olivat niin vähäisiä että niiden perusteella ei voida esittää luotettavia päätelmiä ilman 

jatkotutkimuksia. Sellaisten alakoululaisten määrä, jotka ilmoittivat tietävänsä, miten saavat 

itsensä rauhoittumaan vihaisena ja jotka pystyvät odottamaan vuoroaan ja kuuntelemaan toisia, 

lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi. Yleisesti oppilaiden koulussa tekemien rikkeiden määrä 

väheni huomattavasti tutkimusjakson aikana. (Laird 2009, 2-4.)  

 

Golemanin ja Rockfeller Growaldin perustama järjestö Casel (The Collaborative for Academic, 

Social and Emotional Learning) puhuu tunnekasvatuksen puolesta ja pyrkii edistämään sen käyttöä 

lasten ja nuorten keskuudessa. Casel organisaatio tekee myös tutkimustyötä tunnekasvatuksesta ja 

sitä toteuttavista ohjelmista. Casel organisaation pääajatus sosioemotionaalisesta oppimisesta on, 

että se ehkäisee aggressiivista käyttäytymistä ja tunne-elämän ongelmia sekä vähentää riskiä 

yleensä epäonnistumisen riskiä elämässä. Casel organisaatio määrittelee Lions Quest -ohjelman 

yhdeksi tehokkaimmista tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen ohjelmista. (Casel -organisaation 

internet-sivut 2011.) 

 

Seuraavassa esitellään Suomessa Lions Quest -ohjelmasta tehdyt tutkimukset pääpiirteittäin. 

Tutkimuksia Lions Quest -ohjelmasta on tehty noin kymmenkunta. 
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Ensimmäinen varsinainen tutkimus Lions Quest -ohjelman käytöstä Suomessa ilmestyi vuonna 

1994. Seppo Hämäläinen, Kari Laitinen ja Veronica Hasselström Suomen Lions Liitto r.y:stä 

selvittivät Suomessa 1991 vuonna käyttöön otetun Lions Quest -ohjelman vaikutuksia koulutuksen 

käyneiden opettajien kasvatustyössä. Kyselytutkimuksen avulla saatiin selville, että Quest -

ohjelma tukee hyvin koulun kasvatustavoitteita ja muun muassa koulukiusaaminen oli ohjelman 

käytön ansiosta vähentynyt. (Hämäläinen, Laitinen & Hasselström 1994.) 

 

1995 ilmestynyt Kaisa Lintulan syventävien opintojen tutkielma käsitteli itsetuntoa koulun 

kasvatustavoitteena ja Lions Quest -ohjelmaa kyseisen tavoitteen toteuttajana. Lintulan 

tutkimuksen kohteena olivat sekä oppilaat että opettajat. Tutkimuksen mukaan varsinaisia Lions 

Quest -ohjelman aikaan saaneita vaikutuksia oli hyvin vaikea lähteä kartoittamaan. Sosiaaliset 

suhteen sen sijaan selkeästi kehittyivät. (Lintula 1995.) 

 

Tiina Papinojan seminaarityö vuodelta 1998 käsitteli 2 -luokkalaisten kokemuksia Lions Quest -

ohjelman Vatupassi-osiosta. Hän halusi selvittää lasten suhtautumista ohjelmaan ja antavatko 

Lions Quest -tunnit lapsille positiivia kokemuksia. Lasten kokemuksiin Papinoja tutustui 

teemahaastattelun ja kyselytutkimuksen kautta. Tutkimuksen mukaan lapset kokivat Lions Quest -

ohjelman yleisesti ottaen positiviivisesti. Lisäksi Lions Quest -ohjelma antoi lapsille paljon uusia 

kokemuksia muun muassa tunnekasvatuksen osalta. (Papinoja 1998.) 

 

Marja-Riitta Räsänen tutki myös Lions Quest -ohjelman Vatupassi-osiota. Räsänen haastatteli 

opettajia ja oppilaita ja tutki, kuinka opettajat ovat käyttäneet ohjelmaa ja mitä oppilaat ovat 

mielestään Lions Quest -tunneilla oppineet. Opettajat kokivat Lions Quest -ohjelman hyväksi 

tueksi kasvattamistyössä. Oppilaat kokivat, että he ovat ohjelman avulla oppineet erilaisia 

ratkaisumalleja arkielämän tilanteisiin. (Räsänen 2000.) 

 

Lintulan tavoin Anu Paajasen tutkimuksen peruslähtökohtana oli oppilaiden itsetunto. Paajanen 

tutki Kompassi -ohjelman vaikutuksia oppilaiden itsetuntoon kyselylomakkeen avulla. Hän vertaili 

Kompassi -ohjelmaa noudattaneita ryhmiä ja ryhmiä, joilla ei kosketuspintaa ohjelmaan ollut. 

Paajasen mukaan (2000) ohjelma vaikutti positiivisesti oppilaiden itsetuntoon ja erityisesti 

koettuun turvallisuuden tunteeseen. (Paajanen 2000.) 

 

Pirjo Luomala tutki Pro Gradu -tutkimuksessaan Lions Quest -ohjelmaa käyttävien opettajien 

näkemyksiä ja kokemuksia opetusryhmiensä ilmapiiriin. Hän määrittelee tarkoin tutkimuksessaan 
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hyvän ilmapiirin luonnetta. Tutkimuksen mukaan Lions Quest -ohjelman käyttö vaikuttaa 

positiivisesti opetusryhmien ilmapiiriin ja koheesioon. (Luomala 2004.) 

 

 Anne Huttunen (2005) on tutkinut pro gradu – tutkielmassaan Lions Quest -ohjelman toimivuutta 

käytännössä. Hänen tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka Lions Quest -ohjelmaa 

käytännössä toteutetaan, ja miten sen käyttöön ovat suhtautuneet opettajat, vanhemmat ja oppilaat. 

Lisäksi hänen tutkimuksensa tavoitteena on ollut selvittää, millaisia tuloksia Lions Quest -

ohjelman käytöllä on saavutettu. Huttunen on tutkinut Lions Quest -ohjelman toteuttamista 

Vihtakadun koululla tapaustutkimusluonteisesti keräten aineistoa SWOT –analyysin ja 

teemahaastattelun avulla kuudelta eri opettajalta, ainekirjoituksen ja avoimien kysymysten avulla 

24 oppilaalta ja avoimista kysymyksistä koostuneella kyselylomakkeella vanhempien taholta. 

(Huttunen 2005.) 

 

 Eija Koivumäen (2005, 3) erityispedagogiikan proseminaarityön tarkoituksena oli tutkia, kuinka 

sosioemotionaalisia taitoja harjoittava Lions Quest -ohjelma ja sen Vatupassi-osio soveltuu 

käytettäväksi vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen esi- ja alkuopetusryhmässä, jossa oppilailla 

on tuen tarvetta muun muassa ryhmässä työskentelyn taitojen osalta. Koivumäen tutkimuksen 

kohdejoukkona oli espoolaisen peruskoulun oppilaita (N=7) aina esiopetusryhmistä 2-

luokkalaisiiin. Hän tutki teemahaastattelun avulla oppilaiden mielipiteitä Vatupassi-tunneista ja sitä, 

miten he kokivat kehittyneensä yhdessä toimimisen taidoissa. (Koivumäki 2005.)  

 

Tuorein tutkimus Lions Quest -ohjelmasta on vuodelta 2008. Professori Taru Lintunen ja 

liikuntatieteiden tohtori Marjo Kuusela Jyväskylän yliopistosta keräsivät tapaustutkimuksen 

luonteisesti opettajien kokemuksia ja mielipiteitä Lions Quest -ohjaajakoulutuksesta, ohjelman 

käyttöön liittyvistä kokemuksista ja kouluttajana toimimisesta sekä siitä, miten opettajat kokevat 

saavuttaneensa ohjelmalle asetetut kasvatustavoitteet. Opettajat kokivat muun muassa ohjelman 

käytön tukevan opettajuutta ja antaneen uusia työtapoja. Opettajat havaitsivat opetusryhmien 

keskuudessa turvallisen oppimisilmapiirin lisääntyneen, kiusaamisen vähentyneen ja yhteishengen 

parantuneen. (Lintunen & Kuusela 2008.)   
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2.4 Lions Quest  -ohjelman taustoja  ja historiaa 

Lions Quest -ohjelman isänä ja alullepanijana voidaan pitää yhdysvaltalaista Rick Littleä. Omien 

intressiensä ja aikaisempien tutkimuksien valossa Little näki, että itsetuntoa, ihmissuhdetaitoja ja 

konfliktinkäsittelyä opetetaan kouluissa aivan liian vähän. Hän tutki omatoimisesti ympäri 

Yhdysvaltoja erityisesti lukiolaisten käsityksiä siitä, kuinka koulut antavat valmiuksia elämässä 

pärjäämiseen. 1977 Littlen onnistui saada Kellog´s säätöiltä rahoitusta ja näin ollen varsinainen 

virallinen tutkimustoiminta pääsi käyntiin. (Paju 1995, 13–15.)  

 

Vuonna 1977 perustettiin Quest International -tutkimuslaitos, johon Little kokosi joukon 

kasvatusalan ammattilaisia suunnittelemaan opetusta. Ensimmäisestä Skills for Living -ohjelmasta 

tuli menestys ja pian ohjelmaa laajennettiin myös nuoremmille ikäpolville. Skills for Adolescence 

-ohjelma koottiin vuosiluokkia 6-8 varten. Kansainvälinen Lions-järjestö tuli ohjelman 

päärahoittajaksi vuonna 1980. Myöhemmin ohjelma laajeni vielä nuoremmille oppilaille 

käytettäväksi ja kehitettiin Skills for Growing-ohjelma. (Paju-Savolainen 2000, 21.) 

 

Sittemmin Lions Quest -ohjelmat ovat levinneet ympäri maailmaa yli 50 maahan ja niitä on 

käännetty noin 30 eri kielelle.( Lions Quest -ohjelman kansainväliset kotisivut 2011). Suomeen 

ohjelma on tullut 1990- luvun alussa, jolloin myös ensimmäiset perehdyttämiskurssit järjestettiin. 

Nykyinen ohjelma koostuu Vatupassista 5-9-vuotialle ja Kompassista 10–12 -vuotiaille sekä Passi 

1:stä ja 2:stä, jotka ovat tarkoitettu 13–25 –vuotiaiden kanssa työskenteleville. Nykyisiä Lions 

Quest -ohjelman yhteistyökumppaneita ja suosittelijoita ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 

sekä Irti Huumeista Ry (Savolainen 2010, 3). 

 

 Quest-materiaalin käyttöoikeus on vain peruskurssin suorittaneilla henkilöillä.  Lions Quest -

peruskurssi on yleensä kaksipäiväinen. Peruskurssin lisäksi on mahdollista osallistua myös 

MAMU-täydennyskoulutukseen. MAMU-koulutukset on tarkoitettu opettajille, joilla on 

ryhmissään integroituina erikulttuurisia oppilaita ja näiden kurssien tavoitteena on antaa 

työvälineitä muun muassa erilaisuuden arvostamiseksi. (Lions Quest. Yhdessä kasvamisen ohjelma 

2011.) 
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2.5 Lions Quest –ohjelman tavoitteet ja arvot 

Savolaisen (2010, 4) mukaan Lions Quest -ohjelmat ovat laaja-alaisia menetelmiä, jotka pyrkivät 

antamaan kasvattajille keinoja lapsen terveen kasvun turvaamiseksi ja riskikäyttäytymisen 

ennaltaehkäisemiseksi. Lions Quest -ohjelman tavoitteena on luoda turvallinen, välittävä ja 

johdonmukainen kasvuympäristö lapsille ja nuorille. Lions Quest –ohjelman keskeisiä taitoalueita 

ovat muun muassa vastuu, hyvä arviointokyky ja päätöksenteko, itsehillintä sekä itsensä ja toisten 

ihmisten kunnioittaminen. Lions Quest -ohjelmat on koottu erilaisista lasten ja nuorten 

hyvinvointia koskevista tutkimuksista kansainvälisesti ja lokaalisti. Ohjelman sisältöalueet 

vaihtelevat hieman kulttuuri- ja koulujärjestelmäkohtaisesti. Suomen Lions Quest -ohjelmassa 

painottuvat muun muassa tunnetaidot, keskustelukotitehtävät vanhempien kanssa sekä 

toiminnalliset tehtävät.  (Emt.4.) 

 

Tutkimuksemme yksi painopiste on Lions Quest -ohjelman tavoitteissa ja niiden toteutumisessa. 

Seuraavassa esittelemme yksityiskohtaisesti erikseen Lions Quest -ohjelman tavoitteet. Savolaisen 

(2010, 4) mukaan tavoitteet ovat: 

Vahvistaa oppimisympäristössä keskinäistä kunnioitusta, välittämistä, myönteistä 

käyttäytymistä sekä tarjota oppilaille motivoivaa ja mielekästä toimintaa. 

Lions Quest -ohjelma haluaa vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten oppimisympäristöön ja 

ryhmän ilmapiiriin. Toisen kunnioittamista ja välittämistä opettavat harjoitukset muun muassa 

kuuntelemisen taitoja ja ystävyyden tärkeyttä käsittelemällä haluavat vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin. 

Keskeisessä osassa Lions Quest -ohjelmassa ovat siis vuorovaikutus –ja sosioemotionaaliset taidot. 

Myönteinen käyttäytyminen liittyy olennaisesti vuorovaikutustaitoihin, mutta myös 

häiriökäyttäytymisen ongelman poistamiseen. Ohjelma on kehitetty kullekin ikätasolle sopivaksi, 

jolloin materiaalista on pyritty tekemään mahdollisimman motivoiva ja ajankohtainen. Leikillä on 

keskeinen merkitys Lions Quest -ohjelmassa, koska se on luonteva ja motivoiva väylä käydä läpi 

joskus hieman vaikeitakin aiheita (Savolainen 2010, 29).  

Antaa lapselle tilaisuuksia oppia keskeisiä elämäntaitoja, joita he tarvitsevat valitakseen 

terveellisen elämän. 

Terveellisen kasvuun kuuluvat Savolaisen (2010, 13) mukaan muun muassa itsehillintä, vastuu ja 

rehellisyys. Vuorovaikutukseen liittyvien taitojen lisäksi Lions Quest -ohjelma tähtää terveellisen, 

päihteettömän elämän turvaamiseen. Kun lapset ja nuoret oppivat keskeisiä sosioemotionaalisia 
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taitoja, he myös ymmärtävät terveellisen elämän vaalimisen tärkeyden. Seuraavassa tavoitteessa 

tämä terveellisen elämän käsite määritellään tarkemmin:  

Edistää turvallista ja tervettä elämäntapaa, johon eivät kuulu tupakka, alkoholi, eivätkä 

huumeet. 

Päihteidenkäytön vaaroista kertova ja pääosin ennaltaehkäisevää kognitiivista lähentymistapaa 

noudattava tapa on ominainen Lions Quest -ohjelmalle. Ennaltaehkäisevänä ohjelmana sen toimii 

primaariehkäisyohjelmana, jonka pyrkimyksenä on tavoittaa lapset ja nuoret, ennen kuin he tulevat 

ikään, jossa päihdekokeilut yleistyvät (Savolainen 2010, 16). Päihteidenkäyttö on usein 

yhteyksissä muihin lapsilla ja nuorilla esiintyviin ongelmiin, kuten syrjäytymiseen ja 

aggressiiviseen käyttäytymiseen. Tästä johtuen Lions Quest -ohjelma haluaa pureutua 

päihteidenkäytön ongelmaan. 

Valmistaa lasta vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen siten, että hänelle annetaan 

mahdollisuuksia harjoitella yhteistoimintaa ja auttamista. 

Yhteistoiminta, toisen huomioiminen ja auttaminen sekä empatia ovat keskeisiä teemoja Lions 

Quest -materiaalissa. Lions Quest -ohjelman yhteiskunnallisen muutoksen näkökulma ohjaa 

tarkastelemaan sosioemotinaalisia taitoja – ja niiden tärkeyttä elämässä. Vastuunottaminen ja sen 

harjoittelu ovat tärkeitä, ja niitä on syytä harjoitella konkreettisesti myös koulussa, mikäli muu 

lapsen lähiympäristö ei niitä pysty tai kykene tarjoamaan. Vaikka lapsi saisi mallia 

yhteistoimintaan myös muultakin kuin koulusta, on sen tärkeyden opettaminen silti hyödyllistä. 

Voimistaa lasten sitoutumista perheeseensä, myönteisiin toverisuhteisiin, kouluun ja 

yhteiskuntaan. 

Lions Quest -ohjelma haluaa palauttaa takaisin lapsen kasvulle olennaisen yhteisön 

suojaverkoston. Menneisyyteen ei voida palata, eikä sitä halutakaan tavoitella.  Kuitenkin 

myönteiset kiintymissuhteet sekä vertaissuhteet ovat terveelle kasvulle elintärkeitä. Perhe, ystävät 

ja muut yhteisöverkosto ovat edelleen tärkeitä, vaikka yhteiskunta muuttuisikin. 

Ohjata lapsia kunnioittamaan erilaisuutta. 

Suvaitsevaisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen hänen taustastaan riippumatta ovat nykypäivän 

koulun arvoja. Lapsen kasvuympäristö muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi.  Toisen arvostaminen 

ja kunnioittaminen eivät vähennä omaa kulttuurista pääomaamme, vaan rikastaa yhteisömme ja 

sitä kautta myös omaa kokemusmaailmaamme. 
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Erilaisuus monikulttuurisuuden lisäksi voi tarkoittaa myös sitä, että me kaikki opimme myös eri 

tavalla. Kunnioittava ja jokaisen oppilaan huomioiva ilmapiiri on tärkeää oppimisen ja kasvun 

turvaamiseksi (Emt. 28). 

 

 Niin kuin edellä useaan otteeseen mainittu, Lions Quest -ohjelman periaatteet ja tavoitteet 

pohjautuvat käsitykseen siitä, että lapsuuden luonne ja aikuiseksi kasvamisen luonne ovat 

muuttuneet merkittävästi viimeisen sadan vuoden aikana. Lions Quest -ohjelman periaatteiden 

mukaan yhä harvempi lapsi saa enää perinteisen sukulaissuhteisiin perustuvan kasvuverkoston 

tukea. Kasvatusvastuu on jakautunut vanhemmilta muun muassa opettajien ja median vastuulle. 

(Emt. 5.)   

 

Vatupassi- ja kompassi-ohjelmat on suunniteltu vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. 

Niiden tarkoituksena on luoda kokemuksia, tilaisuuksia ja suhteita, joita lapset tarvitsevat 

välittääkseen itsestään ja toisistaan, käyttääkseen omia taitoja ja ominaisuuksiaan sekä 

kasvaakseen vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja vaikuttajiksi. Itsehillinnän, vastuun ottamisen, 

arviointikyvyn ja kunnioittamisen opettamisen sekä näitä tukevien käyttäytymismallien esittämisen 

koetaan valmentavan lapsia ottamaan vastuuta itsestään, perheestään ja muusta lähiyhteisöstään. 

(Emt. 5.) Seuraavassa taulukossa esitellään Lions Quest -ohjelman arvot ja arvojen sisäistämisen 

vaikutukset käyttäytymisessä. 

TAULUKKO 1. Terveeseen kasvuun johtavat arvot lapsella ja nuorella.(Savolainen 2010, 13–14). 

  

Itsehillintä 

Hallitsee käyttäytymistään, kehittää taitoja ja 

luonteenpiirteitä, asettaa tavoitteita, siirtää 

tarvittaessa hetkellisen mielihyvän tyydyttämistä 

Itsekunnioitus ja toisen kunnioittaminen 

Oman itsensä kunnioittamisen ja arvostamisen 

ohella ottaa huomioon toisten tarpeita, tunteita ja 

uskomuksia. 

Auttaminen Toisen auttaminen ja palveleminen 

Rehellisyys On totuudenmukainen, reilu, vilpitön ja luotettava. 

Rohkeus 
Puolustaa omia arvojaan, on päättäväinen 

painostettaessakin ja on oma itsensä. 

Perheyhteys 
Auttaa vahvan ja tukevan perhe-elämän 

rakentamisessa. 

Terveys/terveellinen elämäntapa 
Huolehtii ja on tietoinen omasta kehostaan, välttää 

epäterveellisiä tapoja sekä kieltäytyy päihteistä. 

Vastuu 

Tekee ja pitää päätökset, etsii viisaita neuvoja ja 

tekee viisaita päätöksiä, on luotettava ja ottaa 

vastuun omista teoista. 

Ystävällisyys Osoittaa välittämistä ja huolenpitoa 
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2.6 Yhteistoiminnallinen lähestymistapa 

Lions Quest -ohjelma käyttää paljon yhteistoiminnallisuutta ja ryhmätyötä eri harjoituksissa ja 

tehtävissä. Se rohkaisee ryhmätyöhön ja yhteistoiminnallisuuden käyttöön, koska näiden on todettu 

tutkimusten mukaan vaikuttavan merkittävästi oppimistuloksiin ja luokan ilmapiiriin (Savolainen 

2010, 25). Savolaisen (2010, 25) mukaan yhteistoiminnallisuus auttaa oppilaita arvostamaan 

toisten ajatuksia, ratkaisuja ja ideoita: 

Oppilaat oppivat kuuntelemaan tarkasti, välittämään toisten ja ryhmänjäsenten menestyksestä, 

tunnistamaan ja kunnioittamaan toisten työtä, onnistumaan antamalla ja saamalla apua, 

kokemaan myönteistä yhteisyyttä ja keskinäistä riippuvuutta, osallistumaan ryhmän tavoitteiden 

saavuttamiseen ja arvioimaan toimintaansa ryhmänä. 

Lions Quest -ohjelman pääperiaatteisiin kuuluu, että kyky työskennellä toisten ihmisten kanssa on 

avaintekijä ystävyyssuhteiden, perheen sekä oman uran rakentamiselle (Emt. 25). Yhteistyökyky 

on myös enenemissä määrin arvostettu ominaisuus myös työelämässä ja näin ollen se on 

avaintekijä myös myöhemmässä elämässä menestymiselle ja pärjäämiselle. 

 

Leppilammen ja Sahlbergin (1994, 71) mukaan yhteistoiminnallisuus tarkoittaa työskentelyä 

ryhmissä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ideana yhteistoiminnallisuudessa on, että oppilas 

saavuttaa samalla kertaa itselleen ja ryhmälleen jotain. Yhteistoiminnallisuus edellyttää toisten 

oppimisen ja työskentelyn auttamista ja jokaisen omakohtaista aktiivista osallistumista. (Emt. 71–

72.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisiä periaatteita ovat Leppilammen ja Sahlbergin (1994, 76) 

mukaan positiivinen keskinäinen vuorovaikutus, vuorovaikutteinen viestintä, yksilöllinen vastuu, 

sosiaaliset taidot sekä reflektointi. Positiivisella riippuvuudella tarkoitetaan ryhmän yhteisen 

tavoitteen saavuttamista niin, että yksin sitä ei voi saavuttaa, vaan tulos syntyy yhteisesti jokaisen 

henkilön panoksella. Vuorovaikutteisella viestinnällä tarkoitetaan rakentavaa, keskustelevaa ja 

vapaata ilmapiiriä. Yksilöllinen vastuu kuvastaa taas jokaiselle ryhmässä annettua tehtävää. 

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä juuri vuorovaikutustaitoja. Itsereflektio ja 

muiden työn arviointi ohjaa oppimista. (Emt. 71–76.) 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole vain opetuksen työtapa tai opetusmenetelmä. Se on 

opetuksen didaktinen lähestymistapa, joka korostaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja oppimisen ja 

kasvamisen tärkeänä osa-alueena (Emt. 75.) Yhteistoiminnallisen oppimisen edellä kuvatut 
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pääpiirteet ovat ihanteita, jotka eivät välttämättä syystä tai toisesta aina toteudu. Lions Quest -

ohjelma tavoitteleekin ihanteellisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnallisen oppimisen 

saavuttamista systemaattisella yhteistoiminnan harjoittelulla. Lions Quest -ohjelma käyttää 

ryhmätyöskentelyssä sille tyypillistä roolit ryhmätyössä –asetelmaa, jossa jokaisen oppilaan panos 

oman tietyn roolin vuoksi on tärkeä. 

2.7 Muita kasvatusohjelmia Suomessa 

Rahoituksen kannalta monet hyvät kasvatusohjelmat ovat nykyään Suomessa hankemuotoisia, 

mikä tarkoittaa sitä, että siihen on anottava rahoitus uudestaan aina hankeajan päätyttyä. 

Kasvatusohjelmien projektiluontoisuus ei takaa ohjelmien jatkuvuutta, vaan ne saatetaan toteuttaa 

kerran esimerkiksi muutaman vuoden jaksona ja sen jälkeen jostain ilmestyy ehkä taas uusi hanke. 

Lions Questin vahvuus on se, että kerran koulutuksen käytyään opettaja voi käyttää ohjelmaa eri 

luokkien kanssa koko työuransa ajan. Monet kasvatusohjelmat käsittävät kuitenkin hiukan 

päällekkäisiä sisältöjä, siksi seuraavaksi esitellään muutama Suomessa parhaillaan toimiva 

kasvatusohjelma.  

2.7.1 KiVa Koulu 

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka kehitettiin Turun yliopiston 

psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön 

rahoitukselle vuosina 2006–2009. Ensimmäiset koulut ottivat sen käyttöön elokuussa 2009, ja nyt 

KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana jo yli 2000 koulua ympäri Suomen. (KiVa Koulu -

toimenpideohjelman internet-sivut 2011.) 

 

KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseksi kouluissa on tarkat ohjeet. Ensinnäkin, kouluun on 

nimettävä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on muun muassa perehtyä ohjelmaan kokonaisuutena, 

koordinoida ohjelman toteuttamista koulussa ja tarvittaessa opastaa muita ohjelman käyttöön 

liittyvissä asioissa. Toiseksi, koulun on tehtävä yhteinen suunnitelma ohjelman toteuttamisesta ja 

siihen liittyvästä tiedottamisesta. Suunnitelmaan kirjataan ainakin se, millä luokka-asteilla KiVa-

teemoja toteutetaan ja kenen toimesta, milloin KiVa-tiimi kokoontuu ja miten 

selvittämiskeskusteluille on järjestetty aikaa sekä miten KiVa-tiimi toimii yhteistyössä muun 

koulun henkilökunnan kanssa liittyen ainakin kiusaamistapausten ohjaamiseen tiimille ja tiimien 

selvittämien tapausten tiedottamiseen vanhemmille. Kolmanneksi edellytetään, että koulu tiedottaa 
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KiVa Koulu -ohjelmasta niin henkilökunnalle, oppilaille kuin vanhemmillekin. Henkilökunnalle 

on pidettävä KiVa-info, jossa kerrotaan oppitunteihin liittyvistä yleisistä toimenpiteistä, päätetään 

KiVa-tiimin kokoonpanosta ja toiminnasta (etenkin kiusaamistapausten ohjaamisesta tiimille), 

sekä annetaan tarvittavat tunnukset ja ohjeet muun muassa suljetuille sivuille pääsemiseksi. 

Henkilökunnan perehdyttämiseksi on olemassa virtuaalikoulutusmateriaalia. Oppilaille pidetään 

”Startti”-päivä, ja koteihin lähetetään tiedote ja asiasta tiedotetaan vielä vanhempainillassakin. 

Uudet opettajat perehdytetään ohjelmaan ja virtuaalikoulutusmateriaalin käyttöön, ja kiusaamisesta 

puhutaan yleisesti avoimesti ja asiallisesti. Neljänneksi, koulun on seurattava ohjelman 

toteutumista koulussaan joka vuosi. Aina toukokuussa sekä oppilaat että henkilökunta vastaavat 

tilannekartoituskyselyyn. Lisäksi koulu arvioi omaa KiVa-toimintaansa säännöllisesti. (Emt) 

 

KiVa-materiaalin käyttöön kuuluu lukuvuoden aikana pidettävät KiVa-oppitunnit 1. ja 4. luokka-

asteelle. Samoilla luokka-asteilla oppilaat voivat pelata KiVa-pelejä. Opettajien tulisi käyttää 

välituntivalvontatehtävissä huomioliivejä. Kouluun perustetaan KiVa-tiimi, jonka ensisijaisena 

tehtävänä on selvittää kiusaamistapauksia. Kiusaamistapausten selvittelyprosessi kirjataan aina 

ylös, joko selvittämiskeskusteluihin tarkoitetun lomakkeen avulla tai muuten. Kiusaamistapausten 

yhteydessä järjestetään aina seurantakeskustelu. (Emt.) 

 

KiVa Koulu -ohjelma on tutkimusten mukaan ollut tehokas kiusaamisen vähentämisessä erityisesti 

luokilla 4-6, joissa muutos näkyy kaikissa kiusatuksi tulemisen muodoissa. Ohjelman vaikutukset 

ovat siis yleisiä, eli kiusaamista on saatu aidosti vähenemään. Tutkimusten mukaan KiVa Koulu ei 

kuitenkaan lisää niin sanottua piilokiusaamista. Näiden varsin positiivisten tulosten uskotaan 

johtuvan siitä, että ohjelmassa pureudutaan kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin, toista 

kunnioittavaan käytökseen ja vertaistuen merkitykseen. Lisäksi ohjelmassa käsitellään erilaisia 

kiusaamisen muotoja, kuten kännykkä- ja nettikiusaamista, seksuaalista kiusaamista ja ryhmästä 

eristämistä. KiVa-tiimien selvittämiskeskusteluihin ohjautuvat kaikki tapaukset, jotka täyttävät 

kiusaamisen tunnusmerkit, oli kiusaamismuoto sitten mikä tahansa. (Emt.) 

2.7.2 Askeleittain 

Askeleittain on sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma. Se on suomenkielinen 

versio kansainvälisestä Second Step -ohjelmasta. Nimi viittaa siihen, että kodilla on ensisijainen 

tehtävä tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opetuksessa, kun taas päiväkoti ja koulu muodostavat 

tuon ”toisen askeleen”. Ohjelman avulla 4-12 -vuotiaille lapsille voidaan opettaa empatiataitoja, 



19 

 

itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä päiväkodissa ja koulussa, sekä myös 

yhteistyössä vanhempien kanssa. Askeleittain-ohjelma perustuu tutkimuspohjaiseen teoriatietoon, 

jonka mukaan tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoituttaa samoin kuin 

muitakin taitoja.  Ohjelman perusteluissa on paljon yhteistä Lions Questin kanssa: kyseiset taidot 

edistävät tutkimusten mukaan lasten koulumenestystä ja myöhemmin myös menestymistä 

työelämässä. Kun suuttumisen ja kiukun tunteita opitaan käsittelemään eri menetelmien avulla, 

voidaan välttää väkivaltaisia tilanteita. (Askeleittain-ohjelman internet –sivut 2011.) 

 

Askeleittain-ohjelman sisältö vastaa täysin uusien opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöalueita. 

Sosiaaliset taidot ja elämänhallinnan taidot on mainittu opetussuunnitelmassa terveystiedon 

opetuksen osa-alueina, ja sisältöinä mainitaan muun muassa empatia, tunteiden säätely ja 

ongelmanratkaisutaidot. Samat tavoitteet ovat myös Askeleittain-ohjelman taustalla. 

Empatiataitoihin kuuluvat taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita, itsehillintä ja 

ongelmanratkaisutaidot käsittävät taidon pysähtyä, ajatella ja valita paras ratkaisu ongelman 

määrittelyn jälkeen eri vaihtoehdoista ja tunteiden säätelyyn kuuluu suuttumuksen, kiukun ja vihan 

tunteiden käsittelyä eri tekniikoilla siten, että tunteita nostattavat tilanteet voi kohdata rauhallisesti, 

ilman aggressiota. Askeleittain-ohjelma soveltuu näin ollen käytettäväksi esimerkiksi 

terveystiedon opetusmateriaalina. (Emt.) 

 

Ohjelma tarjoaa työkalun, jolla tavoitteissa mainitut asiat voi siirtää todellisuuteen, se antaa 

konkreettisen menetelmän koulun arkeen. Opettaja näyttää lapsiryhmälle kuvataulua, jossa 

esiintyvästä tilanteesta keskustellaan lasten kanssa viikoittain. Lapsia kannustetaan eläytymään 

kuvan tilanteeseen, ja miettimään kuinka eri tilanteissa voisi toimia. Lapsille annetaan 

mahdollisuus arvioida eri ongelmanratkaisuvaihtoehtoja ja yrittää löytää toimivia ratkaisuja, joita 

he oikeastikin voisivat käyttää. Suunnitelmia kokeillaan opettajan kanssa yhdessä erilaisten 

harjoitusten ja roolileikkien avulla. Näin tilanteen selvittämiseen tarvittavia taitoja vahvistetaan 

viikon aikana lasten arjessa. Ohjelman käyttäminen edellyttää opettajalta yhden päivän mittaisen 

koulutuksen käymistä. Ohjelmasta tehdyissä pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että ohjelman 

käytön myötä ryhmien viihtyvyys lisääntyy ja väkivalta vähenee. Lisäksi myönteinen sosiaalinen 

käyttäytyminen lisääntyi myös sellaisilla lapsilla, joilla oli taipumusta ahdistuneisuuteen, 

masentuneisuuteen ja vetäytyvyyteen. Ohjelman on todettu vaikuttavan ehkäisevästi päihteiden 

käyttöön. (Emt.) 
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2.7.3 Suppeampia ohjelmia 

Suomen mielenterveysseuran suunnittelemassa ja toteuttamassa Osaan ja kehityn -hankkeessa oli 

mukana vantaalaisia yläkouluja. Siihen oli koottu peruskoulun yläastelaisille kolmen vuoden 

opetuspaketin ihmisenä kasvamisesta, kehittymisestä ja elämäntaidoista osaksi terveystiedon 

opetusta. Ongelmien etsimisen sijasta mallissa keskityttiin lisäämään jaksamista ja hyvinvointia. 

Koululaisten mielen hyvinvointiin keskittymisen lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin opettajille 

ja kouluhenkilökunnalle lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin sekä omaan osaamiseen ja 

jaksamiseen liittyvää koulutusta. (Vinermo 2008.) 

 

VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa 

vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. 

Oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä on tarkoitus vähentää koulujen toimintahäiriöitä. 

Mieltä pahoittavaan toimintaan puututaan sovittelulle mahdollisimman varhain. Vertaissovittelun 

toimintamallin mukaan sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat toisia oppilaita itse löytämään 

ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolille annetaan mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä 

tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelussa edetään 

sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Vertaissovittelu on suunnattu kaikille kouluille ja 

oppilaitoksille. (Verso-vertaissovittelut internet-sivut 2011.) 
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3 LIONS QUEST -MATERIAALIPAKETIN 

OSIOT 

Lions Quest -ohjelmien tarkoitus on tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua sekä ennaltaehkäistä 

riskikäyttäytymistä. Ohjelman tekijät painottavat opetuksen jatkuvuuden ja säännönmukaisuuden 

tärkeyttä parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi. Eri luokka-asteille suunnattujen materiaalien avulla 

katkeamaton elämäntaitojen opetus 5-17 –vuotiaille on tehty mahdolliseksi. (Kompassi 4.1 2006, 

9.) Sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa edellyttää monia elämäntaitoja, kuten 

tervettä itseluottamusta, tasapainoista tunne-elämää, harkintaa, kykyä kontrolloida ja arvioida 

omaa käytöstään sekä empatiaa (Keltikangas-Järvinen 2010, 24). Lions Quest -ohjelmien avulla on 

tarkoitus auttaa lapsia kehittämään elämäntaitojaan ja kansalaistaitoja turvallisessa ympäristössä 

(Savolainen 2010, 4). Keskeinen teema kaikissa eri materiaalipakettien jaksoissa on: Miten 

yhteisösi voi parhaiten tukea lasten kehittymistä terveiksi, vahvoiksi ja vastuullisiksi ihmisiksi? 

(Kompassi 4.1 2006, 4.) Lisäksi jokainen Quest-materiaalipaketti jakautuu viiteen osioon, jotka 

kukin painottavat yhden tai useamman taidon oppimista. Ensimmäisessä jaksossa tavoitteena on 

luoda ryhmään turvallinen ilmapiiri. Toisessa jaksossa oppilaiden kanssa käsitellään 

itseluottamusta, jämäkkyyttä ja päätöksentekotaitoja sekä tavoitteen asettamista. Kolmannessa 

jaksossa pääpaino on ystävyyden solmimiseen ja ylläpitämiseen tarvittavien vuorovaikutustaitojen 

ja ristiriitojen ratkaisukeinojen opettelussa. Neljännen jakson teema on tunteet, siinä käsitellään 

tunnetaitoja, tunteiden tunnistamista, hyväksymistä ja käsittelemistä. Viides jakso pureutuu 

terveyden ja tasapainon rakentamiseen. (Kompassi 4.5 2006, 9.) Seuraavaksi esitellään Lion Quest 

-ohjelman osiot tavoitteineen ja perusteluineen. 

3.1 Ryhmäytyminen ja myönteinen ilmapiiri 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmissuhdekeskeinen oppimisyhteisö tukee parhaiten 

oppimista. Tällaisen yhteisön toimintatapoihin kuuluu, että lasten fyysisen, sosiaalisen, älyllisen, 

emotionaalisen ja eettisen älykkyyden koko kirjoa tuetaan. Lisäksi opettajat, oppilaat, perheet ja 

muut yhteisön jäsenet tekevät yhteistyötä toisiaan arvostaen. Ihmissuhdekeskeisessä 

oppimisyhteisössä myönteinen käyttäytyminen on selkeä tavoite, ja oppilailla on mahdollisuus 
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työskennellä mielekkääksi kokemillaan tavoilla. Oppilaille tarjotaan haasteita, ja heitä ravitaan 

henkisesti, fyysisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti. (Kompassi 4.1 2006, 3.)  

 

Kaikki ihmiset tarvitsevat tunnetta kuuluvansa ympäröivien ihmisten joukkoon. Lisäksi haluamme 

tuntea olevamme arvostettuja jäseniä yhteisössämme, eli olla liittyneitä. (Kompassi 4.1 2006, 3.) 

Liittyminen tarkoittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin yksilö kokee olevansa hyväksytty (Aho 

1996, 71). Ensimmäisen Lions Quest -jakson tavoitteena on luoda turvallinen pohja, jotta ohjelmaa 

voisi jatkossa käyttää luokkayhteisössä. Koska tehokkaan oppimisympäristön ytimessä ovat 

ihmisten väliset suhteet, pyritään heti ensimmäisen jakson alussa luomaan oppimisilmapiiri, jossa 

vallitsee keskinäinen kunnioitus, välittäminen ja myönteinen käyttäytyminen. Lisäksi jakson 

tavoitteina on yhteistyötaitojen vahvistaminen, erilaisuuden kunnioittaminen, tutustuminen omaan 

itseensä ja sitä kautta toisiin, yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattaminen ja lapsen sitouttaminen 

luokkaansa. (Kompassi 4.1 2006, 4.) Kasvattaja, joka tukee lasten liittymistä, antaa lapsille 

tilaisuuksia toimia ryhmissä tasapuolisesti ja rohkaisee lapsia ottamaan toisten lasten tunteet ja 

tarpeet huomioon. Lapselle pitää viestittää, että hänestä pidetään, mutta lisäksi se, että hän on osa 

meitä, ryhmää. (Aho 1996, 75.) Jotta jakson monipuoliset tavoitteet saavutettaisiin, tulisi jaksolla 

auttaa oppilaita tutustumaan itseensä ja toisiinsa entistä syvemmin, harjoitella taitojen käyttämistä, 

sopia yhteisistä pelisäännöistä ja vahvistaa vastuuta omista sanoista. (Kompassi 4.1 2006, 4.) 

3.2 Itsetunto ja itseluottamus 

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen 

itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, 

saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista 

yhteiskuntaa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14.) 

Itsetunnon kehittäminen kuuluu siis vahvasti suomalaisen perusopetuksen tavoitteisiin. Sen avulla 

yksilön uskotaan voivan saada valmiuksia elämässä selviämiseen. Opetussuunnitelmassa ei 

kuitenkaan ole mitään konkreettisia ohjeita siitä, miten oppilaan itsetuntoa tulisi kehittää. Lions 

Quest -ohjelma painottaa itsetunnon merkitystä terveen kasvun tukemisessa, ja pyrkii antamaan 

opettajille välineitä lasten itsetunnon kehittämiseksi (Savolainen 2010, 8). Seuraavaksi esitellään, 

mitä hyvään itsetuntoon kuuluu ja miten lapsen minäkäsitys ja itsetunto kehittyvät. 

 

Itsetunto on osa minäkuvaa. Minäkuva on niiden erilaisten ominaisuuksien, toimintojen ja 

päämäärien kokonaisuus, joiden avulla yksilö kuvaa itseään (Keltikangas-Järvinen 1994, 97). Ahon 

(1996, 9) mukaan minäkäsityksellä eli minäkuvalla tarkoitetaan yksilön kokonaisnäkemystä 



23 

 

itsestään, ts. sitä, millaisena hän pitää itseään taustaltaan, asenteiltaan, ulkonäöltään, arvoiltaan, 

ominaisuuksiltaan ja tunteiltaan. Siihen kuuluvat ihmisen tiedot itsestään, mutta myös hänen 

affektiivinen ja arvioiva suhtautumisensa itseensä. Minäkäsitys eli minäkuva on siis eräänlaista 

yksilön asennoitumista itseensä. (Emt.) Yksilö rakentaa käsitystä itsestään vuorovaikutuksesta 

saadun kokemuksen avulla. Eniten minäkäsityksen kehittymiseen vaikuttavat ihmiselle tärkeät 

toiset ihmiset, kuten vanhemmat, opettajat ja toverit. 6-9 – vuotias lapsi rakentaa tutkimusten 

mukaan minäkuvaansa kaikesta kuulemastaan ja näkemästään (Emt. 28–29). Kasvatuksen tehtävä 

on antaa lapselle mahdollisimman totuudenmukainen minäkuva, johon kuuluu omien hyvien 

puolien näkemisen lisäksi myös omien huonojen puolien tunnustaminen. Tämä ei tarkoita sitä, että 

aikuisen tulisi korostaa lapsen huonoja puolia. Tavalla, jolla lapsi saa palautetta suorituksistaan on 

merkitystä itsetunnolle. Palaute voi kohdistua joko siihen, mitä oppilas osaa, tai siihen, mitä hän ei 

osaa. (Keltikangas-Järvinen 1994, 205.) Opettajan käsitys siitä, miten lapsi pystyy suoriutumaan, 

vaikuttaa oppilaan käsityksiin omasta itsestään ja ohjaa hänen mahdollisuuksiaan (Kompassi 4.2 

2006, 3). Jos itsetunnoltaan heikko oppilas saa jatkuvasti vain negatiivista palautetta 

suorituksistaan, hän saattaa kokea olevansa yleisesti huono kaikessa, mitä tekee. Vaikka opettaja ei 

vertaisi oppilaita keskenään, vertaa lapsi itseään aina muihin oppilaisiin. Koulutodistus voi muokata 

oppilaan itsetuntoa, tosin itsetunnoltaan vahva oppilas kestää havainnon olevansa jossakin asiassa 

huonompi kuin joku toinen. (Emt. 204–205.) Kaikille oppilaille on kuitenkin tärkeää, että arvostelu 

on oikeudenmukaista ja nojaa sellaisiin arviointiperusteisiin, jotka oppilas tuntee ja ymmärtää 

(Keltikangas-Järvinen 1994, 206). 

 

Laajasti ymmärrettynä itsetunto sisältää Ojasen (1994) mukaan kolme osa-aluetta. Ensimmäinen 

alue on itsetietoisuus, joka on neutraalia itsensä havaitsemista. Toinen alue on itsetuntemus, joka 

kuvaa yksilön tietoisuutta heikkouksistaan ja vahvuuksistaan. Kolmantena alueena on itsearvostus 

eli miten arvokkaana yksilö itseään pitää. (Aho 1996, 10.)  

 

Liisa Keltikangas-Järvinen (1994) kuvaa hyvää itsetuntoa seuraavalla tavalla: Itsetunto on tunnetta, 

että on hyvä, se on itseluottamusta ja itsensä arvostamista, sekä oman elämän näkemistä arvokkaana 

ja ainutkertaisena. Itsetunto on kykyä arvostaa muita ihmisiä, se on itsenäisyyttä oman elämän 

ratkaisuissa ja riippumattomuutta muiden mielipiteistä sekä epäonnistumisten ja pettymysten 

sietämistä (Keltikangas-Järvinen 1994, 17–23). Hyvän itsetunnon omaaminen vaatii ihmiseltä 

paljon, eikä synny yhdessä yössä. Keltikangas-Järvinen (1994, 20) mainitseekin, että itsetunnon ja 

itsenäisyyden välillä on yhteys. Näin ollen hyvän itsetunnon omaavan ihmisen on helpompi 

vastustaa esimerkiksi ryhmäpainetta, kuin huonon itsetunnon omaavan.  
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Hyvä itsetunto vaikuttaa ihmisen toimintaan monella muullakin tavalla. Yleinen hyvinvoinnin tunne 

on yhteydessä itsetuntoon, ja ihmisen kokemus itsetunnosta ilmenee usein mielialana. Hyvän 

itsetunnon omaavilla ihmisillä on tunne siitä, että he määräävät itse elämäänsä ja ovat myös 

vastuussa siitä, mitä heille tapahtuu. Ihmisen itseluottamuksen määrästä riippuu hänen itselleen ja 

suorituksilleen asettama vaatimustaso. Se vaikuttaa siis olennaisesti siihen, miten ihminen pärjää 

elämässään. Lisäksi itsetunto on yhteydessä ihmisen sosiaalisiin taitoihin ja kykyyn tulla toimeen 

muiden ihmisten kanssa. Myös itsetunnon ja koulumenestyksen välillä on erittäin voimakas yhteys. 

(Emt. 35–43.)  

 

Koska itsetunto vaikuttaa laajasti ihmisen toimintaan, on varsin perusteltua, että sen kehittymistä 

pyritään tukemaan peruskoulussa. Itseluottamus on seurausta useista eri tekijöistä. Lions Quest 

pyrkii antamaan opettajille työkaluja oppilaidensa itsetunnon vahvistamiselle. Vahvan itsetunnon 

kehittyminen pohjautuu onnistumisen elämyksiin. (Keltikangas-Järvinen 1994, 48.) 

Itseluottamukseemme vaikuttaa merkittävästi oma käsityksemme ja näkemyksemme 

vahvuuksistamme ja taidoistamme. (Kompassi 4.2 2006, 3.) Lions Questin toisen jakson 

tavoitteisiin kuuluukin itseluottamuksen ja päätöksentekotaitojen sekä välittävän ilmapiirin 

vahvistaminen. Lisäksi tunneilla pyritään lisäämään keskinäistä kunnioitusta ja erilaisuuden 

arvostusta, sekä edistämään turvallista ja terveellistä elämäntapaa. Edelleen jakson tavoitteisiin 

kuuluvat vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattaminen ja lasten liittäminen 

voimakkaammin myönteisiin toverisuhteisiin sekä kouluun ja perheeseen. (Emt. 4.) 

 

Onnistumiset eivät välttämättä aina takaa vahvaa itsetuntoa, mutta suorituksissa epäonnistuminen 

heikentää nopeasti lapsen minäkuvaa (Aho 1996, 34). Itsetunnoltaan heikko lapsi ajattelee jokaisen 

epäonnistumisensa johtuvan osaamattomuudestaan ja huonoudestaan (Keltikangas-Järvinen 1994, 

48). Hän tarvitsee hyvin paljon onnistumisen kokemuksia ja myös tunnetta siitä, että hänen 

onnistumisensa huomataan. Opettajan kannustava ja tukeva suhtautuminen on siksi äärimmäisen 

tärkeää. Lisäksi itsetunnon vahvistaminen edellyttää psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jolloin 

opettajan on oman toimintansa lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota koko luokan 

toimintakulttuuriin (Aho 1996, 48). Tervehenkisessä luokkayhteisössä jokaisella oppilaalla on 

mahdollisuus tutkia omia lahjojaan sekä epäonnistua ja onnistua turvallisesti. Näin oppilaan 

itsetuntemus ja itseluottamus vahvistuvat. (Kompassi 4.2 2006, 3.) Lions Quest -tunneilla pyritään 

saavuttamaan jaksolle asetetut tavoitteet muun muassa tunnistamalla oppilaiden kanssa 

itseluottamusta vahvistavia tekijöitä. Tunneilla oppilaat harjoittelevat myönteisen palautteen 
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antamista ja oppivat ymmärtämään itsensä ja toisen kunnioittamisen merkitys. Lisäksi tuntien 

aikana vahvistetaan oppilaiden vastuullisuutta ja toisen kuuntelemista. (Emt. 4.) 

 

Lapsi tarvitsee rakkauden lisäksi myös rajoja itsetunnon kehittymiseksi. Tutkimusten mukaan 

kasvatus, jossa lapselle on asetettu selkeät rajat, lisää lapsen kykyä selvitä ennalta arvaamattomista 

tilanteista. Kun lapsi tietää, mitä hänen mistäkin toiminnastaan seuraa, kasvaa hänen 

hallinnantunteensa ja täten myös itseluottamuksensa. (Keltikangas-Järvinen 1994, 148.) On tärkeää, 

että lapsi saa onnistumisen elämyksiä myös tekemistään valinnoista. Paitsi kotikasvatuksessa, on 

tämä huomionarvoinen asia myös luokkahuoneessa. 

3.3 Vuorovaikutus ja sosioemotionaaliset taidot 

Kolmannen Lions Quest -jakson aiheena on vuorovaikutus. Sen tavoitteena on 

vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, sekä keskinäisen kunnioituksen, välittämisen ja myönteisen 

käyttäytymisen voimistaminen. Jaksolla pyritään kasvattamaan oppilaita vastuulliseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen ja liittämään lapset kouluun, perheeseen ja myönteisiin toverisuhteisiin. 

(Kompassi 4.3 2006, 4.) Tyytyväisyys sosiaalisiin suhteisiin tukee liittyvyyden tunnetta kouluun 

enemmän, kuin esimerkiksi koulun ympäristö (Cemalcilar 2010, 243–272). Hyvät ulkoiset 

resurssit eivät siis ole niin tärkeitä, kuin hyvä sosiaalinen ilmapiiri. 

 

Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan 

ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa (Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 18). Lapset oppivat vertaisiltaan muun muassa sosiaalisia 

kykyjä, esimerkiksi miten tietyissä tilanteissa voi toimia (Goleman 1995, 291). Tämä on 

luonnollista, sillä ihminen on luotu elämään vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Keltikangas-

Järvinen 2010, 33). Tämän vuoksi tarvitsemme kaikki taitoja luoda ystävyyssuhteita ja etenkin 

taitoja, joilla pidämme niitä yllä. Lions Quest -ohjelman mukaan tärkeisiin elämäntaitoihin 

kuuluvat erilaiset ystäväntaidot. Koko ohjelman keskeisimmät taidot ovatkin ystävyyteen 

tarvittavia taitoja, kuten yhteistyö ja vuorovaikutus, itsekunnioitus ja toisen kunnioittaminen, 

kriittinen ajattelu ja kielteisen painostuksen vastustaminen. Muun muassa sosiaalisten taitojen 

puutteellisuus voi ilmetä esimerkiksi aggressiivisena käyttäytymisenä. (Kompassi 4.3 2006, 3.) 

Aggressiiviseen käytökseen on puututtava välittömästi, koska sillä on taipumus eskaloitua eli 

laajentua alkuperäisen piirin ulkopuolelle. Yksikin aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas saa 

nopeasti seuraajia luokassa, ellei tilanteeseen puututa. (Keltikangas-Järvinen 2010, 66–67.)  
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Vailla sosiaalisia taitoja olevat lapset hakeutuvat usein sellaisten ikätoverien seuraan, jotka eivät 

välitä terveydestä tai myönteisestä käyttäytymisestä. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että lapset 

oppivat tunnistamaan myönteisen ystävyyssuhteen, ja että hän harjoittelee myönteisten, terveiden 

ja kannustavien toverisuhteiden rakentamiseen vaadittavia taitoja. (Kompassi 4.3 2006, 3.) Tärkeää 

on myös huomata, että ympärillämme saattaa olla ihmisiä, jotka saattaisivat olla meille läheisiä ja 

meitä tukevia ja auttavia ystäviä, jos vain luomme läheiset suhteet heihin. Jos lapsella ei ole 

läheisiä ystävyyssuhteita, hän saattaa joutua olemaan yksinäinen. Yksinäisillä lapsilla on muita 

enemmän taipumusta ahdistukseen, masennukseen, sosiaalisiin vaikeuksiin sekä 

esiintymisjännitykseen. Joskus yksinäisyys johtuu siitä, että lapsi on noussut vastustamaan 

toverien painostusta. Tällaiset lapset puolestaan kehittyvät sitkeiksi, joka mahdollistaa tukevien 

ystävyyssuhteiden rakentamisen. Jotta lapset voisivat rakentaa myönteisiä ystävyyssuhteita, he 

tarvitsevat sosiaalisia valmiuksia ja tunnetaitoja. Kun lapset oppivat hallitsemaan ajatuksiaan ja 

tunteitaan, viestittämään tarpeitaan sekä ratkaisemaan ristiriitoja, on heillä hyvät edellytykset 

saavuttaa toimivia ystävyyssuhteita. Silloin he liittyvät vahvasti toisiin, jotka ovat myös sitoutuneet 

terveellisiin normeihin ja arvoihin. (Kompassi 4.3 2006, 3.) 

 

Tärkein vuorovaikutustaito ja samalla muiden vuorovaikutustaitojen perusta on kuitenkin 

vuorovaikutus oman itsen kanssa. Ihmisen persoonaan kuuluu eri ulottuvuuksia, joihin ihminen 

tarvitsee yhteyttä ja keskustelua niiden kanssa. Näitä ulottuvuuksia ovat omat tarpeet, tunteet, 

arvot, moraali, mielipiteet, omat ominaisuudet ja luovuus. (Aalto 2002, 7.) Yksi 

vuorovaikutustaitojen perustavoite on auttaa ihmisiä löytämään mahdollisimman hyvä yhteys 

itseensä. Silloin he voisivat tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja oman elämänsä kannalta. (Emt. 

30.)  

 

Samancin (2010) mukaan peruskoulun opettajien mielestä oppilaiden sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen vaikuttavat neljä päätekijää, jotka ovat koulu, perhe, ympäristö ja yksilön 

henkilökohtaiset ominaisuudet. Peruskoulua käyvät oppilaat oppivat monia sosiaalisia taitoja 

vanhemmiltaan, ikätovereiltaan, lähiympäristöstään ja opettajiltaan. Opettajat ovat tärkeitä 

roolimalleja lapsille myös sosiaalisten taitojen osalta. (Emt. 147–157.) Lions Quest -materiaaleissa 

painotetaankin opettajan oman esimerkin tärkeyttä paitsi Quest-tuntien, myös muun opetuksen 

yhteydessä.  
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3.4 Tunnetaidot 

Tunnetaitojen esittelyssä nojaamme pitkälti Daniel Golemanin ajatuksiin, vaikka hänen 

”Tunneäly” -teoksensa on saanut rajuakin kritiikkiä. Kriitikoiden mukaan se ei onnistu olemaan 

täysin konteksti- tai arvoneutraali, eivätkä kriitikot ole Golemanin kanssa samaa mieltä termin 

”tunneäly” käyttökelpoisuudesta ja rajoituksista. (Rietti 2009, 143–165.) Goleman kuitenkin 

käsittelee teoksessaan tunnetaitoja hyvin laajasti, minkä vuoksi se on mielestämme hyvä 

peruslähde tähän tutkimukseen ansaitusta kritiikistään huolimatta.  

 

Perinteisesti kulttuurissamme on harjoiteltu suhteellisen vähän tunnetaitoja. Siksi muiden maiden 

Quest-ohjelmiin verrattuna suomalaisessa ohjelmassa on jätetty tunnetaidoille enemmän tilaa. 

(Savolainen 2010, 4.) Tunnejaksolla oppilaille painotetaan, että kaikilla ihmisillä on tunteita, ja 

että omia ja toisten tunteita on tärkeää oppia havaitsemaan. Oppilaat oppivat jaksolla, että kaikki 

tunteet ovat tärkeitä, ja että vaikeita tunteita on opittava ilmaisemaan ilman että vahingoittaa itseä 

tai toisia. (Kompassi 4.4 2006, 4.) Tunteilla on hyvin merkittävä rooli ihmisten elämässä, sillä 

suuri osa tekemisistämme tähtää tunteiden hallitsemiseen (Goleman 1995, 82). Lapsuus ja nuoruus 

ovat keskeisiä ikäkausia, jolloin muodostuvat elämäämme hallitsevat tunne-elämän tavat (Emt. 

15). Kun lapsi oppii ymmärtämään oman vastuunsa siitä, että hän ilmaisee tunteensa rakentavalla 

ja myönteisellä tavalla, hän pohjustaa samalla itselleen tietä tasapainoisempaan, terveempään ja 

antoisampaan elämään (Kompassi 4.4 2006, 4). Itsetunnoltaan heikko ihminen pelkää hylkäämistä 

ja nöyryytystä, eikä siksi mielellään ilmaise tunteitaan. Ihminen kadottaa kyvyn tuntea, kuka hän 

on, jos kieltää tunteensa. Tällaisen lapsen sosiaaliset taidot jäävät kehittymättä, koska hän ei 

mielellään ole aktiivinen muiden lasten seurassa. On tärkeää yksilön tasapainoisen kehityksen 

kannalta, että häntä autetaan ilmaisemaan ja tiedostamaan tunteensa. (Aho 1996, 25.)  

 

Ennen neljättä Lions Quest -jaksoa oppilaiden kanssa on jo rakennettu turvallista ilmapiiriä, 

vahvistettu itseluottamusta, päätöksentekokykyä ja ystävän taitoja sekä harjoiteltu ristiriitojen 

ratkaisemista. Näiden asioiden on hyvä olla perustana, kun oppilaiden kanssa siirrytään 

käsittelemään tunteita. Jakson aikana käsitellään hyvin henkilökohtaisia ja herkkiä asioita, joten 

opettajan tulee olla hyvin selvillä ryhmän turvallisuuden tasosta tämän jakson aikana. Jos opettaja 

on epävarma ryhmän sisäisen luottamuksen tasosta, on jakson tehtävät syytä tehdä yksilöllisesti 

eikä purkaa niitä toisten kanssa lainkaan. Tämä siksi, että harjoitukset eivät palvele tavoitettaan, 

jos joku rupeaa valehtelemaan ollakseen muille mieliksi. (Kompassi 4.4 2006, 3.) 
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Lasten tunteet räiskyvät voimakkaammin, kuin aikuisten. Ne pysyttelevät harvoin tunnekirjon 

keskivälillä, ja verrattuna aikuisten tunteisiin ne kestävät vain hyvin lyhyen ajan. Lasten saattaa 

olla vaikea käsittää erilaisten tunteiden joukkoaan, sillä heidän tunnesanastonsa on vasta 

kehittymässä. Neljännen Lions Quest -jakson tarkoituksena onkin auttaa lapsia ymmärtämään, 

hyväksymään, käsittelemään ja hallitsemaan tunteita. (Kompassi 4.4 2006, 3.) Aina ollessamme 

tekemisissä muiden kanssa, lähetämme tunneviestejä, jotka vaikuttavat ympäristöömme. 

Pystymme hallitsemaan viestejämme sitä paremmin, mitä taitavampia olemme sosiaalisesti. 

(Goleman 1995, 148.) Ihmiset ilmaisevat tunteitaan yleisimmin nonverbaaleja viestintätapoja 

käyttäen. Niinpä tunteiden havainnoinnissa esimerkiksi äänenpainojen, eleiden ja ilmeiden 

lukeminen on tärkeää. Kyky tuntea empatiaa, eli tieto siitä, miltä toisista tuntuu, vaikuttaa monilla 

elämänalueilla. Tunneälyä koskevat tutkimukset näyttäisivät osoittavan, että empatia on tärkeää 

esimerkiksi tehokkaalle koulutyölle. Nowickin ja Duken kokeessa, johon osallistui 1011 lasta, 

huomattiin, että ne lapset, jotka osasivat lukea sanattomia tunteenilmauksia parhaiten, olivat 

koulujensa pidetyimpiä oppilaita. Lisäksi he olivat tunne-elämältään tasapainoisia ja menestyivät 

koulussa keskimääräistä paremmin. Itsetuntemus on tärkeä perusta empatialle, sillä mitä paremmin 

ymmärrämme omat tunteemme, sitä taitavampia olemme lukemaan muiden mielialoja. (Emt. 127–

129.)  

 

Lions Quest -ohjelmien keskeisiä oppimisen alueita ovat sosioemotionaaliset taidot. 

Sosioemotionaalisen oppimisen kautta ohjelma pyrkii antamaan oppilaalle mahdollisuuden mm. 

tunnistaa ja hallita tunteitaan. (Savolainen 2010, 11.) Tunnejakson tavoitteisiin kuuluvat 

tunnetaitojen lisääminen sekä itsekunnioituksen ja toisen kunnioittamisen vahvistaminen. Jakson 

aikana painotetaan erilaisuuden kunnioittamista ja lisätään vastuun sekä hyväksymisen ilmapiiriä. 

(Kompassi 4.4 2006, 4.) Tämä on erittäin tärkeää, sillä pitkään jatkuessaan kielteiset tunteet ovat 

Golemanin mukaan terveydelle yhtä vaarallisia kuin esimerkiksi tupakointi. Lisäksi kielteisistä 

tunteista kärsivät nuoret saattavat pitää päihteitä eräänlaisina lääkkeinä, joiden avulla pääsee eroon 

huolista, kiukusta ja masennuksesta. (Goleman 1995, 303.) Sen vuoksi ihmisten auttaminen 

kielteisten tunteiden käsittelyssä voidaan nähdä ennaltaehkäisevänä terveydenhoitona. 

Hyödyllisintä olisi tunnetaitojen opettaminen lapsille niin, että niistä tulisi koko eliniän kestäviä 

tottumuksia. (Emt. 227.) Tärkeimpiä tunnetaitoja ovat tunteiden erottaminen toisistaan ja niiden 

nimeäminen (Goleman 1995, 321). 

 

Yksi Lions Quest -ohjelmien päätavoitteista on ohjata lapset kunnioittamaan erilaisuutta 

(Savolainen 2010, 4). Tunnekasvatus on tähän tavoitteeseen pääsemisessä merkittävässä roolissa, 
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sillä ennakkoluulojen tunnepohja opitaan lapsuudessa. Vaikka myöhemmin haluaisi päästä 

ennakkoluuloistaan eroon, on se vaikeaa, sillä on paljon helpompi muuttaa mielipiteitään kuin 

tunteitaan. (Goleman 1995, 197.) 

3.5 Terveys ja päihteidenkäytön ennaltaehkäisy 

Viides Lions Quest -ohjelman osioista keskittyy terveyskasvatukseen ja päihdevalistukseen. Yksi 

ohjelman tavoitteista on edistää turvallista ja tervettä elämäntapaa, johon eivät kuulu tupakka, 

alkoholi tai muut päihdyttävät aineet. Oman kehon ja terveyden tunteminen ja arvostaminen on 

lähtökohta myös päihteettömän elämänasenteen omaksumiselle. (Vatupassi 3.5 2009, 5.) 

 

Tupakan, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on vakava uhka lapsen terveydelle ja 

hyvinvoinnille. Uhka on aina olemassa, vaikka lapsella olisi millainen perhetausta tahansa. Mitä 

nuorempana päihteidenkäytön aloittaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä muitakin ongelmia 

ilmenee, kuten epäonnistumisia koulunkäynnissä tai esimerkiksi rikollisuutta. (Emt.) 

 

Jo varhain omaksutut asenteet ja tottumukset päihteidenkäyttöön liittyen vaikututtavat nuoruusiän 

päihdekäyttäytymiseen.  Lions Quest -ohjelma keskittyykin päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn. 

Sen lähtökohtana on, että ”myönteinen ennaltaehkäisy” rakentuu tervettä kasvua tukevalle 

ympäristölle. Ennaltaehkäisyyn kuuluu lasten varustaminen sellaisilla taidoilla ja tiedoilla, jotka 

antavat heille varmuuden tehdä terveitä päätöksiä ja vastustaa painostusta käyttää päihteitä 

(Kompassi 4.5 2006, 3.) Ennaltaehkäisevänä ohjelmana Lions Quest toimii 

primaariehkäisyohjelmana, jonka pyrkimyksenä on tavoittaa laaja-alaisesti lapset ja nuoret, ennen 

kuin he tulevat ikään, jossa päihdekokeilut yleistyvät (Savolainen, U, 2010). Primaariehkäisy on 

ajankohtaisista silloin, kun lapsella tai nuorella ei ole tietoa tai kokemuksia päihteidenkäytöstä. 

Primaariehkäisystä käytetään myös nimitystä primaaripreventio, johon voidaan laskea kuuluvasti 

esimerkiksi tietoinen päihteettömien elintapojen edistäminen ja joissain tilanteissa päihteiden 

saatavuuden vähentämiskeinot. (Soikkeli 2011, 1.)  

 

Muita päihteidenkäytön ehkäisykeinoja ovat sekundaariehkäisy ja tertiääriehkäisy. 

Sekundaariehkäisy kohdistuu riskiryhmiin, kuten esimerkiksi yläkouluikäisiin. 

Sekundaariehkäisyssä pyritään välittämään tietoa mahdollisimman varhain päihteidenkäyttöön 

liittyvistä terveydellisistä ja oikeudellisista riskeistä. Tertiääriehkäisyllä tarkoitetaan esimerkiksi 
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huumeiden ongelmakäyttäjiin suuntautuvaa toimintaa. Se tähtää ennen kaikkea päihteidenkäytön 

haittojen vähentämiseen, hoitoon tai kuntoutukseen. (Karlsson 2001.) 

 

Savolaisen (2010, 16) mukaan ennaltaehkäisevän työn kuuluu olla pitkäjänteistä, jatkuvaa ja 

systemaattista kasvatusta. Kasvatusvastuussa ovat kodin ja lapsen lähi-ihmissuhdeverkoston ohella 

koulut. Koulut ovat kuitenkin avainasemassa ennaltaehkäisevän päihdetyön osalta.   

 

Lions Questin Terveys-jakson tavoitteena on vahvistaa lapsessa oman terveyden arvostamista. Sen 

keskeisenä teemana ovat päihteet eli terveydelle vahingolliset aineet sekä tasapainon 

ylläpitäminen. Tasapainon ylläpitäminen viittaa oikeanlaiseen liikuntaan, ravintoon ja lepoon, sekä 

mielen terveyteen. Seuraavassa ote Sosiaali- ja terveysministeriön komiteamietinnöstä (2003), 

jonka periaatteet muistuttavat myös Lions Quest -ohjelman kantaa päihteidenkäytön ehkäisyyn 

kouluissa: 

”Opetuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on tuottaa sellaisia ajattelun taitoja, joilla oppilas 

kykenee käsittelemään ja prosessoimaan kohtaamaansa huumetietoutta analyyttisesti ja 

kriittisesti. Opetuksen lisäksi oppilaisiin vaikuttaa koko kouluyhteisökulttuuri: koulun arjesta 

kumpuavat kokemukset, virikkeet ja toimintamahdollisuudet sekä arjen sosiaalisten suhteiden 

laatu. Koulun tärkein tehtävä huume-ehkäisyssä onkin sama kuin sen perustehtävä: 

yleissivistävä ja kasvattava ─ ─  Koulussa ja muualla tehtävässä ehkäisevässä työssä tulee 

myös pyrkiä tukemaan lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, itsekontrollia ja mielihalujen 

hallintaa, jotta he oppisivat paremmin tunnistamaan, käsittelemään ja säätelemään tunteitaan, 

ilmaisemaan itseään, ratkaisemaan ongelmia, ristiriitoja ja mielipide-eroja, ottamaan muiden 

näkemykset huomioon, jakamaan asioita muiden kanssa ja sietämään paineita. Näitä ja 

vastaavankaltaisia teemoja tulisi käsitellä osana koulun opetusta.” 

Lions Quest -terveyskasvatusmateriaali painottuu affektiiviseen, kongnitiiviseen, sosiaaliseen ja 

normatiiviseen valistusmalleihin (Vatupassi 3.5 2009, 5.) Nuorempien oppilaiden terveys-osioissa 

keskitytään pääosin kognitiiviseen lähestymistapaan. Kognitiivisessa lähestymistavassa käytetään 

asiapitoista tietoa, jonka avulla pyritään vaikuttamaan lasten ajatteluun ja asenteisiin (Savolainen 

2010, 17).  Kognitiivisesta lähestymistavasta voidaan käyttää myös nimitystä tieto- ja asennemalli, 

jota kutsutaan myös traditionaaliseksi opetusmalliksi. Sen päämääränä on tutkitun ja objektiivisen 

tiedon jakaminen asialliseen tyyliin. (Soikkeli 2001, 52.) Tietojen lisäämisen uskotaan siis 

synnyttävän myönteistä asennoitumista terveyttä edistävään käyttäytymiseen. On tärkeää antaa 

lapsille mahdollisuus keskustella päihteistä, sillä mikäli lapset alkavat esimerkiksi tupakoida jo 

alakouluiässä, on hyvin todennäköistä, että kuvioihin tulevat pian mukaan myös alkoholi ja sen 

jälkeen ehkä myös liuottimia ja huumeita. Mitä aikaisemmin lapsi rupeaa käyttämään tupakkaa ja 

alkoholia, sitä suurempi riski hänellä on siirtyä muihin päihteisiin. Tällaiseen kielteisen 

kehityskulun syntyyn Lions Quest haluaa ohjelmillaan vaikuttaa. (Kompassi 4.5 2006, 3.) 
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Usein kognitiivista mallia käytetään yhdessä affektiivisen lähestymistavan kanssa. Tällöin 

lähestymistapaan kuuluu muun muassa ongelmanratkaisua, päätöksentekotaitojen ja 

ryhmäpainostuksen vastustamisen harjoittelua sekä objektiivisen asiatiedon antamista. (Savolainen 

2010, 17.) Affektiiviset mallit perustuvat yleensä oletukseen, että tietyt persoonallisuuden piirteet 

ja kyvyt vaikuttavat käyttäytymiseen.  Näin ollen pyritään vahvistamaan niitä 

persoonallisuuspiirteitä ja kykyjä, joiden voidaan olettaa vaikuttavan päihteettömän 

elämänasenteen löytämiseen. Affektiivisessa mallissa pyritään vahvistamaan esimerkiksi oppilaan 

itsetuntoa, kykyä vastustaa sosiaalisia paineita sekä omakohtaisten arvopäätösten mukaan 

toimimista. (Soikkeli 2001, 52.) 

 

Sosiaalinen malli perustuu sosiaalisen oppimisen teoriaan. Sosiaalisessa lähestymistavassa 

korostetaan sosiaalisien taitojen oppimista, esimerkiksi joukkopaineen vastustamista ja vasta-

argumenttien löytämistä.  Normatiivisessa lähestymistavassa pyritään taas tuomaan esiin 

päihteidenkäytön laittomuus ja negatiiviset vaikutukset. Sen tarkoituksena on vahvistaa 

päihteidenkäyttöön liittyvää sosiaalista kontrollia ja normeja. Normatiivisen mallin toimimisen 

edellytyksenä, niin kuin myös muissakin malleissa, on yhteiskunnan ja sosiaalisen verkoston 

normatiivinen yhdenmukaisuus. (Emt. 52.) Jokaisen tahon on näin ollen sitouduttava ajatukseen, 

että päihteidenkäyttö on kiellettyä ja sillä on yksinomaan negatiivisia vaikutuksia. 

 

Lions Quest -ohjelma korostaa, että kaikkia edellä mainittuja malleja käyttämällä päästään 

parhaaseen lopputulokseen. Kaikkia malleja yhdistäen kasvatuksen tulee olla jatkuvaa, toistuvaa, 

koko lapsuuden ja nuoruuden kestävää. (Savolainen 2010, 17.) Ohjelman terveysjakson 

tärkeimpänä tavoitteena on edistää turvallista ja terveellistä elämäntapaa sekä vahvistaa tietoisuutta 

terveyttä ja tasapainoa lisäävistä tekijöistä. Sen aikana pyritään kasvattamaan yksilöllistä ja 

yhteisöllistä vastuuta ja lisäämään kriittistä ajattelua. Ennen kaikkea Lions Quest tahtoo vahvistaa 

lasten sitoutumista myönteisiin toverisuhteisiin sekä myönteisiin toimintoihin. (Kompassi 4.5 

2006, 4.) 
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4 KASVATUKSELLISET HAASTEET 

4.1 Riskikäyttäytyminen 

Vaikka suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys ovat parantuneet 1990-luvulle 

tultaessa, voidaan todeta nuorten ja lasten pahoinvoinnin lisääntyneen. Nuorison väkivaltaisuus, 

rikokset ja muut ongelmat kertovat lasten ja nuorten kasvua suojaavan tukirakenteen horjumisesta. 

(Savolainen 2010, 6.) Lasten ongelmat ovat yhä moninaisia ja etenkin mielenterveysongelmat ovat 

lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.  

 

Lions Quest -ohjelma määrittelee suomalaisten nuorten ja lasten ajankohtaisiksi ongelmiksi 

syrjäytymisen, koulukiusaamisen, aggressiivisen käyttäytymisen ja päihdyttävien aineiden käytön. 

Kaikista näistä Lions Quest -ohjelma puhuu yläkäsitteellä riskikäyttäytyminen.  

Riskikäyttäytyminen voidaan mieltää myös kasvatukselliseksi haasteeksi, johon vanhemmat ja 

kasvatusalan ammattilaiset törmäävät päivittäin. 

 

Riskikäyttäytymiseen käsitteenä yhdistetään usein murrosikäisen nuoren kokeilunhaluisuuteen ja 

nimenomaan päihteiden käyttöön. Lions Quest -ohjelma ei kuitenkaan rajaa riskikäyttäytymistä 

murrosikään liittyväksi ilmiöksi. Riskikäyttäytymistä voi ilmetä lapsella jo hyvin varhain. 

Riskikäyttäytymiseen voidaan liittää myös käsite riskitekijät. Riskitekijä on yksilön itsensä tai tämän 

lähisuhteiden, ympäristön tai yhteiskunnan ominaisuus, joka lisää häiriöiden, kuten haitallisen 

päihteidenkäytön tai siihen liittyvien haittojen todennäköisyyttä (Taarnala 2006, 1). 

4.1.1 Koulukiusaaminen 

Lions Quest -ohjelma määrittelee koulukiusaamisen yhdeksi merkittävimmistä riskikäyttäytymisen 

muodoista. Ohjelma käsittelee koulukiusaamista teemana toistuvasti eri harjoituksissa, ja haluaa 

näin tarttua ongelmaan. 
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Kiusaaminen on yksi aggressiivisen käyttämisen muoto, jolla on tietynlaiset ominaispiirteensä 

(Salmivalli 1998, 29). Kiusaamiseksi luokitellaan tiettyyn henkilöön tai henkilöihin kohdistuva 

käyttäytyminen tai toiminta, jolla pyritään vahingoittamaan toista joko henkisesti tai fyysisesti. 

Perinteisesti kiusaamisesta on puhuttu vasta, kun toiminta on nimenomaan toistuvaa ja 

tarkoituksenmukaista (Salmivalli 1998, 30). Kiusaaminen ei ole yksinomaan koulumaailman ilmiö, 

vaan sitä ilmenee kaikenlaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, erityisesti ryhmissä.  Dan Olweuksen 

mittavissa tutkimuksissa 1983–1984 ilmeni, että koulun oppilaista noin 9 prosenttia joutuu 

kiusatuksi peruskoulun aikana (Penttilä 1994, 78). Olweus (1992, 14) määrittelee kiusaamisen 

seuraavasti: 

 

Yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti tai 

pidempään alttiina yhden tai useamman muun henkilön negatiivisille teoille. 

 

Yleisesti vallalla on siis ollut käsitys, että koulukiusaamisesta voidaan puhua vasta kun toiminta on 

toistuvaa. Ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, millainen toiminta luokitellaan toistuvaksi, ja kuinka 

monen kerran jälkeen kiusaamisesta voidaan puhua. Jokainen kiusaamistapaus tai konfliktitilanne 

vaatii tarkastelua sen omassa kontekstissään takertumatta liikaa toistuvuuteen itse määritelmässä. 

Kiusaajan ja kiusatun välillä vallitsee voimasuhteiden epätasapaino. Kiusattu on tällöin 

puolustuskyvytön kiusaajaan nähden (Salmivalli 1998, 31).  Epätasapainotila voi olla joko 

henkistä, ruumiillista tai sosiaalista. Ruumiillinen epätasapainotila tarkoittaa yksinkertaisesti 

kiusaajan ja kiusatun välillä olevaan fyysistä kokoeroa. Henkinen epätasapaino on kiusaajan 

alistavaa käyttäytymistä kiusattua kohtaan. Kiusaaja voi olla sanavalmiimpi, äänekkäämpi tai 

esimerkiksi manipuloida käytöksellään muut puolelleen kiusattua vastaan. Sosiaalisella 

epätasapainotilalla tarkoitetaan kiusaajalla mahdollisesti olevaa tukiverkostoa ja tukihenkilöitä 

kiusaamistilanteessa, kun taas kiusattu joutuu olemaan tilanteessa yksin. (Hamarus 2008, 12.) 

 

Olennaisinta on kuitenkin tarkastella tilanne kiusatun kannalta. Jo muutamasta kiusaamiskerrasta 

syntyy kiusatun näkökulmasta kiusatuksi tulemisen uhka. Yleisesti ottaen kiusaamisessa voi olla 

kyse kiusaaja vallan tavoittelusta. (Hamarus 2008, 13.) Kiusaaja saattaa yrittää ratkoa omia 

ongelmiaan muutamalla pahan olonsa aggressioksi muita kohtaan. 
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4.1.2 Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen riskikäyttäytymisen alailmiönä 

Häiriökäyttäytyminen liittyy käsitteenä olennaisesti riskikäyttäytymisen. Häiriökäyttäytyminen 

mielletään usein nuorten laittomaan ja rikolliseen toimintaan. Häiriökäyttäytyminen voidaan 

kuitenkin todeta myös koulumaailman ilmiöksi. Häiriökäyttäytymiseksi voidaan luokitella yleensä 

koulun sääntöjen, opetusta häiritsevä ja hyvien tapojen vastainen toiminta. Opettajan työtä 

häiritsevä, yhä lisääntynyt häiriökäyttäytyminen voi johtua muun muassa ryhmän tai tunnin 

jännittyneestä ilmapiiristä, oppilaiden ja opettajan välisistä suhteista tai oppilaiden välisistä 

ristiriidoista. 

 

Aggressiivisella käyttäytymisellä viitataan usein väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Viemerön (2006, 

18) mukaan englanninkielisellä sanalla aggression tarkoitetaan yleensä aggressiivista 

käyttäytymistä ja ilmaus aggressiveness persoonallisuuden piirrettä. Psykologisessa tieteellisessä 

kontekstissa aggressiolla tarkoitetaan toisiin yksilöihin tai ympäristöön kohdistuvaa tahallista, 

vahingoittavaa tai häiritsevää toimintaa. Väkivaltaisella käyttäytymisellä tarkoitetaan usein 

fyysistä aggressiota. Aggression itsessään ei siis välttämättä tarvitse olla suoraa välitöntä 

väkivaltaa saadakseen aggression käsitteen.  (Viemerö 2006, 18.) Aggressio voi olla esimerkiksi 

verbaalista uhkailua tai neonverbaalista, sanatonta negatiivista viestintää. 

 

Väkivaltaisen ja aggressiivisen käyttäytymisen mallit opitaan usein jo lapsena. Syyt 

aggressiiviselle käyttäytymiselle ovat aina moninaiset, tosin useimmiten kyse on opitusta 

käyttäytymismallista, jossa ristiriidoista on opittu selviämään esimerkiksi uhkailemalla, 

huutamalla, kiroilemalla tai fyysisellä väkivallalla. (Kemppinen 1997, 44.) Näiden tapojen 

poisoppiminen voi olla usein hankalaa, ja vaikka nuori tai lapsi saisikin mallia ristiriitojen 

ratkaisusta positiivisin keinoin, vaikuttavat lapsena opitut keinot vielä pitkään. Usein 

aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori saattaa olla itse väkivaltaisen käytöksen uhri. On 

tyypillistä, että lapsi on joutunut henkisen väkivallan uhriksi ja muuntaa sen omassa käytöksessään 

sekä henkiseksi että fyysiseksi väkivallaksi (Emt. 44–45). 

 

Väkivaltainen käytös ei välttämättä johdu koti-oloista. Aggressiivinen käytös saattaa olla myös 

vertaisryhmältä opittua. Aggressiivisen käytöksen toistuminen leikeissä ja ristiriitoja ratkaistaessa 

voi olla yleistä lapsen ystäväpiirissä tai ryhmässä, mihin lapsi kuuluu. Olweuksen mukaan (1992, 

43–44) aggressiivinen käytös saattaa toimia mallina ryhmän epävarmoille ja toisten toimintaan 

tukeutuville yksilöille, jolloin ryhmän sisällä ryhmän sisällä aggressiiviseen käytökseen liittyvät 
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estot saattavat heikentyä. Tällöin aggressiivisessa käyttäytymisessä on kyse ryhmämekanismeista 

(Emt. 44). Väkivaltainen käytös voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan aggressioon. Suora aggressio 

mielletään yleensä pojille ja miehille tyypilliseksi käyttäytymiseksi, kun taas epäsuoraa, 

manipulatiivista aggressiota esiintyy yleisemmin taas naisilla ja tytöillä. (Salmivalli 1998, 35.) 

4.1.3 Lasten ja nuorten syrjäytyminen 

Syrjäytymisellä tarkoitetaan yleensä eri sosiaalisen tukiverkoston vähyyttä tai sen puuttumista 

kokonaan. Syrjäytyminen liitetään suomalaisessa kielenkäytössä usein erillisiin hyvinvointiin 

liittyviin ongelmiin. Käsite mielletään yleisemmin yhteiskunnan köyhimpiin, päihdekäyttäjiin, 

mielenterveysongelmaisiin ja työttömiin. (Helne & Kalisto 1992, 517). Syrjäytyminen on usein 

mielletty aikuisuuteen, mutta katseet syrjäytymisen ehkäisyssä käännetään nykyään jo varhaiseen 

lapsuuteen. Riittävä huolenpito ja hoiva lapsuudessa ehkäisevät syrjäytymistä myöhemmin 

(Järventie 1999). 

 

 Laineen (2002, 1) mukaan on tyypillistä, että sosiaaliset ongelmat saattavat siirtyä sukupolvelta 

toiselle erilaisten sosiaalisten ja psykologisten mekanismien kautta. Näin ollen voidaan puhua 

sosiaalisesta periytyvyydestä tai huono-osaisuuden kehästä. Laine (2002, 2) puhuu 

ristikonteksteistä, joita ovat epäsuotuisa vanhemmuus, epävakaa perhe-elämä, lapsen 

epätyydyttävä sosiaalinen maailma ja epäsuotuisa oppimisympäristö. 

 

Jo ensimmäisien elinvuosien aikana lapsuudessa epävakaat ja negatiivissävytteiset 

kiintymyssuhteet vanhempiin tai muihin lähiverkoston ihmisiin saattavat johtaa heikkoon 

itsearvostukseen, negatiiviseen suhtautumiseen muihin ihmisiin, epäsosiaaliseen käyttäytymiseen 

ja ahdistuneisuuteen. Tyypillisesti epävakaaseen perhe-elämään kuuluvat perheen ja lähiverkoston 

taloudelliset vaikeudet. Epävakaat kiintymissuhteet ja taloudelliset ongelmat ovat yhteyksissä 

sopeutumattomuuteen ja häiriökäyttäytymiseen lapsen sosiaalisessa ympäristössä. (Emt. 2-3). 

 

Vertaisryhmän merkitystä lapsen kasvulle ei myöskään voida vähätellä. Vertaisryhmän avulla lapset 

oppivat itsetuntemusta, erilaisia sosiaalisia taitoja ja sosiaalisen maailman normeja (Emt. 2). Paitsi 

myös vertaisryhmän positiivinen palaute, myös esimerkiksi opettajan positiivinen huomio ja 

myönteinen vuorovaikutusmalli ovat lapsen kasvulle tärkeitä. Syrjäytymisriskin alla oleville lapsille 

opettajan positiivinen palaute ja tuki saattaa olla elintärkeää onnistuneen kasvun turvaamiseksi. 
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Launonen ja Pulkkinen (2004) toteavat, että tutkimusten mukaan 10-20 prosenttia lapsista ja nuorista 

kärsii jonkinlaisista oppimisvaikeuksista tai kehityksen häiriöistä. Oppimisvaikeudet eivät eri 

heijastusilmiöineen rajoitu vain sitä koskevalle kehityksen osa-alueelle, jossa niiden varsinainen 

lähtökohta on. Toistuva epäonnistuminen koulussa johtaa usein opiskelumotivaation laskuun ja 

negatiiviseen käsitykseen koulukäynnistä. Jyrkkä kielteinen suhtautuminen koulutukseen onkin 

yhteydessä syrjäytymiseen. (Launonen & Pulkkinen 2004, 43.) 

Joskus syrjäytymisprosessi voi alkaa koulun toimintatapojen seurauksena. Opettajan vastuu luokan 

vuorovaikutussuhteiden laadusta ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistamisesta on tärkeään 

syrjäytymisen ehkäisemisessä.  (Opetusministeriö 2003, 15.) Positiiviset koulussa saadut 

kokemukset vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja tervettä minäkäsitystä sekä ohjaavat oppilasta 

jatkokoulutuksen piiriin. Vastaavasti huono ilmapiiri, kannustamattomuus ja epäonnistujaksi 

leimaaminen saattavat johtaa umpikujaan, josta oppilaan on hyvin vaikea päästä pois.  

 

 Lähes 10 prosenttia oppilaista ei välittömästi jatka toisen asteen koulutukseen peruskoulusta 

päästyään (Emt, 41). Koulu on haasteen edessä myös siinä mielessä, että sen pitäisi motivoimaan 

nuoria jatkokoulutuksen piiriin. Näin ollen oppilaan henkilökohtaisten mieltymisten ja kiinnostusten 

tukeminen on tärkeää jo peruskouluvaiheessa.  
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5  TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksemme toteutuksen. Ensin esittelemme tutkimustehtävän ja 

tutkimuskysymykset. Seuraavaksi teemme yleissilmäyksen triangulaation, 

monimenetelmällisyyden pariin. Esittelemme kvantitatiivisen tutkimuksen luonnetta sekä 

kyselytutkimuksen pääpiirteitä sivuten oman tutkimuksemme kulkua ja piirteitä. Omana lukunaan 

käsittelemme myös tutkimuksemme laadullisen osan, jossa esittelemme niin ikään laadullisen 

tutkimuksen pääpiirteitä ja oman tutkimuksemme laadullisen osan roolin tutkimusprosessissa. 

5.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksemme kohteena oli Lions Quest -koulutuksen käyneiden opettajen kokemukset ja 

mielipiteet ohjelmasta, sen toimivuudesta ja käytöstä. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, 

miten opettajat ovat käyttäneet materiaalia ja kuinka usein. Halusimme myös selvittää, kuinka 

Lions Quest -ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet käytännössä, ja onko sillä tavoitteiden kaltaisia 

vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Tutkimuksessa halusimme selvittää myös, miten Lions Quest -

ohjelma onnistuu nykypäivän kasvatuksellisten haasteiden määrittäjä, joita opettajat työssään 

kohtaavat.  Halusimme tarkastella myös mahdollisia eroja, mitä esimerkiksi naisten miesten 

vastausten ilmenee, sekä myös muita kyselylomakkeemme taustamuuttujien eroavaisuuksia. 

Lopuksi tavoitteenamme on myös etsiä mahdollisia kehitysmahdollisuuksia ohjelmalle. 

 

Asettamamme tutkimuskysymykset ovat: 

 

Miten Lions Quest -koulutuksen käyneet opettajat ovat käyttäneet materiaalia ja ohjelmaa?  

 

Miten Lions Quest -ohjelman toteuttaminen ja käyttäminen on vaikuttanut oppilaisiin ja 

opetusryhmään sekä opettajan työhön? 

 

Kuinka Lions Quest -ohjelma onnistuu nykypäivän kasvatuksellisten haasteiden 

määrittäjänä? 
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Onko vastaajien taustatiedoilla, kuten Lions-piirillä tai koulun koolla vaikutusta siihen, miten 

kyselyyn osallistuneet ovat vastanneet?  

 

Kuinka Lions Quest -ohjelmaa voisi kehittää? 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli, Lions Quest -

koulutusvuosi, Lions-piiri, opettajakokemus, koulun opetusryhmien määrä ja vastaajan 

koulutustausta, johon kuuluu mahdollinen yliopistokoulutus ja vastaajan pää- ja sivuaineet. 

Laadimme kyselylomakkeemme pitkälti esitellyt tutkimuskysymykset mielessä pitäen, ja 

lomakkeesta löytyykin selkeät osiot niin materiaalin käyttöön, ohjelman vaikutuksiin kuin 

kasvatuksellisiin haasteisiin liittyen. Tutkimuskysymyksiä on verrattain paljon, mutta 

selkeyttääksemme lukijalle niihin löytyviä vastauksia olemme hyödyntäneet tutkimuskysymyksiä 

tulosten raportoinnissa otsikoiden muotoilussa.  

5.2 Triangulaatio  

Tutkimuksemme on luonteeltaan monimenetelmällinen, sillä sen kaikissa vaiheissa on 

hyödynnetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Päädyimme hyödyntämään 

niitä molempia saadaksemme kattavammin tietoa tutkimuskohteestamme. 

Monimenetelmällisyydestä puhutaan yleisesti myös käsitteillä mixed methods tai triangulaatio. 

Sillä tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä samassa 

tutkimuksessa. Denzin mukaan triangulaation tapoja on neljä: aineistotriangulaatio, 

tutkijatriangulaatio, teoriatriangulaatio ja menetelmätriangulaatio. (Eskola & Suoranta 1998, 69.) 

Triangulaatio on tässä tutkimuksessa luonteeltaan lähinnä aineistotriangulaatiota mutta myös 

menetelmätriangulaatiota. Aineistotriangulaatiossa yhdistellään useita erilaisia aineistoja. (Emt. 

69.) Tässä tutkimuksessa yhdistimme kyselylomakkeen kautta saadun numeerisen ja verbaalisen 

aineiston sekä kirjoittamamme itsereflektiot aktiivijaksolta. Menetelmätriangulaatiossa puolestaan 

tutkimuskohdetta tutkitaan eri tutkimusmenetelmillä. (Emt. 70.) Tässä tutkimuksessa on käytetty 

sekä kvantitatiivisia menetelmiä kyselylomakkeen yhteydessä, että kvalitatiivisia menetelmiä 

kyselylomakkeen avointen kysymysten ja itsereflektioiden analyysiä tehtäessä. Vaikka 

kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistämiselle on esitetty myös kritiikkiä, toimii 

se mielestämme tässä tutkimuksessa hyvin. Kvantitatiivinen aineisto vastaa kysymykseen mitä ja 

kvalitatiivinen kysymykseen miksi. Seuraavaksi esitellään tarkemmin, miten olemme 

hyödyntäneet eri tutkimusotteita tätä tutkimusta tehdessämme. 
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5.3 Kvantitatiivinen tutkimus ja kyselytutkimus 

Kvantitatiivisesta tutkimuksesta on käytetty yleisesti myös nimityksiä hypoteettis-deduktiivinen, 

eksperimentaalinen ja positivistinen tutkimus. Kvantitatiivisen tutkimusperinteen juuret ovat alun 

perin luonnontieteissä, mutta se on nykyään hyvin yleinen paradigma varsinkin sosiaali- ja 

yhteiskuntatieteiden parissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 139.) Kvantitatiiviselle 

tutkimusperinteelle on ollut ominaista kausaalisuhteiden löytäminen ja selittäminen. Tämän 

taustalla on ollut niin sanottu realistinen ontologia, joka painottaa todellisuuden rakentuvan 

objektiivisesti todettavista tosiasioista. (Emt.) 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä 

kysymyksiä sekä eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita 

muutoksia. Perinteisimpiä tiedonkeruumenetelmiä kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat erilaiset 

kyselyt. Kyselylomakkeille tyypillisimpiä kysymyksiä ovat suljetut kysymykset valmiine 

vastausvaihtoehtoineen. Tutkimuskohteesta saadaan usein numeerista tietoa ja saadun tiedon 

pohjalta tutkittavaa ilmiötä pyritään kuvailemaan. Kvantitatiivisiksi tutkimuksiksi luetaan 

kyselyiden lisäksi myös havainnointitutkimus, joka usein täydentää varsinaista survey -tyylistä 

tutkimusta sekä testaamiseen halutuissa olosuhteissa liittyvä kokeellinen tutkimus.  (Heikkilä 

1999, 16.)   

           

Kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaisia piirteitä ovat muun muassa johtopäätösten teko 

aiemmista tutkimuksista, hypoteesien esittäminen, käsitteiden määrittely, aineiston käsittely ja 

analysointi numeerisessa muodossa sekä tilastollinen analysointi ja laaja tutkimusaineisto 

(Hirsjärvi ym. 2009, 140). Teorian ja tutkimuksen välinen suhde on usein aiempaa teoriaa 

varmistava tai uuteen teoriaan pyrkivä (Emt. 141).    

 

Heikkilän (1999, 16) mukaan kvantitatiivista tutkimusta on kritisoitu usein siitä, että tiedot voivat 

jäädä joskus varsin pinnallisiksi tutkittavasta ilmiöstä, koska tutkija ei pääse syvälle tutkittavaan 

maailmaan, eikä hän ole välttämättä henkilökohtaisessa kontaktissa tutkittavaan ilmiöön tai 

tutkittaviin ihmisiin (Emt. 16). Tutkijan onkin syytä varoa vääriä johtopäätöksiä ja ylipäättelyä, 

varsinkin jos tutkimuskohde ei ole tutkijalle entuudestaan tuttu. Etuna kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa on kuitenkin mahdollisuus laajaan ja kattavaan tutkimusaineistoon. 
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Kyselylomake on mittausväline, jonka sovellusalue ulottuu yhteiskunta- ja kasvatustieteellisestä 

tutkimuksesta mielipidetiedusteluihin, katukyselyihin, soveltuvuustesteihin ja palautetutkimuksiin 

(Vehkalahti 2008, 11). Itse kyselytutkimus tunnetaan survey-tutkimusperinteen osa-alueena. Termi 

survey tarkoittaa kyselyn, haastattelun, havainnoinnin muotoja, joissa aineisto kerätään 

standardoidusti ja kohdehenkilöistä eli perusjoukosta kootaan otos tutkimusta varten. Surveyn 

avulla kerätty aineisto käsitellään usein kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 193). 

Kyselylomaketutkimus on enimmäkseen määrällistä tutkimusta, jossa sovelletaan tilastollisia 

menetelmiä. Kyselyaineistot koostuvat usein luvuista ja numeroista, vaikka itse kysymykset 

esitetään sanallisesti. Vastausvaihtoehdot ilmaistaan usein numeerisesti, joita tukevat usein 

sanalliset ilmaukset. (Vehkalahti 2008, 13.) Internetin kautta tehtävät www –kyselyt yleistyvät 

koko ajan. Ne soveltuvat varsinkin sellaisten perusjoukkojen tutkimiseen, jossa jokaisella jäsenellä 

on mahdollisuus vastata lomakkeeseen (Heikkilä 2001, 18). 

 

Tutkimuksemme kohteena olivat Lions Quest -koulutuksen käyneet opettajat ja heidän 

kokemuksensa ja mielipiteensä liittyen Lions Quest -ohjelmaan ja -materiaalipakettiin. 

Tutkimuksen luonne on pääosin kvantitatiivinen ja kvalitatiivisen osuuden ja tiedon on määrä 

syventää tutkimuskohteesta saatavaa tietoa.  

 

Varsinainen yhteistyö Lions Liiton kanssa alkoi huhtikuussa 2010. Osallistuimme aluksi 

Hämeenlinnassa järjestettyyn Lions Quest -koulutukseen, josta saimme myös Lions Quest -

aktiivijaksollamme käyttämät materiaalipaketit. Tutkimuksen aikataulu ja tutkimussuunnitelma 

hahmottuivat syksyn 2010 aikana. Lions Quest -aktiivijakso, josta keräsimme laadullisen aineiston, 

alkoi tammikuussa 2011 ja kesti maaliskuulle 2011.  

 

Aineiston keräämiseen käytimme kolmen eri Lions-piirin koulutuksen käyneille opettajille 

lähetettyä sähköistä kyselylomaketta. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoituivat 

satunnaisotannalla koulutuksen vuonna 2008 ja 2010 käyneet opettajat Lions-piireistä A, D ja F. 

Satunnaisotannan lisäksi otettiin huomioon myös se, että otos olisi maantieteellisesti 

mahdollisimman kattava. Saimme Lions Liitolta kyselyyn valikoituneiden opettajien yhteystiedot 

ja lähetimme tiedon kyselystä opettajille sähköpostitse. Kyselylomakkeen avulla kerätty aineisto 

kerättiin maaliskuun ja huhtikuun 2011 aikana. Numeerisen tiedon lisäksi kyselylomakkeessa oli 

muutama avoin kysymys, jolla muun muassa tarkentaa numeerista tietoa. Avoimista kysymyksistä 

koostuva sanallinen aineisto analysointiin muun laadullisen aineiston tavoin teemoittelemalla. 
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Tilastollisen aineiston analysoinnissa käytimme SPSS For Windows – ohjelmaa. Tuloksien 

analysoinnissa käytimme muun muassa ristiintaulukointia ja muuttujien kuvailutietojen yleistä 

analysointia, Spearmanin korrelaatiokerrointa ja jakauman normaaliuden testaukseen Kolmogorov-

Smirnovin testiä. Kyseisen testin avulla selvisi, että aineiston järjestysasteikolliset muuttujat eivät 

noudattaneet normaalijakaumaa, joten päädyimme analysoimaan aineistoa Khiin neliötestin, 

Mann-Whitneyn U-testin ja Kruskal-Wallisin testin avulla. 

5.4 Kvalitatiivinen tutkimus ja teemoittelu 

Vastaliikkeenä kvantitatiivisten menetelmien lähes yksinomaiselle käytölle laadullisten 

menetelmien käyttö alkoi yleistyä 1970-luvun lopulta lähtien. Sittemmin kvalitatiivinen tutkimus 

on ottanut vakiintuneen paikan ihmistieteissä. Nykyisin katsotaan, että tutkimustehtävä sanelee 

sen, millaisten menetelmien avulla tutkija saa parhaiten vastauksia tutkimuskysymyksiinsä. Niinpä 

laadullisten ja määrällisten menetelmien vastakkainasettelusta ollaan sanoutumassa irti. Usein on 

tapana samassa tutkimuksessa yhdistää erilaisia metodeja niin, että kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen tutkimusote voivat yhdistyä yhdessä tutkimuksessa. (Syrjäläinen, Eronen & Värri 

toim. 2007, 7.) Tähän olemme pyrkineet myös tässä pro gradu -tutkielmassamme. 

 

Laadullista tutkimusta on luonnehdittu prosessiksi. Koska aineistonkeruun välineenä toimii tutkija 

itse, voidaan aineistoon liittyvien näkökulmien ja tulkintojen katsoa kehittyvän tutkijan 

tietoisuudessa vähitellen sitä mukaa, kun tutkimusprosessi etenee. Tutkimustoiminta tuleekin 

ymmärtää myös eräänlaisena oppimistapahtumana. (Kiviniemi 2007, 70.) Tämä pitää varsin hyvin 

paikkansa oman tutkimuksemme kohdalla. Aktiivijakson aikana pidimme Lions Quest -tunteja 

kahdelle eri luokalle, ja pidimme kokemuksistamme oppimispäiväkirjaa. Emme olleet päättäneet 

kirjoituksille mitään yhteistä teemaa etukäteen, vaan kirjoitimme molemmat tahoillamme täysin 

ajatuksenvirtaa hyödyntäen. Kun myöhemmin palasimme kirjoituksiimme käyttäen niitä 

tutkimusaineistona, oli niistä helppo löytää yhteneviä teemoja. Pystyimme hyödyntämään itse 

tuottamaamme aineistoa tulosten tulkinnassa, kun kyselylomakkeemme avoimista vastauksista 

löytyi täsmälleen samoja teemoja, kuin mistä olimme itsekin kirjoittaneet. Tutkimuksen 

luotettavuutta lisää se, että tutkijoilla on subjektiivista kokemusta samasta asiasta, mihin pyrittiin 

löytämään vastauksia ensisijaisesti kyselytutkimuksen kautta. Kun analysoimme omia 

merkintöjämme suhteessa kyselylomakkeen vastauksiin, voidaan katsoa tietoisuudessamme 

tapahtuneen kehittymistä, jota pyrimme hyödyntämään muun muassa tutkimustehtävän 

jalostamisessa. On otettava huomioon, että laadullinen aineisto ei kuvaa totuutta sellaisenaan, vaan 
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todellisuus välittyy tutkimuksessamme lukijalle tarkasteluperspektiiviemme välityksellä. (Emt. 70-

73.) 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi on luonteeltaan toisaalta analyyttistä, toisaalta 

synteettistä. Analyyttistä on esimerkiksi aineiston luokittelu ja jäsentäminen systemaattisesti eri 

teema-alueisiin, eli koodaaminen helpommin tulkittavissa oleviin osiin. Käytännössä teema-

alueiden erittely ja sisäinen jäsennys asettuvat muotoonsa vähitellen, useiden eri 

analysointivaiheiden jälkeen. Keskeisintä on kuitenkin löytää koko aineiston kattava, synteesiä 

luova temaattinen kokonaisrakenne. Raportoinnissa tulee pyrkiä tarkasteltavien teemojen 

kokonaisvaltaiseen käsittelyyn liiallisen sirpalemaisuuden sijaan. Tutkijan tehtävänä on löytää 

aineistosta keskeisimmät käsitteet, joiden valossa aineistokokonaisuutta voidaan tarkastella ja 

tutkimustehtävän kannalta epäolennaista aineistoa voidaan karsia pois. (Kiviniemi 2007, 80.) Juuri 

tämän synteesiä luovan temaattisen kokonaisrakenteen löytämisen koimme tutkimuksessamme 

haasteelliseksi, ja joiltakin osin tulos-osiomme on melko sirpaleinen. Tämä lienee yleistä 

aloitteleville tieteenharjoittelijoille, sillä mielekkäiden ydinteemojen löytäminen aineistosta on 

haastavaa kokeneellekin tutkijalle. 

 

Lähdimme analysoimaan tutkimuksemme laadullista aineistoa, johon kuului itsereflektioidemme 

lisäksi kyselylomakkeen avoimet vastaukset, teemoittelun avulla. Siinä tekstimassasta etsitään 

aineistolähtöisesti keskeisiä aiheita, eli teemoja, jotka yhdistävät tai erottavat eri vastauksia. Kun 

aineistoa käsitellään teemojen mukaan, kunkin teeman alle kootaan kustakin vastauksesta tai 

päiväkirjamerkinnästä ne kohdat, joissa kyseisestä teemasta puhutaan. Tämä onnistui kätevästi 

tekstinkäsittelyohjelman ”Leikkaa – liimaa” –toiminnolla. Tutkimusraportissamme esittelemme 

teemojen käsittelyn yhteydessä sitaatteja aineistosta. Niiden on tarkoitus toimia paitsi 

havainnollistamisen apuna, myös lisätä tutkimuksen luotettavuutta siten, että lukija näkee että 

analyysi on oikeasti tehty olemassa olevasta aineistosta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota tutkimuksen 

reliaabeliuteen ja validiuteen. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kehitelty erilaisia 

tilastollisia menettelytapoja, joiden avulla mittareiden luotettavuutta voidaan arvioida (Hirsjärvi 
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ym. 2008 231). Reliabiliteetilla voidaan joissain yhteyksissä tarkoittaa myös tutkimuksen yleistä 

luotettavuutta (Vehkalahti 2008, 40).  Tieteellisiä tuloksia ei kuitenkaan pidä yleistää niiden 

pätevyysalueen ulkopuolelle. Yhden tutkimuksen tulokset eivät välttämättä päde esimerkiksi 

toisena aikana tai toisessa yhteiskunnassa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tärkeintä on, että 

tutkija osaa tulkita tilasto-ohjelman tulosteet oikein ja käyttää vain sellaisia analysointimenetelmiä, 

jotka hän hallitsee hyvin. (Heikkilä 2008, 30.) Reliabiliteettikäsitteen valossa tutkimusmittausten 

yhteydessä esiintyvää vaihtelua pidetään ongelmallisena. Sen katsotaan johtuvan niistä puutteista, 

joita mittauksen luonteessa on esiintynyt. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä korostetaan, että 

kyse on aineistonkeruuseen liittyvän vaihtelun tiedostamisesta ja hallitsemisesta. Koska tutkija on 

itse aineistonkeruun välineenä, on luonnollista, että tutkimusprosessin edetessä hänen 

näkemyksensä ja tulkintansa kehittyvät. Näin ollen kvalitatiiviseen aineistonkeruuseen liittyvää 

vaihtelua ei voida pitää puutteena, vaan tutkimuksen kehitysprosessiin luontaisesti liittyvänä 

elementtinä. (Kiviniemi 2007, 81.)  

 

Hirsjärven ym. (2008, 231) mukaan tutkimuksen validius tarkoittaa mittarin tai 

tutkimusmenetelmien kykyä mitata juuri sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin mitata. Validilla 

mittarilla suoritetut mittaukset ovat siis keskimäärin oikeita. Validiutta on hankala tarkastella 

jälkikäteen, joten se on varmistettava jo ennalta huolellisella suunnittelulla ja tarkoin harkitulla 

tiedonkeruulla. Esimerkiksi kyselylomakkeen kysymysten tulisi mitata oikeita asioita 

yksiselitteisesti, ja niiden tulee kattaa koko tutkimusongelma. Myös tarkka perusjoukon määrittely, 

edustavan otoksen saaminen ja korkea vastausprosentti helpottavat validin tutkimuksen 

toteutumista. (Heikkilä 2008, 30.) Validiteettia on myös luonnehdittu sanoilla pätevyys tai 

tarkkuus (Vehkalahti 2008, 41). 

 

Tässä tutkimuksessa perusjoukko oli helppo määritellä, siihen lukeutuivat kaikki Lions Quest -

koulutuksen käyneet opettajat. Koska koulutuksen on kahdenkymmenen vuoden aikana käynyt 

tuhansia opettajia, ei meidän ollut mielekästä toteuttaa kyselyä koko perusjoukolle. Koska meitä 

kiinnosti, onko aiemmin ja myöhemmin koulutuksen käyneiden opettajien vastauksissa eroa, 

päätimme suunnata kyselyn ainakin kahtena eri vuonna koulutuksen käyneille opettajille. Meitä 

kiinnosti myös, onko vastaajilla keskenään eroa maantieteellisestä sijainnista riippuen. 

Satunnaisotannalla valitsimme tutkimukseen kolme eri Lions-piiriä, jotka kattoivat mielestämme 

edustavasti koko Suomen. Otosjoukon yhteystiedot saimme Lions-liiton kautta, sillä kaikki 

koulutuksen käyneet täyttävät palautelomakkeen, josta yhteystiedot löytyvät. Lähetimme kyselyn 

yhteensä yli 200 informantille. Tutkimuksemme kannalta ongelmallista on, että vastausprosentti jäi 
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valitettavan pieneksi. Saimme takaisin 73 vastausta, mikä vastaa suunnilleen kolmannesta koko 

otoksen määrästä. Onneksi vastaajia oli kuitenkin suunnilleen yhtä paljon molemmilta 

koulutusvuosilta, ja eri piiritkin tulivat hyvin edustetuiksi. Alhainen vastausprosentti nousi 

ongelmaksi, kun käsittelimme saamiamme vastauksia SPSS-ohjelmalla. Se olisi vaatinut 

suurempaa  vastaajajoukkoa, jotta jotkin saamamme tulokset täyttäisivät kaikki eri testeille asetetut 

vaatimukset. 

 

Tutkimme kyselytutkimuksen mittauksen reliabiliteettia, pysyvyyttä eli ei-sattumanvaraisuutta 

Cronbanchin alfan avulla. Metsämuurosen (2006, 531) mukaan alfan alin hyväksyttävä arvo on 

0.60. Yleisesti hyväksyttäväksi alimmaksi arvoksi lasketaan joissain tapauksissa myös arvo 0.50. 

Yhdistimme yhdessä tarkasteltavaksi osittain samoja samaa ilmiötä mittaavat kysymykset.  

 

Materiaalipaketin käyttöön liittyvät kysymykset käytön useudesta ja hyödyllisyydestä yhdistimme 

yhdeksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näiden kahden kysymyksen Cronbanchin alfa -kertoimeksi 

tuli 0.914. Edellä mainittujen kysymysten yhteinen kerroin oli siis varsin hyvä. Tältä osin 

tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Erilaisten työtapojen käyttöä arvoimme yksinään, koska sitä 

ei ollut mielekästä liittää muihin kysymyksiin, sillä se oli selkeästi oma teemansa muihin 

verrattuna. Tämän kysymyksen Cronbanchin alfa -kertoimeksi tuli 0.881. Tämänkin kysymyksen 

osalta tilastollisesti testattava luotettavuus oli siis hyvä. Yhteiseksi kokonaisuudeksi yhdistimme 

kaksi likertin asteikkoa noudattanutta kysymysosiota ja väittämäosiota, jotka koskivat Lions Quest 

-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Tähän kokonaisuuteen kuului yhteensä 23 erillistä väittämää 

tai kohtaa. Näiden kahden kysymyskokonaisuuden Cronbachin alfa -kertoimeksi tuli niin ikään 

hyvä arvo, 0.954. Muita kysymyksiä ei ollut kysymysten muodon vuoksi mahdollista arvioida 

Cronbachin alfan avulla, koska kysymykset oli laadittu valittu, ei valittu -tyylillä, eivätkä ne 

myöskään olleet järjestysasteikollisia muuttujia. 

 

Koemme, että tutkimuksen monimenetelmällinen luonne lisää tutkimuksen tutkimuksen 

luotettavuutta. Siinä missä kvantitatiivinen osuus vastaa kysymykseen mitä tai kuinka paljon, 

täydentää kvalitatiivinen osuus aineistoa esittämällä kysymyssanan miksi tai miten. Tutkimuksen 

validius eli kyky mitata juuri haluttua asiaa oli myös mielestämme hyvä. Laadimme 

tutkimuskysymysten perustella kyselylomakkeen kysymykset ja saimme vastaukset niihin niiden 

avulla. Kvalitatiivisen aineiston osalta vaihtelua tapahtui jonkin verran, varsinkin avoimien 

kysymysten osalta. Itsereflektiomme eli havaintomme aktiivijakson aikana tapahtuneista asioista 

olivat hyvinkin samankaltaisia. Tutkittavan asian luonteen vuoksi oli hyvin odotettavaa, että 
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vastaajien mielipiteiden ja kokemusten kesken tapahtuu jonkin verran vaihtelua. Vaihtelun vuoksi 

aineistomme oli tarpeeksi laaja ja moninainen.  

  

Heikkilän (2001, 20) mukaan www-kyselyn luotettavuuteen vaikuttavia vaaroja ovat muun muassa 

avointen kysymysten helppo sivuaminen tai suppeasti vastaaminen sekä mahdollisten 

väärinkäsitysten ilmeneminen. Pyrimme laatimaan kyselylomakkeen mahdollisimman tiiviiksi, 

jotta kyselyyn vastaamiseen menevä aika olisi mahdollisimman kohtuullinen, ja näin ollen 

vastaajat olisivat jaksaneet vastata perusteellisesti myös avoimiin kysymyksiin. Tutkimuksemme 

kohdalla kävikin niin, että osa vastaajista oli vastannut hyvin perusteellisesti ja osa vain 

muutamalla sanalla tai ei ollenkaan. Tämä seikka vähentää tietysti tutkimuksen luotettavuutta 

jonkin verran. Koemme kuitenkin, että vastauksen puuttuessa tai sen ollessa hyvinkin suppea 

vastaajalla ei välttämättä ollut tarkkaa kokemusta tai mielipidettä asiasta, jonka olisi halunnut 

kertoa. Tarkkaa syytä vastaamatta jättämiselle tai suppealle vastaukselle ei voida kuitenkaan 

loppujen lopuksi tarkkaan arvioida. Kyseinen ilmiö on kuitenkin hyvin tyypillinen www-kyselylle, 

eikä sinänsä heikennä tutkimuksen reliabiliteettia merkittävästi. Pyrimme myös, mikäli se oli 

mahdollista, puutteellisten vastausten osalta syventyä aiheeseen tarkemmin omia itsereflektointeja 

analysoidessamme. 

 

Itsereflektointiaineiston kohdalla oli myös hienoinen subjektiivisuuden vaara. Koska havaintoja 

tekemässä oli kuitenkin kaksi ihmistä, lisää se kuitenkin tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta 

myös subjektiivisuus ei ole sinänsä haitta, koska omakohtaisen kokemusten esittäminen on 

perusteltua ja suotavaa sekä kvalitatiiviselle tutkimustavalle ominaista. Halusimme tutkia omia 

kokemuksiamme, koska olimme kyselyyn osallistuneiden tavoin myös opettajia, jotka ovat Lions 

Quest -koulutuksen käyneet ja materiaalia käyttäneet. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1  Aineiston yleiskuvailua 

Internetin kautta lähetettyyn kyselylomaketutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 73 Lions Quest -

koulutuksen käynyttä opettajaa tai kasvatusalan ammattilaista. Kyselyyn vastanneista enemmistö 

oli naisia. 64 vastanneista oli naisia ja 9 miehiä. Tutkimukseen osallistui kahtena eri vuonna 

koulutuksen käyneitä opettajia. Vastaajista 37 oli käynyt Lions Quest -koulutuksen vuonna 2008 ja 

36 kyselyyn vastannutta oli käynyt koulutuksen vuonna 2010. Kyselylomake lähetettiin kolmen eri 

Lions-piirin koulutukseen osallistuneille. Satunnaisotannalla valituksi tulleet Lions-piirit olivat 

Kaakkois-Suomen alue (D-piiri), Lounais-Suomen ja Turun alue (A-piiri) sekä Vaasan ja Etelä-

Pohjanmaan alue (F-piiri). D-piiristä kyselyyn vastasi 20, A-piiristä 24 ja F-piiristä 29 koulutuksen 

käynyttä. 

TAULUKKO 2.  Kyselyyn vastanneiden opettajakokemus vuosina. 

opettajakokemus 

vuosina 
Frekvenssi Prosenttiosuus 

Kumulatiivinen 

prosenttiosuus 

Alle 5 vuotta 9 12,3 12,3 

5-10 vuotta 22 30,1 42,5 

10-20 vuotta 24 32,9 75,3 

20-30 vuotta 14 19,2 94,5 

yli 30 vuotta 3 4,1 98,6 

en ole 

työskennellyt 

opettajana 

1 1,4 100,0 

yhteensä 73 100,0 100,0 

 

Yllä oleva taulukko havainnollistaa kyselyyn vastanneiden opettajakokemusta vuosina. Suurin 

ryhmä kyselyyn vastanneista oli 10–20 vuotta opettajana toimineet (24 opettajaa). 5-10 vuotta 

opettajana työskennelleitä oli 22 kyselyyn vastanneista. 14 vastaajaa oli toiminut opetusalalla 20 -

30 vuotta.  Näin ollen kyselyyn vastanneista hieman yli puolet oli työskennellyt opetusalalla yli 10 
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vuotta (56,2 % kyselyyn vastanneista). Vain yksi kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei ole 

työskennellyt opettajana koskaan. 

TAULUKKO 3.  Kyselyyn vastanneiden opettajien koulujen koko. 

opetusryhmien 

määrä 
Frekvenssi Prosenttiosuus 

Kumulatiivinen 

prosenttiosuus 

6 tai alle 23 31,5 31,5 

7-12 18 24,7 56,2 

13-18 15 20,5 76,7 

19-24 10 13,7 90,4 

25-30 4 5,5 95,9 

31 tai yli 3 4,1 100,0 

Yhteensä 73 100,0  

 

Halusimme selvittää tutkimuksessamme, minkä kokoisissa kouluissa tai oppilaitoksissa vastaajat 

työskentelevät. Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, että kyselyyn vastanneista opettajista yli puolet 

työskentelee joko pienissä tai keskisuurissa kouluissa tai koulutuslaitoksissa. Mitä suurempi 

opetusryhmien määrä tai oppilaitoksen koko on, sitä vähemmän opettajia kyselyyn on vastannut tai 

opettajia on yleensä koulutukseen osallistunut.  

TAULUKKO 4. Kyselyyn vastanneiden opettajien ammatillisia taustoja (pääaineet, sivuaineet) 

frekvensseinä. 

 
opiskellut 

pääaineena 

opiskellut 

sivuaineena 

kasvatustiede 46 4 

varhaiskasvatus/esi-ja alkuopetus 3 29 

liikunta/terveyskasvatus 3 6 

matemaattisluonnontieteelliset 

aineet 

3 9 

taito- ja taideaineet (musiikki, 

käsityö, kotitalous, kuvataide) 

5 28 

kielet/ äidinkieli 5 9 

historia/teologia/yhteiskuntatieteet 4 10 

erityspedagogiikka 2 12 

ammattikorkeakoulupohjainen 

aine 

5 5 

ei mainintaa/ei ole  3 3 
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Tiedustelimme kyselylomakkeessamme vastanneiden ammatillista suuntautumista vastaajien 

pääaineita ja sivuaineita kysymällä. Suurimman joukon kyselyyn vastanneista muodostavat 

odotetusti kasvatustiedettä pääaineenaan lukeneet luokanopettajat (63 % vastanneista). 

Luokanopettajien suuri osuus käy ilmi myös taulukosta 3. Pienten ja keskisuurien opetuslaitosten 

suuri määrä viittaa myös, siihen että suuri osa kyselyyn vastanneista on juuri luokanopettajia. 

Seuraavaksi suurimmat opettajaryhmät ovat eri taito- ja taideaineiden aineenopettajat, kielten- ja 

äidinkielenopettajat sekä ammattikorkeakoulujen opettajat. Eniten mainituksi 

sivuainekokonaisuuksiksi vastaajien keskuudessa nousivat varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus sekä 

eri taito- ja taideaineet. Kymmenen kyselyyn vastannutta (13,7 %) ilmoitti, ettei ole 

ammattilaiselta taustaltaan yliopistossa kouluttautunut. Vastaavasti 63 kyselyyn osallistunutta 

ilmoitti (86,2 %), että on opiskellut opettajaksi tai muuksi kasvatusalan ammattilaiseksi 

yliopistossa.  

6.2 Miten Lions Quest -koulutuksen käyneet opettajat käyttävät ohjelmaa, 
vaikuttavatko taustamuuttujat sen käyttöön? 

Lions Quest -ohjelman käytöstä kyselylomakkeeseen valikoitui varsinaisesti kolme kysymystä. 

Niiden avulla selvitettiin, kuinka suuri osa vastaajan koulun opettajista käyttää ohjelmaa, kuinka 

usein vastaaja itse käyttää ohjelmaa ja miten vastaaja käyttää ohjelmaa. Pyrimme selvittämään 

vastaajien tapaa käyttää Lions Quest – yhdessä kasvamisen ohjelmaa myös avoimella 

kysymyksellä ”Miten muuten kuvailisit Lions Quest -ohjelman käyttöhistoriaasi? Voisitko 

kuvitella käyttäväsi sitä muulla tavoin, kuin nyt käytät?” 
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6.2.1 Lions Quest -ohjelmaa käyttävien opettajien määrä vastaajan koululla  

KUVIO 1. Frekvenssijakauma vastauksille kysymykseen, kuinka suuri osa koulunne 

opettajista käyttää Lions Quest -ohjelmaa. Kuviosta erottuvat vastaukset sen 

mukaan, onko vastaajalla ollut kasvatustiede pääaineenaan vai ei. 
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Tahdoimme selvittää, ovatko kyselyyn vastanneet opettajat koulunsa ainoita, jotka käyttävät Lions 

Quest -ohjelmaa, vai onko ohjelman käyttö yleistä vastaajien kouluilla. Yllä olevasta kuviosta 

näkyy, että yleisin vastaus kysymykseen oli ”Harva”, jonka oli valinnut 29 vastaajaa eli lähes 40 % 

kaikista vastanneista. Paljon oli valittu myös vaihtoehtoa ”Muutama”. Sen oli valinnut 21 vastaajaa 

eli hieman alle 30 % kaikista vastaajista. Ainoastaan yksi vastaaja ilmoitti koulunsa kaikkien 

opettajien käyttävän Lions Quest ohjelmaa. Kolmen vastaajan kouluilla sitä käyttää suurin osa 

opettajista ja neljän vastaajan kouluilla noin puolet opettajista. Huomattavaa on, että 

kasvatustiedettä pääaineenaan lukeneiden vastaajien vastaukset eroavat tilastollisesti merkitsevästi 

niistä vastaajista, jotka eivät ole lukeneet kasvatustiedettä pääaineenaan. Heidän enemmistönsä 

(lähes 60 %) on vastannut kysymykseen ”Harva”, kun vastaavalla tavalla kasvatustiedettä 

pääaineenaan lukeneista vastasi alle 30 %. Noin kolmannes kasvatustiedettä lukeneista kertoo 

muutaman koulunsa opettajista käyttävän Lions Quest -ohjelmaa, kun verrokkiryhmästä niin 

vastaa hiukan yli 20 %. Vaikka pääaineella ei äkkiseltään luulisi olevan vaikutusta siihen, kuinka 
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suuri osa vastaajan koulun opettajista käyttää ohjelmaa, näin kuitenkin näyttäisi olevan. 

Kasvatustiedettä pääaineenaan lukeneet ovat todennäköisesti luokanopettajia, jotka työskentelevät 

alakouluissa. Alakouluissa ohjelmaa käytetään muita kouluja enemmän, ja siksi on 

todennäköisempää, että koulussa on muitakin opettajia, jotka ohjelmaa käyttävät. 

6.2.2 Lions Quest -ohjelman käytön useus  

KUVIO 2.  Frekvenssijakauma kysymykselle, kuinka usein olet käyttänyt Lions Quest -

ohjelmaa. Kuvioista erottuvat vastaukset koulutusvuosittain. 
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Yksi tutkimuksen päätavoite oli selvittää, miten vastaajat käyttävät Lions Quest – yhdessä 

kasvamisen ohjelmaa. Yllä oleva taulukko havainnollistaa vastaajien ilmoittamaa ohjelman käytön 

useutta. Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä ohjelmaa joko kuukausittain (N=19) tai 

muutaman kerran puolessa vuodessa (N=19). Ainoastaan seitsemän vastaajaa ilmoitti käyttävänsä 

ohjelmaa viikoittain, mikä olisi suositeltavaa, jotta ohjelman käytöllä olisi pitkäkestoisia 

vaikutuksia. Eri vuonna Lions Quest -koulutuksen käyneiden opettajien vastaukset erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Kaikki, jotka olivat vastanneet käyttävänsä ohjelmaa 

viikoittain, olivat käyneet koulutuksen vuonna 2010. Yhteensä melkein viidennes vastaajista, 

joiden koulutus oli ollut noin vuosi sitten kyselyn ajankohtana, käytti siis edelleen viikoittain 

ohjelmaa. Ne vastaajat, joiden koulutuksesta oli kauemman aikaa, eivät käyttäneet ohjelmaa yhtä 

usein. Heidän vastauksensa painottuvat vaihtoehtoon ”Muutaman kerran vuodessa”. Sen on 

valinnut yli 40 % vuonna 2008 koulutuksen käyneistä, kun myöhemmin kouluttautuneista kyseisen 
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vaihtoehdon on valinnut vain kaksi vastaajaa. Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että kun 

koulutus on vielä tuoreessa muistissa, pysyy ohjelma säännöllisemmällä käytöllä. Kun 

koulutuksesta on aikaa jo useampi vuosi, käyttö muuttuu satunnaisemmaksi. 

 

Myös opettajakokemukseltaan erilaisten vastaajien vastaukset erosivat tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan Lions Quest -ohjelman käytön useuden osalta. Lähes puolet vastaajista, joilla 

opettajakokemusta on yli 20 vuotta, ilmoittivat käyttävänsä ohjelmaa vain muutaman kerran 

vuodessa. Vähemmän opettajakokemusta omaavat vastaajat käyttivät ohjelmaa selvästi useammin. 

Enemmistö (45,8 %) 10–20 vuoden opettajakokemuksen omaavista vastaajista kertoi käyttävänsä 

ohjelmaa muutaman kerran puolessa vuodessa, ja alle 5 vuotta opettajina toimineista kolmannes 

käyttää ohjelmaa kuukausittain. Lisäksi heistä yli 20 % käyttää ohjelmaa viikoittain, kun yli 20 

vuotta opettajana toimineista yhtä usein ohjelmaa käyttää vain yksi vastaaja. Vaikka luulisi, että 

kauemman opettajina toimineista olisi enemmän aikaa paneutua uusiin asioihin opetukseen 

liittyen, näyttää siis siltä, että tuoreemmat opettajat panostavat ainakin Lions Quest -ohjelman 

toteuttamiseen enemmän. Myös liikuntaa tai terveystiedettä pääaineenaan lukeneiden osalta 

ohjelman käyttö vaikuttaa olevan melko säännöllistä, sillä kaikki heistä olivat vastanneet 

käyttävänsä Lions Quest -ohjelmaa muutaman kerran puolessa vuodessa. Esimerkiksi 

matemaattisluonnontieteellisiä aineita pääaineenaan lukeneet käyttävät ohjelmaa vain muutaman 

kerran vuodessa. 

 

Taulukosta näkyy, että opettajat käyttävät ohjelmaa melko vähän. Avoimen kysymyksen vastausten 

kautta yritämme löytää syitä muun muassa käytön vähyydelle. Avoimien vastauksien analyysissä 

käytimme teemoittelua, emmekä kokeneet niiden kvantifiointia tarpeelliseksi. Monet vastaajat 

kertoivat aikovansa lisätä Lions Quest -ohjelman käyttöä lähitulevaisuudessa. Osa harmitteli sitä, 

että käyttö on jäänyt niin vähäiseksi ja lupasi ottaa sen aktiivisempaan käyttöön seuraavan 

luokkansa kanssa. Suurin syy, millä vähäistä käyttöä perusteltiin, oli ajanpuute. Myös 

päällekkäisyydet muiden projektiluontoisten ohjelmien kanssa (esim. KiVa-koulu -hanke) mainittiin 

syynä Quest-tuntien vähäiselle pitämiselle.  

Olisin käyttänyt enemmänkin, mutta koulussa alkoi samaan aikaan KiVa-projekti, joten tämä jäi 

pakostakin vähemmälle (tunnit ei riitä). 

Monet vastaajista ilmaisivat olevansa halukkaita käyttämään ohjelmaa enemmän ja 

monipuolisemmin. Kuitenkin syyt, miksi käyttö on jäänyt niin vähäiseksi, miellettiin itsestä 

riippumattomiksi. Jotkut kokivat liian suuret opetusryhmät ja liian tiukan opetussuunnitelman 
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rajoittavan ohjelman käyttöä. Opetusryhmien kokoon yksittäinen opettaja ei voi juuri vaikuttaa, 

mutta opetussuunnitelmat antavat suomalaisille opettajille melko paljonkin pelivaraa sen suhteen, 

miten haluaa toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetusta, jota Lions Quest -ohjelmakin tukee. 

Osa vastaajista kaipasi kertausta ohjelman tiimoilta, ja eräs vastaaja kaipasi lisää kollegoita 

tukemaan ohjelman käyttöä. Vaikka koulutus onkin käyty, kaipaavat opettajat tukea käyttääkseen 

ohjelmaa säännöllisesti. Vertaistuki tai jatkokoulutus varmasti kannustaisikin ohjelman nykyistä 

laajempaan käyttöön. Muista vastaajista poiketen aineenopettajat eivät mieltäneet ohjelman käyttöä 

luontevaksi lisäksi omaan opetustyöhönsä.  

 

Muista kasvatusohjelmista ylivoimaisesti eniten mainintoja saa KiVa-koulu. Myös Askeleittain-

ohjelmasta on kommentteja. Useimmiten KiVa-hankkeen nähdään syövän aikaa Quest-tunneilta, 

sillä monelle eri ohjelmalle ei löydy resursseja samanaikaisesti ja KiVa-hanke nähdään ensisijaisena 

sen ollessa koko koulun yhteinen projekti.  

 

Osa vastaajista ei ole käyttänyt ohjelmaa ollenkaan, tai vain hyvin vähän. Syitä käyttämättä 

jättämiselle on moninaisia, esimerkiksi yksi vastaaja oli jäänyt äitiyslomalle heti koulutuksen 

jälkeen ja yksi oli vasta kahden kuukauden sisällä ottanut ohjelman käyttöön. Useimmin 

yksittäisistä ohjelman käyttöä vähentävistä syistä mainitaan KiVa-koulu projekti sekä 

yksinkertaisesti ajanpuute. Positiivista on se, että kasvattajat kokevat ohjelman silti hyödylliseksi, 

sillä juuri kukaan ei ollut kirjoittanut käyttävänsä ohjelmaa vähän, koska ei pidä sitä hyvänä. Suurin 

osa vastaajista halusi selittää, miksi ei juuri nyt ole ehtinyt käyttää ohjelmaa. He potivat ehkä 

huonoa omaatuntoa, ja kokivat siksi tarvetta selitellä käytön vähyyttä. 
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6.2.3 Lions Quest -ohjelman käyttötavat 

KUVIO 3. Lions Quest -ohjelman käyttötavat eri tilanteissa 
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Käytön useuden lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, miten ja missä yhteyksissä vastaajat käyttävät 

ohjelmaa. Tätä pyrimme selvittämään kysymyksellä: ”Valitse kaikki kohdat, jotka kuvaavat sinun 

Lions Quest -ohjelman käyttöhistoriaa. Olen käyttänyt ohjelmaa…” Yllä olevassa kuviossa 

näkyvät vastaajien prosenttiosuudet antamillamme käyttötapavaihtoehdoilla. Eniten valintoja 

(lähes 55 % vastanneista) oli saanut vaihtoehto ”Siten, että olen käynyt vain tiettyjä jaksoja läpi”. 

Paljon valintoja olivat saaneet myös vaihtoehdot ”Uuden ryhmän aloittaessa tai kun olen aloittanut 

uuden ryhmän kanssa” (46,6 %) ja ”Tarvittaessa ristiriita- tai kiusaamistilanteita ilmetessä” (30,1 

%). Sen sijaan vain vähän valintoja saivat vaihtoehdot ”Siten että olen käynyt kaikki jaksot läpi” 

(6,8 %) sekä ”Uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla” (13,7 %). Ahkerimmin ohjelmaa 

uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla käyttävät esi- ja alkuopetusta sivuaineenaan lukeneet 

vastaajat. Heistä lähes 30 % käyttää Lions Questiä kyseisillä tunneilla. Lisäksi huomattavaa on, 

että kaikki, jotka ovat valinneet vastausvaihtoehdon ”Jaksoina esim. muutamana kertana viikossa 

usean viikon ajan” ovat lukeneet pääaineenaan kasvatustiedettä eli ovat oletettavasti 

luokanopettajia. Heistä yli kolmannes on ilmoittanut käyttävänsä ohjelmaa kuvatulla tavalla. 

Vaikka yli puolet luokanopettajistakin kertoo käyvänsä ohjelmasta vain tiettyjä jaksoja läpi, 

voidaan kasvatustiedettä pääaineenaan lukeneiden vastaajien osalta Lions Quest -ohjelman käytön 

olevan säännöllisempää, kuin muilla vastaajilla. Taito- ja taideaineiden tunneilla ohjelman käyttö 

oli yllättävän vähäistä. Taito- ja taideaineita pääaineenaan lukeneista vastaajista 80 % oli valinnut 
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kyseisen vaihtoehdon, mutta muista vastaajista alle 15 %. Mielestämme Lions Quest -ohjelma 

sopisi hyvin sovellettavaksi esimerkiksi liikunnan tai musiikin tunneilla, siksi tulos on yllättävä. 

 

Avoimessa vastauksessa vastaajat valottivat myös, miten he käyttävät ohjelmaa. Aineenopettajat 

kertovat soveltaneensa ohjelmaa lähinnä luokanvalvojan tunneilla sekä terveystiedon opetuksessa. 

Luokanvalvojan tunnit ovat varmasti hyvä paikka ohjelman käytölle, sillä silloin se ei ”vie” aikaa 

muulta opetukselta. On mielenkiintoista, että terveys-osiota käytettiin huomattavasti muita osioita 

vähemmän, vaikka juuri terveystietoon ja biologiaan integrointi sen kohdalla olisi luontevaa. Osa 

vastaajista on hyödyntänyt ohjelmaa myös vanhempainilloissa. Kuitenkin ohjelman mahdollistamaa 

laajempaa yhteistyötä kotien kanssa ei ole hyödynnetty, mistä kertoo muun muassa kotitehtävien 

käytön vähyys (ks. kuvio 5.) Monet käyttävät ohjelmaa ainakin lukukausien alussa ja esimerkiksi 

ryhmäprosessin luonnissa. Kun ryhmässä saadaan työvaihe päälle, ei ohjelman käyttöä ilmeisesti 

koeta tarpeelliseksi. Ryhmäprosessi on kuitenkin luonteeltaan dynaaminen ja muuttuva, minkä takia 

oppilaiden keskinäisiin suhteisiin olisi syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota parhaan 

opiskeluilmapiirin ylläpitämiseksi. Tätä painottavat myös ohjelman tekijät. Ohjelman 

kokonaisvaltaisuuden hyödyntämistä ei ehkä täysin ole ymmärretty, vaan siitä käytetään joitain 

hyväksi havaittuja osia. Jatkuvassa käytössä eräs vastaaja mainitsee olevan esimerkiksi Quest-

nallen Vatupassi-ohjelmasta, ja silloin tällöin hän tekee päivän aloituksen ohjelman vinkkejä 

hyödyntäen. Ohjelman käytössä tuskin saavutetaan parhaita mahdollisia tuloksia pelkästään 

irrallisia ideoita käyttämällä. Kuitenkin yhteistä lähes kaikille vastauksille on se, että opettajat 

soveltavat ohjelmaa omiin tarpeisiinsa sopivaksi, mikä jossain määrin tietenkin on hyvä asia.  

 

Seuraavaksi esitellään tarkemmin, mitä asioita opettajat käyttävät Lions Questistä. Monet vastaajat 

olivat maininneet jotain irrallisia osia, mitä käyttävät työssään. Osa hyödyntää ohjelmaa 

vanhempainilloissa, useat satunnaisesti jotain ohjelman osia, muutamat säännöllisesti esimerkiksi 

ohjelman työtapoja ryhmätyöskentelyssä. Kuitenkin säännöllinen ja johdonmukainen ohjelman 

käyttö tuntuu olevan melko harvinaista. Yhtä vastaajista ei sido koulun mukana oleminen KiVa-

ohjelmassa, vaan hän käyttää molempia materiaaleja rinnakkain. Olisi toivottavaa, että useampi 

opettaja kokisi nämä kaksi kasvatusohjelmaa toisiaan tukevina eikä toisiaan poissulkevina 

vaihtoehtoina. Lions Questistä käytetään yleisimmin vain tiettyjä osioita opettajan parhaaksi 

katsomissa yhteyksissä esimerkiksi luokan vuorovaikutussuhteiden avuksi. Silloin ohjelman 

tavoittelema ennaltaehkäisevyys ei toteudu, Lions Questiä on tarkoitus hyödyntää ennen ongelmien 

ilmenemistä, eikä vasta niiden aikana. 



55 

 

TAULUKKO 5.  Sitoutuminen ohjelmaan 

 
Vastaajien 

frekvenssi 

Vastaajat 

prosentteina 

Lions Quest on mainittu 

koulumme opetussuunnitelmassa 
5 6,8 

Lions Quest on kirjattu omiin 

suunnitelmiini 
20 27,4 

En ole sitoutunut ohjelman 

käyttöön edellä mainituin tavoin 
49 67,1 

 

Tässä kyselyn osiossa selvitimme vielä, miten sitoutuneita vastaajat ovat ohjelmaan. Viisi 

vastaajaa ilmoitti Questin olevan kirjattu koulun opetussuunnitelmaan, ja peräti 20 vastaajaa kertoi 

kirjanneensa sen omiin suunnitelmiinsa. Taustamuuttujiltaan erilaisten vastaajien vastaukset eivät 

eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Kuitenkin kaksi kolmasosaa vastaajista ei ollut 

sitoutunut ohjelman käyttöön mainitsemillamme tavoilla. Voitaneen olettaa, että ne opettajat, jotka 

kirjaavat ohjelman käytön suunnitelmiinsa, myös käyttävät ohjelmaa enemmän. 

Suunnitelmallisuus on edellytys säännölliselle käytölle.  

6.3 Lions Quest -materiaalipaketin käyttö ja taustamuuttujien vaikutukset 
siihen 

Seuraavaksi kartoitimme kyselylomakkeessamme tarkemmin, miten vastaajat hyödyntävät 

työssään eri materiaalipaketin osia. Halusimme selvittää, käytetäänkö jotain tiettyä osiota 

esimerkiksi enemmän kuin joitain muita, tai ovatko vastaajat kokeneet joitakin osioita selvästi 

muita paremmiksi. Olimme kiinnostuneita siitä, mitä Lions Quest -ohjelmassa esiteltyjä työtapoja 

opettajat ovat käyttäneet. Lisäksi tutkimme, poikkesivatko taustatiedoiltaan erilaiset 

vastaajaryhmät tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Tilastollisen merkitsevyyden tutkimiseen 

olemme käyttäneet kahden ryhmän vertailussa Mann-Whitneyn U-testiä ja kolmen tai useamman 

ryhmän vertailussa Kruskal-Wallisin H-testiä, jotka havaitsevat jakaumien sijainnissa olevat erot. 

(Heikkilä 2008, 234.) Spearmanin korrelaatiokerrointa käyttäen tutkimme, onko eri muuttujien 

välillä yhteyttä. 

 

 

 



56 

 

6.3.1 Materiaalipaketin osa-alueiden käytön useus ja niiden koettu hyödyllisyys 

KUVIO 4. Materiaalipaketin käytön useus sekä sen hyödyllisyys 
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Kuinka usein olet käyttänyt Lions Quest -materiaalipaketin jaksoa..?

Kuinka hyödyllisiksi olet kokenut Lions Quest -materiaalipaketin osa-alueet..?

 

 

Yllä olevassa taulukossa näkyvät kahden eri kysymyksen vastausten keskiarvot. 

Vastausvaihtoehtoja oli asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoitti en lainkaan tai ei lainkaan hyödyllinen ja 5 

hyvin usein tai todella hyödyllinen. Keskiarvojen avulla näkee helposti, että vastaajat ovat 

maininneet käyttävänsä useimmin materiaalipaketin osiota ”Turvallinen ryhmä”. Yli 20 % 

vastaajista kertoi käyttäneensä sitä melko tai hyvin usein, ja yli 40 % kertoi käyttäneensä sitä 

ainakin jonkin verran. Lähes yhtä usein vastaajat ovat käyttäneet materiaalipaketin osiota 

”Vuorovaikutus”. Sen sijaan huomattavasti vähiten vastaajat kertovat käyttäneensä osiota 

”Terveys”. Vastauksen tarkempi tarkastelu osoittaa, että lähes puolet (46,6 %) vastaajista olivat 

valinneet tämän osion kohdalla vastausvaihtoehdon ”En lainkaan”. Lähes saman verran (45,2 %) 

ilmoittaa käyttäneensä osiota vähän tai jonkin verran, ja ainoastaan kuusi vastaajaa kertoo 

käyttäneensä osiota ”Terveys” melko tai hyvin usein. Tätä voidaan pitää merkittävänä 

tutkimustuloksena. 

 

Osion ”Turvallinen ryhmä” käyttöasteessa matemaattisluonnontieteellisiä aineita pääaineenaan 

lukeneet erosivat tilastollisesti merkitsevästi muista vastaajista (p=.028). 
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Matemaattisluonnontieteellisiä aineita pääaineenaan lukeneet ilmoittivat käyttävänsä kyseistä 

jaksoa huomattavasti vähemmän, kuin muut vastaajat. 

 

Vaikka terveys-osiota käytettiin yleisesti kaikkein vähiten, eri piirit erosivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi toisistaan siinä, kuinka usein opettajat sitä käyttävät (p=.004). Kaikkein vähäisintä 

osion käyttö on Etelä-Pohjanmaalla, jonka vastaajista lähes 70 % ei ole käyttänyt osiota lainkaan. 

Lounais-Suomen vastaajista kaksi kolmasosaa kertoo käyttävänsä osiota vähän tai jonkin verran, ja 

kaakkois-suomalaisista jopa 20 % on vastannut käyttävänsä terveysjaksoa melko tai hyvin usein. 

Ehkä Kaakkois- ja Lounais-Suomen alueilla ennaltaehkäisevä päihdetyö koetaan jo alaluokilla 

ajankohtaisemmaksi, kuin Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lapset ja nuoret luultavasti 

törmäävät päihteisiin nuoremmalla iällä, kuin muualla Suomessa. Yllättävää on, että opettajien 

ilmoittama jakson käyttöaste erosi piirien välillä näinkin paljon toisistaan. 

 

Kysymyksen ”Kuinka hyödyllisiksi olet kokenut Lions Quest -materiaalin osa-alueet?” keskiarvot 

ovat huomattavasti edellistä kysymystä korkeammat (ks. kuvio 4). Eri materiaalipaketin osioiden 

välille ei myöskään tule niin isoja eroja, kuin edellisessä kysymyksessä. Kaikista 

hyödyllisemmäksi materiaalipaketin osioksi vastausten perusteella osoittautuu ”Vuorovaikutus”-

osio. Yli 20 % vastaajista koki sen olevan todella hyödyllinen, ja yli 50 % melko hyödyllinen. 

Pelkästään 6 vastaajaa koki, että kyseinen osio ei ole lainkaan tai on vain vähän hyödyllinen. Myös 

muut materiaalipaketin osiot koettiin lähes yhtä hyödyllisiksi, pois lukien osio ”Terveys”. Sen koki 

todella tai melko hyödylliseksi vain reilut 40 % vastaajista, kun taas yli 30 % vastasi kokevansa 

sen vähän tai ei lainkaan hyödylliseksi. Näin ollen se materiaalipaketin osio, mikä koettiin vähiten 

hyödylliseksi, oli myös vähimmällä käytöllä. Tulokseen saattaa vaikuttaa se, että terveys-jakso on 

materiaalipaketin viimeisenä, mutta myöhemmin on analysoitu tarkemmin kyseisen osion vähäistä 

käyttöä. 

 

Miesten ja naisten vastaukset erosivat tilastollisesti merkitsevästi ”Turvallinen ryhmä” -jakson 

hyödylliseksi kokemisessa (p=.027). Naispuolisista vastaajista yli 70 % kokee jakson melko tai 

todella hyödylliseksi. Miehet ovat maltillisempia, heistä alle 45 % on kokenut jakson melko tai 

todella hyödylliseksi. Kolmasosa miesvastaajista kertoo ”Turvallinen ryhmä” -jakson olevan 

heidän kokemanaan vähän hyödyllinen. Vastausten perusteella voi päätellä, että naispuoliset 

kasvattajat kokevat ryhmäyttämisen tärkeämmäksi kuin miehet. Miehet eivät ehkä kiinnitä 

oppimisilmapiiriin niin paljon huomiota, kuin naiset. Myös teologiaa, historiaa tai 

yhteiskuntatieteitä pääaineenaan lukeneet vastaajat erosivat tilastollisesti merkitsevästi muista 
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vastaajista tämän kysymyksen kohdalla (p=.022). He pitivät osiota ”Turvallinen ryhmä” 

vähemmän hyödyllisenä, kuin muut vastaajat. Sama tulos esiintyy kaikkien muidenkin Lions Quest 

-materiaalipaketin jaksojen hyödylliseksi kokemisen kohdalla. Jostain syystä kyseisiä aineita 

opiskelleet kasvattajat suhtautuivat kaikkein kriittisimmin ohjelman hyödyllisyyteen. 

 

Siinä, miten hyödylliseksi vastaajat kokevat jakson ”Tunteet”, oli miesten ja naisten vastausten 

välillä tilastollisesti merkitsevä ero (p=.022). Naisvastaajat kokivat kyseisen jakson miehiä 

hyödyllisemmäksi. Suomalaisessa kulttuurissa naiset arvostavat tunnekasvatusta yleisestikin 

miehiä enemmän. Myös erilaisen koulutustaustan omaavat vastaajat erosivat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi siinä, miten hyödylliseksi he kokivat kyseisen osion (p=.019). Niistä 

vastaajista, joilla on yliopistopohjainen koulutus, yli 70 % kokee tunne-jakson olevan melko tai 

todella hyödyllinen. Sen sijaan kasvattajien, joilla ei ole yliopistopohjaista koulutusta, vastaukset 

jakautuivat hyvin tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen välille, vaihtoehdon ”Jonkin verran” ollessa 

yleisin vastaus (30 % vastaajista). Jostain syystä yliopistokoulutuksen omaavat vastaajat arvostavat 

tunnetaitojen opetusta muita vastaajia enemmän.  

 

Koulutustaustaltaan erilaiset vastaajat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan myös siinä, 

miten hyödylliseksi he kokivat ”Terveys”-jakson (p=.008). Niistä vastaajista, joilla ei ole 

yliopistopohjaista koulutusta, 60 % ei pitänyt terveys-osiota lainkaan hyödyllisenä tai vain vähän 

hyödyllisenä. Sen sijaan vastaajat, joilla on yliopistokoulutus, pitivät terveys-jaksoa 

hyödyllisempänä. Lähes puolet heistä koki jakson olevan melko tai todella hyödyllinen, ja 

neljännes kertoi pitävänsä sitä jonkin verran hyödyllisenä. ”Terveys”-osion merkitys siis aukesi 

paremmin sellaisille vastaajille, joilla on yliopistopohjainen koulutus. Kyseisen osion käyttö 

edellyttää ehkä eniten teoreettista tietämystä aiheesta, joten siltä osin tulosta voidaan pitää 

loogisena.  

 

Seuraavaksi lähempään tarkasteluun otetaan materiaalipaketin jaksojen keskinäiset korrelaatiot, eli 

onko kahden eri muuttujan välillä yhteyttä. Koska muuttujat ovat järjestysasteikollisia, 

korrelaatiokertoimena käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Alla olevaan taulukkoon 

on lihavoitu suurimmat korrelaatiot. 
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TAULUKKO 6. Vahvat positiiviset korrelaatiot materiaalipaketin jaksojen käytön useuden välillä. 

Kuinka usein olet 

käyttänyt Lions Quest –

materiaalipaketin 

jaksoa… 

Turvallinen 

ryhmä 

 

Itseluottamus ja 

päätöksenteko 

Vuorovaikutus Tunteet Terveys 

Turvallinen ryhmä 1.000 .590 .656 .570 .388 

Itseluottamus ja 

päätöksenteko 
.590 1.000 .679 .703 .532 

Vuorovaikutus .656 .679 1.000 .781 .472 

Tunteet .570 .703 .781 1.000 .612 

Terveys .388 .532 .472 .612 1.000 

 

Kaikkein vahvimmin korreloi keskenään vuorovaikutus- ja tunnejaksot. Niiden vastaukset olivat 

eniten riippuvaisia toisistaan. Jos vastaaja siis kertoi käyttävänsä vuorovaikutusjaksoa usein, käytti 

hän todennäköisesti usein myös tunnejaksoa, sillä korrelaatio on voimakkaasti positiivinen. 

Tunnejakson kanssa vahvasti korreloi myös itseluottamus ja päätöksenteko -jakso. Kyseinen jakso 

korreloi voimakkaasti lisäksi vuorovaikutusjakson kanssa. Kaiken kaikkiaan mainitut kolme jaksoa 

korreloivat voimakkaasti keskenään, eli vastaajat ovat vastanneet samansuuntaisesti näitä jaksoja 

käsittävään kysymykseen. Tulos oli sikäli oletettu, että kyseisten jaksojen käytön keskiarvot eivät 

poikenneet toisistaan juuri lainkaan (ks. kuvio 4). 

 

Seuraavan kysymyksen vastaukset korreloivat vielä huomattavasti voimakkaammin keskenään. 

Siinä kysyttiin, kuinka hyödyllisiksi vastaajat kokevat Lions Quest -materiaalin eri osa-alueet. 

Tässäkin kysymyksessä tunne- ja vuorovaikutusjakso korreloivat kaikkein voimakkaimmin 

keskenään. Vuorovaikutusjakson kanssa vahvasti korreloi jälleen myös itseluottamus ja 

päätöksenteko -jakso. Se puolestaan sai suuret korrelaatiokertoimet turvallinen ryhmä -jakson 

kanssa. Tarkat kertoimet on nähtävissä alla olevasta taulukosta. 
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TAULUKKO 7. Vahvat positiiviset korrelaatiot materiaalin osa-alueiden hyödylliseksi kokemisen 

välillä 

Kuinka hyödyllisiksi 

olet kokenut Lions 

Quest –materiaalin osa-

alueet 

Turvallinen 

ryhmä 

 

Itseluottamus ja 

päätöksenteko 

Vuorovaikutus Tunteet Terveys 

Turvallinen ryhmä 1.000 .843 .769 .708 .591 

Itseluottamus ja 

päätöksenteko 
.843 1.000 .857 .698 .568 

Vuorovaikutus .769 .857 1.000 .862 .628 

Tunteet .708 .698 .862 1.000 .712 

Terveys .591 .568 .628 .712 1.000 

 

Mielenkiintoista on, että vaikka näiden kahden kysymyksen sisäiset korrelaatiot olivat melko 

suuria, ne eivät kuitenkaan korreloineet kovin merkittävästi keskenään. Ainoastaan turvallinen 

ryhmä –jakson käytön useus korreloi vahvasti turvallinen ryhmä- ja itseluottamus ja päätöksenteko 

–jaksojen hyödylliseksi kokemisen kanssa. Molemmissa korrelaatiokerroin oli hiukan yli .6. Se, 

mitä vastaajat olivat vastanneet toiseen kysymykseen, ei siis juurikaan vaikuttanut toisen 

kysymyksen vastauksiin. Toisin sanoen, vaikka vastaaja kertoisikin käyttävänsä jotain jaksoa 

vähän, voi hän silti kokea sen olevan hyödyllinen. 
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6.3.2 Materiaalissa esiteltyjen työtapojen käytön määrä 

KUVIO 5. Lions Quest -materiaalipaketin työtapojen käytön useus. Keskiarvot ja 

keskihajonnat 5-portaisella likert-asteikolla (1=en lainkaan, 5=hyvin paljon). 

3,14
2,73

3,26 3,38
3,01

2,59 2,52 2,56
1,84

1,134 1,058 1,068 1,174 1,264 1,234 1,26 0,972 1,028

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

keskiarvo

keskihajonta

 

Tässä taulukossa on kyselylomakkeeseen poimimamme työtavat, joita esiintyy Lions Quest -

materiaalissa melko paljon. Kysyimme koulutuksen käyneiltä opettajilta, miten paljon he ovat 

näitä eri työtapoja työssään käyttäneet. Eniten käytetyiksi työtavoiksi nousevat leikit, 

opettajajohtoinen keskustelu ja parityöskentely. Lähes puolet vastaajista (47,9 %) kertoo 

käyttäneensä leikkejä melko tai hyvin paljon. Opettajajohtoista keskustelua vastaavan verran 

käyttää 49,3 % ja parityöskentelyä 41,1 % vastaajista. Selkeästi vähiten vastaajat ovat käyttäneet 

kotitehtäviä. Niiden kohdalla noin puolet (49,3 %) vastaajista mainitsee, ettei käytä kyseistä 

työtapaa lainkaan. Vastausten keskihajonnat eivät poikkea kovin merkitsevästi toisistaan. 

 

Opetusryhmien määriltä erilaiset koulut erosivat tilastollisesti merkitsevästi siinä, miten paljon 

opettajat kertovat käyttäneensä leikkejä työssään (p=.008). Näyttäisi siltä, että suurissa kouluissa 

leikkejä käytetään vähemmän, kuin pienissä ja keskikokoisissa kouluissa. Yli 25 opetusryhmän 

koulujen opettajista lähes 30 % ei käytä leikkejä lainkaan tai vähän, ja 19–24 opetusryhmän 

koulujen opettajista samoin vastaa peräti 40 %. Sen sijaan alle 6 opetusryhmän koulujen opettajista 

yli 55 % käyttää leikkejä työssään melko tai hyvin paljon, ja 7-12 opetusryhmän koulujen 

opettajista tasan puolet. Kaikkein ahkerammin leikkejä käyttävät kuitenkin keskikokoisten, 13–18 

opetusryhmän koulujen opettajat. Heistä lähes 75 % käyttää leikkejä melko tai hyvin paljon. 



62 

 

 

Miesten ja naisten vastaukset erosivat tilastollisesti merkitsevästi siinä, miten paljon he kertovat 

käyttäneensä opettajajohtoista keskustelua työssään (p=.010). Suurin osa miehistä (44,4 %) vastaa 

käyttävänsä opettajajohtoista keskustelua vähän, kun taas suurin osa naisista (45,3 %) kertoo 

käyttävänsä kyseistä työtapaa melko paljon. Tulos tukee osin stereotyyppistäkin oletusta siitä, että 

naiset ovat miehiä verbaalisesti lahjakkaampia, ja siksi on luontevaa, että he myös käyttävät 

keskustelevaa työtapaa miehiä enemmän. 

 

Parityöskentelyn käytössä matemaattisluonnontieteellisiä aineita pääaineenaan lukeneet vastaajat 

erosivat tilastollisesti merkitsevästi muista vastaajista (p=.024). He käyttävät vastaustensa 

perusteella parityöskentelyä työtapana selvästi muita vastaajia vähemmän. Saman havainnon voi 

tehdä ideatulvan käytöstä (p=.021). Myös sitä matemaattisluonnontieteellisiä aineita pääaineenaan 

lukeneet käyttävät vähemmän, kuin muut vastaajat. Matemaattisluonnontieteellisten aineiden 

opettajat ovat ehkä tottuneet käyttämään enemmän sellaisia työtapoja, joissa oppilaat 

työskentelevät itsenäisesti ja hiljaa. Parityöskentelyssä ja ideatulvassa ei ole aina helppo 

kontrolloida, että oppilaat pysyvät asiassa. 

 

Opetusryhmien määriltä erilaiset koulut erosivat tilastollisesti merkitsevästi myös siinä, miten 

paljon opettajat käyttävät työtapaa ”Harjoitukset ja leikit piirimuodostelmassa” (p=.017). 

Vähäisintä työtavan käyttö on kaikkein suurimmissa, yli 25 opetusryhmän kouluissa. Niissä 

työskentelevistä opettajista yli 40 % ei käytä työtapaa lainkaan. Ahkerimmin oppilaiden kanssa 

harjoituksia ja leikkejä piirimuodostelmassa tekevät keskikokoisten, 13–18 opetusryhmän koulujen 

opettajat. Heistä kaksi kolmasosaa käyttää työtapaa melko tai hyvin paljon. Myös tätä 

pienemmissä kouluissa piirimuodostelmaa käytetään isoja kouluja enemmän. Tämän työtavan 

kohdalla tulokset ovat hyvin samansuuntaiset, kuin leikkien käytössä. Pienissä ja keskikokoisissa 

kouluissa on ilmeisesti yleisempää käyttää toiminnallisia opetusmenetelmiä, kuin suurissa 

kouluissa. 

 

Eri vuonna Lions Quest -koulutuksen käyneet kasvattajat erosivat tilastollisesti merkitsevästi siinä, 

miten paljon he käyttävät työtapaa ”Roolit ryhmätyössä” opetuksessaan (p=.017). ”Roolit 

ryhmätyössä” viittaa Lions Questin työtapaan, jossa ennen ryhmätyön alkua jokaiselle ryhmän 

jäsenelle jaetaan rooli, jonka mukaisesti hän osallistuu ryhmän työhön. Ryhmänjäsenten rooleja 

ovat muun muassa sihteeri, johtaja, järjestäjä ja selostaja. Ideana on, että eri Quest-tunneilla 

jokainen oppilas pääsisi kokeilemaan kaikki rooleja. (Vatupassi 3.1, 19.) Tämä työtapa ei kuulunut 
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opettajien keskuudessa suosituimpien joukkoon. Vuonna 2008 koulutuksen käyneiden vastaukset 

painottuvat vaihtoehtoon ”Jonkin verran” (noin 30 % vastaajista) kun taas suurin osa vuonna 2010 

kouluttautuneista on valinnut vastausvaihtoehdon ”Vähän” (36,1 % vastaajista). Tulos on sikäli 

yllättävä, että oletimme niiden, joilla koulutuksen käynnistä on vähemmän aikaa, käyttävän eri 

työtapoja aktiivisemmin. Toisaalta kyseinen työtapa ei ehkä ole kaikkein helpoimmin 

omaksuttavissa. Vuonna 2008 kouluttautuneilla on ollut enemmän aikaa tutustua materiaaliin, ja 

ehkä he siksi ovat pystyneet ottamaan ryhmäjäsenten roolit mukaan opetukseensa aktiivisemmin.  

 

Myös opetusryhmien määriltä erilaiset koulut erosivat tilastollisesti merkitsevästi siinä, miten 

paljon niiden opettajat käyttävät työtapaa ”Roolit ryhmätyössä” opetuksessaan (p=.007). Kaikkein 

vähiten työtapaa käyttävät isoimpien, yli 25 opetusryhmän koulujen opettajat. Heistä yli 85 % ei 

käytä ryhmänjäsenten rooleja lainkaan tai vain vähän. Myös 19–24 opetusryhmän koulujen 

opettajista 70 % vastasi samalla tavalla. Lisäksi yksikään näiden koulujen opettajista ei ollut 

vastannut käyttävänsä työtapaa melko tai hyvin paljon. Sen sijaan pienten ja keskisuurien koulujen 

opettajat käyttävät ryhmänjäsenten rooleja ainakin jonkin verran. Alle 6 opetusryhmän koulujen 

opettajista kyseistä työtapaa käyttää jonkin verran tai enemmän 40 % vastaajista. 7-12 

opetusryhmän kouluista samoin on vastannut yli 60 % opettajista, ja 13–18 opetusryhmän koulujen 

opettajista lähes 75 %. Lisäksi kolmannes jälkimmäisenä mainitun opetusryhmäkoon koulujen 

opettajista käyttää ryhmänjäsenten rooleja hyvin paljon. Kyseinen työtapa on melko työläs, ja 

vaatii opettajalta paneutumista asiaan, jotta sen saa ohjattua oikein ja saa ryhmät ymmärtämään 

roolien merkityksen. Pienissä ja keskikokoisissa kouluissa opettajilla on ehkä enemmän aikaa 

paneutua työtavan käyttöön, ja se on siksi suositumpi niissä, kuin isoissa kouluissa. 

 

Lisäksi koulutustaustaltaan erilaiset vastaajat poikkesivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

toisistaan siinä, miten paljon he ovat käyttäneet työtapaa ”Roolit ryhmätyössä” (p=.001). 

Vastaajista, joilla ei ole yliopistokoulutusta, 60 % ei käytä kyseistä työtapaa lainkaan. Kukaan 

heistä ei käytä ryhmänjäsenten rooleja melko tai hyvin paljon, eli työtavan käytön voidaan sanoa 

olevan todella vähäistä. Myös vastaajien, joilla on yliopistokoulutus, vastaukset painottuvat 

vaihtoehtoihin ”Vähän” ja ”Jonkin verran”. Kuitenkin lähes neljännes yliopistokoulutuksen 

omaavista vastaajista käyttää ryhmänjäsenten rooleja melko tai hyvin paljon, ja ainoastaan alle 15 

% ei käytä sitä lainkaan. Kuten jo aiemmin todettiin, ”Roolit ryhmätyössä” -työtapa edellyttää 

opettajalta hyvää perehtymistä asiaan ennen sen onnistunutta käyttöönottoa. Ilmeisesti kasvattajat, 

joilla ei ole yliopistokoulutusta, jättävät herkemmin sellaisen työtavan huomiotta, ja keskittyvät 

helpommin ja nopeammin toteutettavissa oleviin työtapoihin. 
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Kotitehtävien käytön osalta Lions-piirit eroavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisistaan 

(p=.004). Vähäisintä niiden käyttö on Etelä-Pohjanmaalla, jonka opettajista yli 70 % ei käytä 

kyseistä työtapaa lainkaan. Lounais- ja Kaakkois-Suomesta samalla lailla vastanneita opettajia on 

noin kolmannes. Sen sijaan jonkin verran tai enemmän kotitehtäviä käyttää kaakkoissuomalaisista 

vastaajista 30 % ja lounaissuomalaisista kolmannes. Eteläpohjalaisista alle 7 % käyttää 

kotitehtäviä jonkin verran tai enemmän. On mielenkiintoista, miten jyrkästi eteläpohjalaiset 

kasvattajat eroavat muiden piirien vastaajista kotitehtävien käytön määrässä. Kertooko se siitä, että 

Etelä-Pohjanmaalla ei koeta yhteistyötä kotien kanssa kovin tärkeäksi? Vai päinvastoin siitä, että 

yhteistyötä tehdään jo valmiiksi niin paljon, ettei Lions Questin tarjoamaa materiaalia haluta sen 

takia hyödyntää? Tutkimuksemme perusteella on mahdotonta tehdä eron syystä luotettavia 

päätelmiä, sillä opettajat eivät kommentoineet kotitehtävien käyttöä avoimissa vastauksissa. 

 

Eri työtapojen käytöt korreloivat yllättävän huonosti keskenään. Spearmanin korrelaatiokerrointa 

käyttäen löytyi ainoastaan neljä keskenään vahvasti korreloivaa työtapaa. Suurin korrelaatio löytyi 

työtapojen ”Leikit” ja ”Harjoitukset ja leikit piirimuodostelmassa” välillä. Vastaajat ovat siis 

kertoneet käyttävänsä näitä kahta työtapaa samansuuntaisesti. Samoin keskenään vahvasti 

korreloivat työtavat ”Roolit ryhmätyössä” ja ”Kertomukset ja draama”. Kyseiset työtavat 

korreloivat myös tunnejakson käytön useuden kanssa (molemmat yli .6). Mitä useammin vastaaja 

siis käyttää tunneosiota, sitä enemmän hän on käyttänyt myös kyseisiä työtapoja opetuksessaan. 

Lisäksi työtapa ”Kertomukset ja draama” sai vahvan korrelaatiokertoimen vuorovaikutus-jakson 

käytön useuden kanssa. Sen sijaan se, kuinka hyödylliseksi vastaajat kokevat eri materiaalipaketin 

osa-alueet, ei saanut lainkaan suuria korrelaatiokertoimia eri työtapojen käytön kanssa. Työtavat 

”Leikit” ja ”Kertomukset ja draama” korreloivat keskenään. Tämä on siinä mielessä 

mielenkiintoinen korrelaatio, että väittämien keskiarvot kuitenkin poikkesivat jonkin verran 

toisistaan. Alla näkyvät työtapojen käytön keskinäiset korkeat korrelaatiot. 
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TAULUKKO 8. Vahvat positiiviset korrelaatiot materiaalin eri työtapojen käytön välillä 

 

 

Itsereflektoinneissamme on runsaasti merkintöjä materiaalin työtapojen käyttöön liittyen. Pyrimme 

opetuskokeilussamme käyttämään materiaalia mahdollisimman monipuolisesti, mutta tietyt 

työtavat tuntuivat toimivan toisia paremmin. Kertomuksien ja draaman avulla sai yleensä luokan 

jakamattoman huomion, varsinkin jos sen esittäjänä toimi opettaja. Toisten oppilaiden esityksiä 

oppilaiden oli huomattavasti vaikeampi keskittyä seuraamaan. Varsinkin, kun joku ujo oppilas 

uskaltautui tulemaan luokan eteen, oli hyvin harmittavaa jos muulta luokalta joutui erikseen 

vaatimaan hiljaisuutta. Luokkien oppilaille tuntui olevan vaikeaa antaa muille puheenvuoroa, ja 

varsinkin muutamilla oppilailla tuntui olevan asiaa opettajalle tai toisilleen koko ajan. 

Toisaalta juuri näiden tuntiemme aikana esille nousseiden ongelmien läpikäymiseen ei ehkä ole 

muussa kouluopetuksessa aikaa. Pidän hyvänä sitä, että Quest -tunneilla pidetään ehdottomasti 

huolta siitä, että yhden puhuessa muut keskittyvät kuuntelemaan. 

Piirimuodostelmassa tehtävät harjoitukset herättivät usein aluksi levottomuutta, mutta kun ryhmän 

sai hallintaan, harjoitus sujui hyvin ja oppilaat olivat sitoutuneita sen tekemiseen. Leikit motivoivat 

oppilaita, ja vauhtiin päästyään he eivät olisi malttaneet lopettaa niitä. Molempien ryhmien kanssa 

myös keskustelut olivat usein hedelmällisiä, mutta oppilaiden oli vaikea pukea ajatuksiaan 

kirjalliseen muotoon. Toisaalta itsenäistä, kirjallista työtä tehdessä opettaja voi varmistua siitä, että 

kaikki luokan oppilaat keskittyvät aiheeseen eivätkä mieti omiaan. 

 

Erilaiset ryhmätyöt sujuivat opetuskokeilumme aikana vaihtelevasti. Osa ryhmistä saattoi toimia 

varsin mallikkaasti samassa harjoituksessa, jossa joku ryhmä ei kyennyt minkäänlaiseen 

yhteistyöhön. Oppilaat tarvitsivat yleensä paljon aikuisten tukea saadakseen ryhmätyöskentelyn 

onnistumaan. Oppilaat valittivat usein siitä, jos ei ollut saanut haluamaansa roolia ryhmätyössä, 

vaikka roolien tarkoituksena on juuri totuttaa oppilaat siihen, ettei esimerkiksi saman oppilaan ole 

mielekästä aina toimia reportterina. Oppilaille työskentelyn lopputulos tuntui olevan pääasia 

toimivan yhteistyön sijaan: 

Olen käyttänyt työssäni 

seuraavia Lions Quest -

materiaalin työtapoja 

 Olen käyttänyt työssäni 

seuraavia Lions Quest -

materiaalin työtapoja 

Parityöskentely .644 Ideatulva  

Leikit 
.791 Harjoitukset ja leikit 

piirimuodostelmassa 

Leikit .659 Kertomukset ja draama 

Roolit ryhmätyössä .685 Kertomukset ja draama 
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En usko, että kaikissa ryhmissä aidosti kuunneltiin kaikkien ryhmäläisten mielipiteitä, mutta 

ehkä toisten huomioiminen lisääntyy Quest-tuntien myötä. 

Emme käyttäneet jakson aikana säännöllisesti kotitehtäviä, ja silloinkin kun käytimme, eivät 

oppilaat olleet muistaneet tehdä sitä. Kotitehtävän käsitteleminen jäi pintapuoliseksi, emmekä 

kokeneet sen vastaavan tarkoitustaan. Kyseinenkään kotitehtävä ei ollut ohjelmassa varsinaisesti 

kotitehtäväksi tarkoitettu, sillä ne olivat useimmiten keskustelutehtäviä, jotka oli tarkoitettu 

tehtäväksi yhdessä vanhempien kanssa. Niiden käyttäminen edellyttäisi, että myös vanhemmat 

ovat sitoutuneita ohjelman käyttöön ja tukisivat koulun kasvatustyötä keskustelemalla koulussa 

käsitellyistä aiheista vielä kotona lapsensa kanssa. 

 

Opetuskokeilumme aikana käyttämämme työtapojen määrä ei juuri poikennut siitä, mitä opettajat 

kyselyssä ilmoittivat käyttävänsä. Myös me tukeuduimme paljon parityöskentelyyn ja 

opetusjohtoiseen keskusteluun, ja käytimme paljon erilaisia leikkejä opetuksessa. Vaikka koimme 

kertomukset ja draaman hyväksi työtavaksi, emme käyttäneet sitä läheskään joka tunnilla. 

Kotitehtäviä käytimme kaikkein vähiten, emmekä saaneet hyviä kokemuksia niiden käytöstä.  

6.4 Miten Lions Quest -ohjelman toteuttaminen ja käyttäminen on vaikuttanut 
oppilaisiin? 

 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, kuinka eri ohjelman tavoitteet on saavutettu tai miten 

Lions Quest -ohjelman käyttö on opettajien mielestä oppilaisiin vaikuttanut. Kyselylomakkeessa 

tiedustelimme erikseen jokaista Lions Quest -ohjelman tavoitteiden osa-aluetta erikseen. Osa-

alueet esitettiin 5-portaisina likert–asteikkoa noudattavina kysymyksinä. Tavoitteet on esitelty 

paremmuusjärjestyksessä keskiarvon mukaan seuraavassa taulukossa.  
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TAULUKKO 9. Keskiarvot ja keskihajonnat koskien Lions Quest -ohjelman vaikutuksia (1=ei 

lainkaan, 5=hyvin paljon). Väittämät ovat esitetty paremmusjärjestyksessä keskiarvon mukaan. 

Koen, että ohjelma on 

vahvistanut/edistänyt.. 
keskiarvo (ka) keskihajonta (sd) 

luokan ilmapiiriä 3.27 870 

oppilaiden 

yhteistyötaitoja 
3.15 .923 

oppilaiden itsetuntoa 3.03 .833 

toisten tukemista ja 

kannustamista 
3.00 882 

oppilaiden myönteistä 

käyttäytymistä 
2.97 .849 

purkanut jännitteitä 

oppilaiden väliltä 
2.89 .826 

oppilaiden keskistä 

kunnioitusta 
2.88 .832 

oppilaiden 

suvaitsevaisuutta 
2.88 .865 

kiusaamisen ehkäisyä 2.82 .839 

oppilaiden omaa 

päätöksentekoa 
2.77 .858 

oppilaiden tietoisuutta 

omasta kehosta 
2.41 .940 

oppilaiden vastuuta 

koulunkäynnistä ja 

kotitehtävistä 

2.33 .867 

oppilaiden sitoutumista 

perheeseen 
2.27 .902 

oppilaiden terveellistä 

elämää(päihteet) 
2.21 .912 

parantanut 

oppimistuloksia 
2.19 .861 

yhteistyötä vanhempien 

ja opettajan välillä 
2.11 .859 

 

Keskiarvoon 3,00 tai sen yli sijoittuvat seuraavat Lions Quest -ohjelman tavoitteet: Koen, että 

ohjelma on vahvistanut tai edistänyt… luokan ilmapiiriä, oppilaiden yhteistyötaitoja, oppilaiden 

itsetuntoa sekä toisten tukemista ja kannustamista. Kaikista eniten vastaajat kokivat ohjelman 

parantaneen luokan ilmapiiriä (ka=3.27, sd=.870). Sanallisesti nämä kaikki neljä kohtaa sijoittuvat 

pääosin kuitenkin vaihtoehtojen ”jonkin verran” ja ”melko paljon” väliin. Näiden kaikkien 

tavoitteiden voidaan nähdä siis toteutuvat ainakin jonkin verran. Eniten kyselyyn osallistuneiden 

vastaukset vaihtelivat edellä mainituista kohdista kysymyksessä, jossa tiedusteltiin, kuinka paljon 

ohjelma on vahvistanut tai edistänyt oppilaiden yhteistyötaitoja. Kyseinen kohta oli kuitenkin 

kaikista kohdista toiseksi parhaiten sijoittunut tavoite (ka=3.15, sd=.923). 
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Muut kysymyksen kohdat sijoittuvat keskiarvoltaan alle 3.00: n. Seuraavat kohdat painottuivat 

kuitenkin vastausvaihto ”jonkin verran” suuntaan: Koen, että ohjelma on vahvistanut tai edistänyt.. 

oppilaiden myönteistä käyttäytymistä, purkanut jännitteitä oppilaiden väliltä, oppilaiden 

keskinäistä kunnioitusta, oppilaiden suvaitsevaisuutta, kiusaamisen ehkäisyä sekä oppilaiden omaa 

päätöksentekoa. Tähän ryhmään sijoittuu myös Lions Quest -ohjelman yksi tärkeimmistä 

teemoista, kiusaamisen ehkäiseminen (ka= 2.82, sd=.839). Näin ollen kiusaamisen ehkäisyssä 

Lions Quest -ohjelma onnistuu ”jonkin verran” tai ”vähän”. Kaikista vähiten Lions Quest -ohjelma 

kyselyyn vastaajien mielestä on edistänyt tai vahvistanut oppilaiden terveellistä elämää (päihteet), 

parantanut oppimistuloksia sekä yhteistyötä vanhempien ja opettajan välillä. Nämä vaihtoehdot 

painottuvat pääosin vastausvaihtoehtoon ”vähän”. 

 

Ilmapiiriin, yhteistyötaitoihin, itsetuntoon ja toisten tukemiseen sekä kannustamiseen liittyviä 

huomiota löytyy myös aktiivijakson itsereflektoinneista: 

Vaikka ongelmia esiintyi, minusta tuntui, että oppilaat yrittivät parhaansa. Yhteistyötä oppii 

tekemään vai yhteistyötä tekemällä, ja uskon että oppilaiden sosiaaliset taidot paranevat 

harjoitusten myötä. 

Oppilaat pitivät kovasti myös siitä, että tehtävänä oli kehua toista tai keksiä jokin kiva juttu 

toisesta. Ilo oli suurimmillaan silloin, kun oppilaat näkivät omat ”lautasensa”, johon muut 

olivat kirjoittaneet kivoja juttuja hänestä. Ryhmän yhteishenki parani hetkessä. 

Positiivisen palautteen harjoitteleminen ja yhteisesti suoritettavat tehtävät motivoivat oppilaita 

paljon. Oppilaat odottivat herkeämättä hetkeä, jolloin he saivat lukea positiivista palautetta 

itsestään. Palautteen antaminen tehtävänantona kaikille ei myöskään aiheuttanut sitä, että toisen 

kehuminen ja kannustaminen olisi ollut vaivaannuttavaa ja väkinäistä. Ryhmän ilmapiirin 

parantamisen yhdeksi tärkeäksi avaimeksi voidaan siis nimetä positiivisen palautteen antaminen ja 

tekeminen luonnolliseksi osaksi luokkatyöskentelyä. Positiivista huomiota ja hyväksyntää lapset 

tuntuvat tarvitsevan paljon. Voidaanko siis esimerkiksi olettaa, että positiivisen ja kannustavan 

palautteen antaminen ei ole kulttuurissamme luontevaa. Samanaikaisesti positiivinen palaute on 

kuitenkin asia, jota tarvitaan itsetunnon kehittymiseen. 

 

Lions Quest- -materiaalissa on paljon yhteistyötaitoja harjoittavia tehtäviä. Suuri osa 

materiaalipaketin harjoituksista tehdään ryhmänä tai pareina. Aktiivijaksoon osallistuneiden 

luokkien opettajat kertoivat jo jakson alussa, että näillä luokilla erityisesti ryhmätyöskentelytaidot 

kaipaavat harjoitusta. Huomasimme myös itse, kuinka haastavaa näiden taitojen harjoittelu 

todellisuudessa ryhmissä oli. Jakson loputtua sekä jakson toteuttajat että ryhmien opettajat kokivat 
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oppilaiden oppineen yhteistyötaitoja ja tämän myötä myös luokan koheesion muuttuneen 

tiiviimmäksi. Yleisesti ottaen opettajat kokivat taitojen omaksumisen tapahtuvan niin, ettei 

ohjelman vaikutuksia voida heti nähdä. Opitut taidot ja omaksutut normit siirtyvät niiden mukaan 

toimimisen tasolle vasta hieman viiveellä: 

Luokan oma opettaja oli kuitenkin optimistinen sen suhteen, että Lions Quest -tunnit antavat 

oppilaille hyviä ratkaisumalleja ja hän uskoi, että jossain vaiheessa he omaksuvat tunneilla 

käsitellyt asiat käytännössä. 

Vaikkei pysyvästä ilmapiirin muutoksesta voida aktiivijakson luonteenkaan vuoksi puhua tai 

todeta niin tapahtuneen, on itsereflektoinneissa selkeästi huomattavissa, kuinka esimerkiksi toisten 

kannustamista ja tukemista harjoittavat tehtävät ja harjoitukset saavat hyvän ilmapiirin ja hengen 

luokkaan. Yhteistyö sujuu paremmin, kun oppilaat antavat hyvää palautetta toisilleen ja 

kannustavat.  

  

Yleisesti ottaen tämän kysymyksen keskiarvot eivät kuitenkaan olleet lomakkeen parhaimpia. 

Tavoitteiden toteutumista voi olla myös hankala arvioida, jos ohjelmaa ei ole säännöllisesti 

käyttänyt. Vain säännöllisen käytön jälkeen tavoitteiden toteutumista voi luotettavasti arvioida. 

Esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisyssä numeerinen tieto antaa olettaa, että koulukiusaamiseen 

ohjelma vaikuttaa vähän. Vastaajat antoivat kuitenkin avoimissa vastauksissa ymmärtää, että 

säännöllinen käyttö tuottaa tuloksia myös kiusaamisen ehkäisyn osalta. Parhaiten sijoittuneet 

tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä on opettajan helppo opetusryhmästään havainnoida, 

jos sen kanssa on päivittäin tekemisissä. Parhaiten sijoittuneet tavoitteet toteutuessaan vaikuttavat 

nimenomaan oppilaiden yhteistyötaitoihin ja erilaisten ryhmässä tai pareittain toteutettavien 

harjoitusten sujumiseen. Huonoiten sijoittuneet tavoitteet ovat sen sijaan hyvin kunnianhimoisia, ja 

toteutuessaan ohjelman käytön on myös pitänyt olla säännöllistä ja monta vuotta jatkuvaa. 

Päihteidenkäytön osalta opettajien on varmasti vaikea arvioida, kuinka terveys-osion 

päihdekasvatus on onnistunut, koska tämä teema ei sinällään koulumaailmaan täysin sijoitu. Myös 

päihdekasvatuksen vieraalta tuntuminen esimerkiksi pienemmille oppilaille voi olla syynä 

kysymyksen huonohkoon keskiarvoon. 

 

Tarkastelimme oliko miesten ja naisten välillä tilastollisesti merkitseviä eroja tässä kysymyksessä. 

Missään kysymyksen osa-alueessa tai yksittäisissä tavoitteissa ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

eroja miesten ja naisten vastauksissa (p<.05). Kyseinen tutkimustulos on sinänsä positiivinen, 
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tavoitteiden toteutumiseen ei näin ollen vaikuttanut se, oliko opettaja mies vai nainen ja näin asian 

periaatteessa kuuluu ihannetilanteessa ollakin. 

 

Myöskään Lions-piirin vaikutusta tarkasteltaessa emme löytäneet tilastollisesti merkitseviä eroja 

(p<.05). Näin ollen mitkään tietyt tavoitteet eivät olleet toteutuneet tai jääneet toteutumatta jossain 

tietyssä Lions-piirissä. Niin ikään tämä tutkimustulos voi kertoa Lions Quest -ohjelman tai siitä 

opettajille pidettyjen kurssien tasaisuudesta ja tasapuolisesta onnistumisesta maantieteellisesti. 

Sama ilmiö toistui myös Lions Quest -koulutusvuoden suhteen. Niin ikään tilastollisesti 

merkitseviä eroja ei ollut (p<.05). Myöskään opettajakokemuksen suhteen emme löytäneet 

tilastollisesti merkitseviä eroja (p>.05). Näin kävi myös kyselyyn vastanneiden koulun koon 

suhteen (p>.05). 

6.4.1 Yhteydet materiaalipaketin käyttöön 

TAULUKKO 10.  Vahvat positiiviset korrelaatiot parhaiten toteutuneiden tavoitteiden ja 

materiaalipaketin osien välillä. 

 

Koen, että ohjelma on 

vahvistanut/edistänyt.. 

Turvallinen 

ryhmä 

 

Itseluottamus ja 

päätöksenteko 

Vuorovaikutus Tunteet 

luokan ilmapiiriä .516 .455 .670 .588 

oppilaiden 

yhteistyötaitoja 
.506 .509 .605 .335 

oppilaiden itsetuntoa .440 .471 .654 .579 

toisten tukemista ja 

kannustamista 
. 453 .525 .515 .608 

oppilaiden myönteistä 

käyttäytymistä 
.571 .433 .631 .551 

oppilaiden keskistä 

kunnioitusta 
.411 .509 .604 .563 

kiusaamisen ehkäisyä .405 .473 .527 .535 

oppilaiden omaa 

päätöksentekoa 
.444 .458 .566 .505 

 

 

Tutkimme Spearmanin korrelaation avulla, miten eri tavoitteet tai kysymyksen osa-alueet ovat 

yhteydessä Lions Quest -materiaalipaketin käytön useuteen. Valitsimme Spearmanin korrelaation, 

koska se sopii myös kysymyksille, jotka eivät noudata normaalijakaumaa ja jotka ovat 

järjestysasteikollisia. Yllä olevaan taulukkoon on poimittu vahvimmat positiiviset korrelaatiot. 
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Negatiivisia korrelaatioita ei löytynyt. Moni muukin tavoite korreloi positiivisesti 

materiaalipaketin osa-alueiden kanssa, mutta mielekkäitä tavoitteiden kannalta on tarkastella 

voimakkaimpia positiivisia korrelaatioita.  

 

Voimakkaimmat positiiviset korrelaatiot ilmenivät suurimmilta osin parhaiten toteutuneissa 

tavoitteissa. Voimakkaimmin materiaalipaketin osa-alueiden kanssa korreloiviin tavoitteisiin 

nousivat myös oppilaiden omaa päätöksentekoa, kiusaamisen ehkäisyä ja keskinäistä kunnioitusta 

koskevat tavoitteet. Yleisesti ottaen hyvin toteutuneet tavoitteet korreloivat positiivisesti 

materiaalipaketin osa-alueiden kanssa. Terveys-osio ei muista osiosta poiketen saavuttanut 

tilastollisesti merkitseviä, voimakkaita positiivisia yhteyksiä.  

 

Seuraavaksi tarkastelemme jokaisen hyvin toteutuneen tavoitteen osalta kaikkein voimakkaimpia 

positiivisia korrelaatioita. Luokan ilmapiiri korreloi hyvin voimakkaasti vuorovaikutus –osion 

kanssa (r=.670, p=.000) Luokan ilmapiirin korreloi voimakkaasti myös muiden materiaalipaketin, 

osa-alueiden kanssa lukuun ottamatta terveys- osiota. Näin ollen kyselyyn vastanneet opettajat, 

jotka kokivat Lions Quest -ohjelman käytön edistäneen tai vahvistaneen luokan ilmapiiriä, 

käyttivät eniten vuorovaikutus-osiota, mutta myös merkitsevästi muita taulukossa 9. mainittuja 

osioita (p>.001). 

 

Myös oppilaiden yhteistyötaitojen edistyneen huomanneet kyselyyn vastanneet opettajat olivat 

hyödyntäneet eniten vuorovaikutus-osiota (r=.605, p=.000). Samoin myös oppilaiden itsetunnon 

edistymisellä ja vahvistumisella oli voimakkain positiivinen yhteys vuorovaikutus-osion kanssa 

(r=.654, p=.000).  Oppilaiden myönteisen käyttäytymisen lisääntymisellä oli myös tilastollisesti 

merkitsevä, voimakas yhteys vuorovaikutus-osion kanssa (r=.631, p=.000). Myös oppilaiden oma 

päätöksenteko oli niiden opettajien mielestä lisääntynyt, jotka käyttivät vuorovaikutus-osiota 

(r=.566, p=.000). Samoin oppilaiden keskinäinen kunnioitus oli lisääntynyt eniten niillä kyselyyn 

vastanneiden opettajien oppilailla, jotka olivat käsitelleet paljon vuorovaikutus-osiota (r=.604, 

p=.000). 

 

 Toisten tukemisen ja kannustamisen lisääntymisen noteeranneet opettajat olivat käyttäneet eniten 

tunteet -osiota (r=.608, p=.000). Myös kiusaamisen ehkäisyn edistymisen huomanneet opettajat 

olivat käyttäneet eniten tunne-osiota (r=.535, p=.000).  
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Korrelaatioanalyysin perusteella voimme todeta, että parhaiten eri Lions Quest -ohjelman 

tavoitteiden saavuttamisessa toimivat vuorovaikutus ja tunnekasvatus- osio. Myös muut osiot 

terveyskasvatusta lukuun ottamatta toimivat tavoitteiden saavuttamisessa hyvin. 

6.4.2 Tavoitteisiin liittyvät väittämät 

Edellä tarkastellun kysymyksen lisäksi Lions Quest -ohjelman tavoitteisiin liittyi myös toinen 

kysymys, joka koostui Lions Quest -ohjelmaan koskevista tavoitteisiin liittyvistä väittämistä. 

Tämän kysymyksen teemoina olivat yhteistoiminnan ja auttamisen harjoittelun mahdollisuus, 

Lions Quest -ohjelman motivoivuus ja mielekkyys, oppilaiden keskinäisten suhteiden sekä 

vuorovaikutustaitojen edistyminen, erilaisuuden hyväksyminen sekä vastuuntunnon lisääntyminen. 

Tällä kysymyksellä oli tarkoitus tiedustella eri väittämien avulla, millainen Lions Quest -ohjelma 

vastaajien mukaan on. 

TAULUKKO 11.  Keskiarvon mukaan paremmuusjärjestyksessä olevia väittämiä Lions Quest 

-ohjelman tavoitteista ja niiden saavuttamisesta (1=en lainkaan samaa mieltä, 5= täysin samaa 

mieltä). 

Lions Quest -ohjelma… keskiarvo (ka) keskihajonta (sd) 

antaa hyvän 

mahdollisuuden 

harjoitella 

yhteistoimintaa ja 

auttamista 

4.03 .763 

on ollut oppilaille 

mielekästä ja motivoivaa 

toimintaa 

3.84 .817 

on edistänyt oppilaiden 

keskinäisiä suhteita 
3.53 .783 

on edistänyt oppilaiden 

tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja 

3.52 .818 

on ohjannut oppilaita 

hyväksymään ja 

arvostamaan erilaisuutta 

3.52 .818 

on lisännyt oppilaiden 

vastuuntuntoa toisista ja 

itsestä 

3.41 .796 

 

 

Edellä oleva taulukko kuvaa niin ikään kysymyksen osa-alueiden ja tavoitteiden keskiarvoja ja 

keskihajontoja. Verrattuna toiseen, tavoitteiden saavuttamista koskevaan kysymykseen voidaan 

todeta, että tämän kysymyksen kohdalla vastaajat ovat olleet keskihajontalukujen perustella 
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hieman yksimielisempiä. Myös keskiarvot ovat jonkin verran parempia. Tämän kysymyksen 

tarkoituksena olikin tiedustella opettajien mielipiteitä siitä, millaiset mahdollisuudet toimia ja 

vaikuttaa Lions Quest -ohjelmalla on kysymyksen eri teemojen toimivuuteen liittyen.  

 

Kohta ”antaa hyvän mahdollisuuden harjoitella yhteistoimintaa ja auttamista” nousi keskiarvon 

perusteella parhain menestyneeksi väittämäksi (ka=4.03, sd=.763).  Kyselyyn vastanneet olivat 

myös yksimielisimpiä tämän väittämän kohdalla verrattuna muihin väittämiin. Yhteistoiminta ja 

erilaiset ryhmätehtävät sekä toisen huomioiminen ryhmässä ovatkin Lion Quest -ohjelman 

kantavia teemoja. Toisen huomioiminen on hyvin usein pääroolissa erilaisissa tehtävissä. 

 

Muut väittämät sijoittuvat keskiarvoltaan vaihtoehtojen ”melko paljon” ja ”jonkin verran” välille. 

Väittämä ” on ollut oppilaille mielekästä ja motivoivaa toimintaa” menestyi väittämistä toiseksi 

parhaiten (ka=3,84, sd=.817).  Lions Quest -ohjelman harjoitukset onkin suunniteltu tarkoin 

ikäryhmittäin, jotta ne motivoivat oppilaita mahdollisimman hyvin. Harjoitteiden mielekkyys ja 

motivoivuus tulee esille myös itsereflektoinneissa:  

Oppilaat olivat selvästi motivoituneita toimintaan ja pitivät leikistä. Ruokailun ja välitunnin 

jälkeen jatkoimme toisella aiheella. Mielestäni jo ryhmän toiminta hyvin toimivassa yhteistyössä 

on itsessään palkitsevaa. 

Motivoituneisuus ja onnistuminen mainitaan usein hetkinä, jotka kertovat ryhmän edistymisestä. 

Hyvin mennyt harjoitus palkitsi luokkaa ja jakson toteuttajia, koska yleisti ottaen jakso sujui 

vaihtelevasti. Positiivisten kokemusta jälkeen luokan ilmapiirissä oli ainakin hetkellisesti 

nähtävissä muutosta ja ”hyvää henkeä”. Positiivisen palautteen painoarvo oli todella suuri 

aktiivijaksoon osallistuneilla ryhmillä, ja hyvin mennyt harjoitus tuntui verrattain aina todella 

hyvältä. Vaikka ohjelma motivoi oppilaita pääosin hyvin ja oppilaat olivat hyvin innoissaan 

tunneilla, oli motivaation taso kuitenkin välillä vaihtelevaa. Vaikka harjoitukset olivat oppilaista 

mukavia, moni kuitenkin hieman pelkäsi jo alustavasti, että harjoitus saa aikaan riitatilanteita, jos 

niitä oli aikaisemmin sattunut. Motivoivimpia olivat oppilaiden mielestä erilaiset leikit ja 

harjoitukset, joissa oppilaat saivat edes pienen hetken olla esillä ja kertoa itsestään tai 

luokkatoveristaan jotain. 

 

Niin kuin juuri edellä mainittiin, myös muut väittämät olivat keskiarvoltaan melko hyviä. 

Viimeisenä oli kuitenkin väite, jossa tiedusteltiin ohjelman käytön vaikutusta vastuuntuntoisuuteen 

itsestä ja toisista (ka=3.41, sd=.796). Vaikkakin oppilaat oppivat erilaisia arvoja ja normeja liittyen 
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toisten kanssa toimimiseen, voi vastuuntuntoisuuden kasvaminen pienen ajan sisällä olla vaikeaa. 

Vastuun ottaminen lisääntyy yleensä iän myötä, kun erilaiset arvot alkavat näkyä oppilaiden 

käyttäytymisessä: 

Olimme kuitenkin sitä mieltä, että käytännön tasolle nämä taidot siirtyvät vähän viiveellä. 

Opettaja kertoi uskovansa, että jakso on antanut oppilaille paljon ajateltavaa ja että jotain 

muutosta oppilaiden sosioemotionaalisissa taidoissa varmasti tapahtui. 

Itsereflektoinneistamme näkyy, että olemme olleet optimistisia jakson vaikuttavuuden suhteen, 

vaikkakin edistystä opettamissamme taidoissa ei voi todeta selvästi tapahtuneen. Luokkien omien 

opettajien uskomukset luokan edistymisessä ja harjoitusten hyödyllisyydessä luovat optimistisuutta 

ja uskoa siihen, että myös ryhmän tuntevat näkevät harjoitusten hyödyllisyyden. Koska 

aktiivijaksoon osallistuneilla ryhmillä oli puutteita juuri jakson opettamissa taidoissa, voi 

edistymisen havaitseminen olla erityisen haastavaa. Pidimme Lions Quest -aktiivijakson oppilaille, 

jotka jo ikänsä puolesta kykenivät ottamaan vain vähän vastuuta toisesta ja itsestä. Jaksoon 

osallistunut oppilasaines oli jo itsessään hyvin vaativaa ja monella oppilaalla oli oppimisvaikeuksia 

ja puutteita erilaisissa sosioemotionaalisissa taidoissa. He olivat myös hyvin riippuvaisia muista 

oppilaista ja opettajasta.  

6.5 Lions Quest -ohjelman vaikutukset opettajan työhön 

Opettajan työ on nykyään haastavaa, kun monet eri tahot esittävät koululaitokselle ja täten 

opettajille omia vaatimuksiaan. Lions Quest ei esitä opettajille vaatimuksia, vaan pyrkii olemaan 

apuna kasvatustyössä. Kyselyssä selvitimme, kokevatko opettajat että heidän työnsä olisi 

muuttunut Lions Quest -ohjelman käyttöön oton jälkeen. Alla olevasta taulukosta näkyy opettajien 

vastaukset kyseiseen kysymykseen. 

TAULUKKO 12. Opettajien vastaukset frekvensseittäin ja prosenttiosuuksin kysymykseen 

”Koetko että työsi luokassa on muuttunut Lion Quest -ohjelman käytön jälkeen?” 

 Frekvenssi Prosenttiosuus 

Ei juuri yhtään 11 15,1 

Vähän 26 35,6 

Jonkin verran 32 43,8 

Melko paljon 3 4,1 

Hyvin paljon 1 1,4 
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Kuten taulukosta näkyy, suurin osa vastaajista ilmoitti, että he kokevat työnsä muuttuneen jonkin 

verran tai vähän ohjelman käytön myötä. Jo pientäkin koettua muutosta voidaan pitää 

merkittävänä, jos se koetaan jonkin yksittäisen kasvatusohjelman ansioksi. Avoimen kysymyksen 

avulla selvitimme tarkemmin, miten opettajat kokivat työnsä muuttuneen. Vastaukset on 

analysoitu teemoittelua hyödyntäen. 

 

Tämänkin kysymyksen vastauksissa toistui sama trendi kuin muissa avoimissa kysymyksissä, eli 

vastaajat kertoivat haluavansa käyttää Lions Quest -ohjelmaa nykyistä enemmän.  

Lions Quest vaikuttaa luokan ilmapiiriin myönteisesti. Olen vain ehtinyt käyttää sitä aivan liian 

vähän siihen verrattuna, mitä olisin halunnut ja mitä olin suunnitellut. 

Vastaajat kertoivat monipuolistaneensa työtapojaan, esimerkiksi pitämällä nykyisin välillä tunteja, 

joilla on aikaa keskustelulle. Yksi opettaja kertoo, että koska ohjelman harjoitukset ovat oppilaille 

mieluisia, kokee opettajakin työssään onnistumisen elämyksiä ohjelmaa käyttäessään. Lisäksi 

opettajat kertovat vastauksissaan kiinnittävänsä aiempaan enemmän huomiota ryhmäytymiseen ja 

tekevänsä sen eteen töitä. Kaikki mainitut seikat varmasti parantavat luokan ilmapiiriä ja lisäävät 

näin ollen myös opettajan työviihtyvyyttä. 

 

Koulutuksessa esille tulleita erilaisia toimintatapoja on vastaajien mukaan tullut käytettyä 

enemmän, ja niiden myötä opetusta on ollut helpompi muutenkin muuttaa monipuolisemmaksi. 

Opettajat kokevat saavansa ohjelmasta hyvin työkaluja esimerkiksi vaikeiden tilanteiden 

purkamiseksi. Kaiken kaikkiaan opettajat kertovat käyttävänsä nyt enemmän ryhmätöitä ja 

keskustelevaa otetta opetuksessaan, kuin ennen Lions Quest -ohjelman käyttöä. Tulkintamme 

mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kasvatukselliset asiat menevät Lions Quest -koulutuksen 

käyneillä opettajilla nyt useammin aineenhallintaa parantavien asioiden edelle. Jos luokassa tulee 

ilmi joku kasvatuksellista puuttumista vaativa aihe, tarttuu opettaja siihen nyt helpommin sen 

sijaan että sivuuttaisi sen ja ryhtyisi opettamaan tunnin varsinaisena aiheena ollutta asiaa.  

 

Aineenopettajat suhtautuvat ohjelman vaikutuksiin kriittisemmin, mikä on varmasti aiheellista.  

Aineenopettaja ei välttämättä voi saada ryhmään samanlaista otetta, kuin luokanopettaja omaan 

luokkaansa, sillä luokanopettaja on paljon tiiviimmin yhdessä oman luokkansa kanssa. 

Yhteistoiminnallisen työskentelytavan lisääntymistä voidaan kuitenkin pitää kaikkien kannalta 

hyvänä asiana, samoin opetusmenetelmiin tullutta vaihtelua. Positiivisia vaikutuksia on varmasti 
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myös sillä, että opettajat kiinnittävät enemmän huomiota ryhmäyttämiseen. On hienoa, että 

ohjelma on vaikuttanut positiivisesti myös vastaajien ammatti-identiteettiin: 

Oma käsitykseni opettamisesta ja opettajuudesta on vahvistunut. 

Vastaajat mainitsivat paljon myös ohjelman vaikutuksia oppilaisiin. Kun opettaja suunnittelee 

tuntejaan oppilaslähtöisemmin ja tekee niistä toiminnallisia, vaikutukset ovat positiivisia. 

Opettajien mukaan oppilaiden viihtyvyys luokassa on lisääntynyt ja vastaavasti jännitys 

vähentynyt. Myös erilaisuutta hyväksytään aiempaa paremmin ja luokan keskusteluilmapiiristä on 

tullut selkeästi avoimempi. Lyhyesti sanottuna vuorovaikutus luokissa sekä opettajan ja oppilaiden 

välillä että oppilaiden kesken näyttäisi parantuneen Lions Quest -ohjelman käyttöön oton myötä. 

Tämä ilmenee siten, että luokassa työskentely on helpompaa. 

 

Pohdimme ohjelman vaikutuksia lapsiin myös itsereflektioissamme. Mielestämme 

kokeilujaksomme aikana oppilaat suhtautuivat ohjelmaan pääosin positiivisesti, mikä näkyi heidän 

suhtautumisestaan pitämiimme tunteihin. Monet käsittelemämme aiheet tuntuivat olevan oppilaille 

ajankohtaisia, ja he pystyivät keksimään paljon esimerkkejä aiheisiin liittyen oman luokkansa 

tilanteista. Lions Quest -tunnit antoivat hyvän pohjan käsitellä luokan sisäisiä ongelmia, ennen 

kuin ne paisuivat entisestään. Seuraavaksi kaksi esimerkkiä eteemme tulleista tilanteista: 

Toisaalta kun oppilas uskaltaa rikkoa negatiivisen kanssakäymisen ketjun, tuntuu 

”vihamieheltä” saatu palaute todella hyvältä. Oppilaat ovat huojentuneita ja helpottuneita 

pienistäkin positiivisista eleistä ja sanoista, ja se kannustaa muita tekemään samoin. 

Kun keskustelimme yhdessä siitä, voiko väkivalta olla ratkaisu ongelmiin, oppilaat ymmärsivät 

hakea muita ratkaisuja. 

Projektimme parasta antia meille olivatkin oppilaiden kanssa käydyt hedelmälliset keskustelut. 

Toki koimme matkan varrella myös ongelmia, kun luokan oppilaat eivät olleet tehneet juuri 

lainkaan pari- tai ryhmätöitä ennen jaksoamme. Koska oppilailla ei aluksi ollut valmiuksia 

yhteistyöhön toisten oppilaiden kanssa, ilmeni kykenemättömyys yhteistoimintaan osalla oppilaista 

pelleilynä ja häiriökäyttäytymisenä. Ryhmätyötaitojen kehittyminen näkyi aaltoilevana, joinakin 

päivinä mentiin sekä yksilö- että ryhmätasolla huimasti eteenpäin, mutta seuraavan Quest-tunnin 

aikana saatettiin taidoissa romahtaa pohjalukemiin. Koska intensiivijaksomme oli suhteellisen 

lyhyt, on vaikea arvioida, mille tasolle ryhmätyötaidot jaksomme jälkeen jäivät. 

 

Oman haasteensa jaksollemme loi ryhmän monikulttuurisuus, joka näkyy luokissa 

suvaitsevaisuutena mutta on omiaan aiheuttamaan ristiriitoja kulttuurierojen takia. 
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Luokanopettajien mielestä jaksomme toimi hyvin myös suomalaisen yhteiskunnan tapoihin ja 

normeihin sopeuttamisena. Heidän mielestään oppilaat oppivat tuntiemme avulla muun muassa 

hyviä ratkaisumalleja ja he uskoivat, että jossain vaiheessa oppilaat kykenevät toteuttamaan niitä 

myös käytännössä.  

6.6 Kuinka Lions Quest -ohjelma onnistuu kasvatuksellisten haasteiden 
määrittäjänä? 

Halusimme tiedustella kyselylomakkeella, mitkä ovat kasvatusalalla työskentelevien mielestä 

nykypäivän merkittävimpiä kasvatuksellisia haasteita. Tehtävänä oli valita kolme kaikista 

vaihtoehdoista. Kysymyksellä halusimme selvittää, vastaavatko Lions Quest -ohjelman 

määrittämät kasvatukselliset haasteet ja nuorten sekä lasten keskuudessa esiintyvät ongelmat 

kyselyyn vastanneiden käsityksiä ja näin ollen nykypäivän haasteita, joihin opettajat ja 

kasvatusalalla työskentelevät työssään kohtaavat. Vaihtoehdoista syrjäytyminen, 

koulukiusaaminen, aggressiivinen käyttäytyminen sekä päihdyttävien aineiden käyttö kuuluvat 

Lions Quest -ohjelman viralliseen määritelmään lasten ja nuorten keskuudessa esiintyvin 

ongelmiin (Lions Quest -tietoisku).  Lisäksi häiriökäyttäytyminen, monikulttuurisuuden tuomat 

haasteet ja yhteisöllisyyden vähentyminen mainitaan Lions Quest -ohjelman teemoina, joihin 

halutaan vastata opetusmateriaalin avulla (Savolainen 2010, 2-17).  Alla olevassa kuviossa näkyvät 

kyselyyn vastanneiden valinnat. 
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KUVIO 6. Frekvenssit kysymyksessä, jossa vastaajien piti valita 3 merkittävintä 

kasvatuksellista haastetta. 
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6.6.1 Häiriökäyttäytyminen, aggressiivinen käyttäytyminen sekä päihteet 

Kyselylomakkeen perusteella opettajien mielestä kaikista haastavin asia kasvatus- ja opetustyössä 

on lisääntynyt häiriökäyttäytyminen. 51 kyselyyn vastanneista (69,9%) valitsi kyseisen 

vaihtoehdon. Häiriökäyttäytyminen erottui selkeästi kaikista muista vastausvaihtoehdoista, koska 

sen oli valinnut suurin osa kyselyyn vastanneista. Lisäksi 11 vastaajaa (15,1 %) oli valinnut 

aggressiivisen käyttäytymisen merkittäväksi kasvatukselliseksi haasteeksi. 

 

Häiriökäyttäytyminen nousi selkeästi opetustyötä kuormittavaksi ja haittaavaksi tekijäksi myös 

Lions Quest -aktiivijakson aikana.  Kurinpidollisiin toimenpiteisiin, oppilaiden välien selvittelyyn 

ja oppilaiden rauhoittumiseen kului paljon aikaa. Oppilaat ovat yliaktiivisia, aggressiivisia ja 

keskittyminen on vaikeaa. Kyseinen ongelma esiintyy toistuvasti myös aktiivijakson 

itsereflektoinneistamme: 

Osa oppilaista kaipaa huomiota kipeästi ja jatkuvasti, mikä aiheuttaa erilaista 

häiriökäyttäytymistä. 

Levoton mieli tarttuu hyvin helposti oppilaasta toiseen. 
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Itsereflektoinneistamme käy ilmi, että häiriökäyttäytyminen on usein toistuvaa ja nimenomaan 

oppilaiden ristiriidoista ja toistuvasta aggressiivisesta käyttäytymismallista johtuvaa. 

Häiriökäyttäytyminen vaikuttaa nopeasti muihin oppilaisiin ja levottomuus lisääntyy. Oppilaat 

saattavat hakea huomiota joko luokkatovereiltaan tai opettajalta toistuvasti negatiivisen 

käyttäytymisen keinoin. Jatkuva huomioiduksi tulemisen tarve saattaa kieliä esimerkiksi siitä, että 

kotioloissa lapsi ei saa tarpeeksi tarvitsemaansa huomiota ja turvaa. Usein juuri näihin kipupisteisiin 

keskittyvät Lions Quest -harjoitukset saattavatkin olla vaikeita toteutettavia ja juuri itse harjoituksen 

aikana epätoivottua käyttäytymistä aiheuttavia, mutta jälkikäteen ajatellen erittäin hyödyllisiä 

vaihtoehtoisen ja paremman käyttäytymismallin tarjotessaan. Vaikka häiriökäyttäytyminen voidaan 

mieltää ongelmaksi, yleisesti uudet ja nuoret opettajat saattavat kiinnittää kurinpidollisiin 

toimenpiteisiin ja enemmän huomiota, ja olla kriittisiä itseään kohtaan herkemmin, jos kyseisiin 

toimenpiteisiin menee aikaa tai itsessään niihin yleensä joutuu turvautumaan. 

 

 Vaikka aktiivijaksoon mukaan valikoituneet luokat olivat varsin haastavia ja toinen ryhmä 

erityisopetuksen ryhmä, voidaan häiriökäyttäytymisen todeta lisääntyneen myös yleisopetuksen 

osalta. Lions Quest -ohjelma puhuu kuitenkin käsitteistä riskikäyttäytyminen ja aggressiivinen 

käyttäytyminen, jotka osittain voidaan lukea samaan teemaan kuuluviksi. Näiden teemojen osalta 

Lions Quest -ohjelma on onnistunut hyvin käyttäytymiseen liittyvän ongelman määrittelyssä, 

vaikkakin riskikäyttäytyminen liitetään useimmiten myös päihteidenkäyttöön, mikä taas opettajien 

mielestä ei ollut kovinkaan suuri kasvatuksellinen haaste. 

 

Päihteiden käytön kasvatuksellisena haasteena oli valinnut vain neljä (5,5 %) kyselyyn vastannutta. 

Näin ollen päihteiden käyttöä ei juuri koeta koulumaailman haasteeksi. Kyselyyn vastanneista 

suurin osa on ollut luokanopettajia, joten voi olla, että ongelma ei vielä kosketa heidän 

oppilasryhmiään. Päihteiden käyttö mielletään myös enemmän koululaisten vapaa-aikaan liittyväksi 

ongelmaksi, ja tällöin usein kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille. Vaikka koulun tehtävänä on 

puuttua päihteidenkäyttöön varsinkin kouluajalla ja valistaa oppilaita niiden vaaroista, ei koululla 

ole resursseja valvoa päihteidenkäyttöä lasten ja nuorten vapaa-ajalla. 

 

 Aktiivijakson aikana huomasimme, että päihteet olivat varsin vieras aihe monelle aktiivijaksoon 

osallistuneelle oppilaalle: 

Monelle oppilaalle joutui selittämään harjoituksessa, mitä päihteet tarkoittavat. Lapsilla ei 

selvästikään vielä ollut kosketuspintaa tähän aiheeseen. Hyvä näin! Emme siis pitäneet eri 

päihteistä meteliä, koska lapset eivät olleet edes kovin kiinnostuneita niistä. 
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Itsereflektoinneistamme näkyy selkeästi, kuinka paljon päihteistä tietämättömyys aihetti meille 

huojennusta ja helpotuksen tunnetta. Huojentuneisuus kertoo asenteesta tai käsityksestä, että 

kiinnostuksen tai tiedon puute yleensä suojelee lasta. Lions Quest -ohjelma kuitenkin ajattelee 

asiasta hieman eri tavalla. Sen mukaan informaatio lisää kielteistä asennetta päihteitä kohtaan. Voi 

olla, että jos olisimme saaneet aktiivijakson vedettäväksi hieman vanhemmille oppilaille, olisi 

päihteiden vaaroista puhuminen ollut hyödyllisempää. Vasta muutaman vuoden koulussa olleille 

oppilaille valistus tai päihteistä puhuminen ei ollut ajankohtaista.  

6.6.2 Syrjäytyminen ja koulukiusaaminen 

34 vastaajaa (46,6 %) koki syrjäytymisen olevan merkittävä kasvatuksellinen haaste. 

Syrjäytymisen voidaan siis todeta olevan merkittävä kasvatuksellinen haaste, johon opettajat ovat 

koulumaailmassa törmänneet. Aktiivijakson aikana emme havainneet syrjäytymiseen viittaavia 

merkkejä, koska oppilaiden taustoihin tutustumiseen vaadittaisiin huomattavasti paljon enemmän 

aikaa. Myös Lions Quest -jakson vetäjänä ja opetusryhmän päivittäiseen arkeen kuulumattomana 

aikuisena olisi juridisesti ongelmallista saada tietoa ongelman esiintymisestä aktiivijaksoon 

osallistuneilla luokilla, varsinkin kuin tutkimuksen pääpaino ei ole oppilaissa. Syrjäytymisen tai 

sen vaaran havaitseminen onkin mahdollista vain säännöllisesti lasten kanssa työskentelevillä 

opettajilla tai muilla lasten kanssa työskentelevillä tahoilla.  

 

Avoimessa kysymyksessä kyselylomakkeessa syrjäytymiseen liittyviä huomiota ei kovin montaa 

ollut. Vastauksista kuitenkin yleisesti ottaen ilmenee, että nämä kolme, koulukiusaaminen, 

syrjäytyminen ja häiriökäyttäytyminen nivoutuvat ongelmana usein yhteen. Häiriökäyttäytymiseen 

liittyy usein myös koulukiusaamista ja syrjäytymisen uhka liittyy myös häiriökäyttäytymiseen. 

Jälleen kerran vuorovaikutustaitojen tärkeys ja niiden konkreettinen opettaminen nousee 

tehokkaaksi keinoksi näiden ongelmien vähentämiseksi. 

 

Koulukiusaaminen nousi kyselyn perusteella häiriökäyttäytymisen ja syrjäytymisen jälkeen 

kolmanneksi suurimmaksi kasvatukselliseksi haasteeksi ja koulumaailman ongelmaksi. 33 

kyselyyn vastannutta (45,2 %) oli valinnut kyseisen vaihtoehdon. Häiriökäyttäytyminen, 

syrjäytyminen ja koulukiusaaminen nousivat kyselyn perusteella selvästi niiksi kasvatuksellisiksi 

haasteiksi, joihin Lions Quest -ohjelma todella pystyy materiaalinsa avulla vaikuttamaan ja 

pureutumaan. Varsinkin koulukiusaamiseen liittyviä harjoitteita pidettiin hyödyllisinä, varmasti 

suurimmilta osin sen vuoksi, että ohjelma tuo kiusaamisen ongelman esiin useissa harjoituksissa 
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affektiivisella tavalla. Suosituksi noussut vuorovaikutustaitoihin keskittyvä osio antoi vastaajien 

mielestä hyvin materiaalia asian käsittelyyn. Tämä tuli ilmi kyselylomakkeen avoimesta 

kysymyksestä, jossa tiedusteltiin, mihin kasvatuksellisiin haasteisiin Lions Quest – ohjelmalla 

voidaan vaikuttaa: 

Koulukiusaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen löytyy Lions Questistä työkaluja. 

Vuorovaikutustaitojen kehitykseen löytyy hyviä harjoitteita ja leikkejä. Koulukiusaamista voinee 

tällä ohjelmalla vähentää.  

Merkittäviä huomiota koulukiusaamiseen liittyen ei itsereflektoinneista tule ilmi. 

Koulukiusaaminen ilmiönä liittyy kuitenkin läheisesti myös aggressiiviseen käyttäytymiseen, ja 

kiusaamista oli myös aktiivijaksoon osallistuneilla luokilla havaittavissa, muttei kuitenkaan siten, 

että se olisi merkittävästi noussut jakson aikana opetusta ja koulutyötä hankaloittavaksi tekijäksi. 

Joitain huomiota esimerkiksi harjoituksiin osallistumisen suhteen itsereflektoinneista nousi esiin:  

Aktiivisuutta ei ole luokassa usein sen takia, että luokassa ei uskalleta sanoa, mitä ajattelee. 

Tässä koulussa tuntuu olevan erinäisiä kahakoita suhteellisen paljon, ja joidenkin oppilaiden 

suhtautuminen väkivaltaan on pikemminkin ihannoivaa kuin torjuvaa. 

Myös kiusaamisen osalta voidaan todeta, että väkivaltaisen käytöksen ja kiusaamisen ihannointi ja 

kannustaminen on oppilaiden keskuudessa yleistä. Kiusaava ja tulehtunut ilmapiiri sekä ryhmän 

heikko koheesio saattaa vaikuttaa myös oppilaiden aktiivisuuteen ja yleisesti ottaen kaikkien 

ryhmän oppilaiden käyttäytymismallit muuttuvat ja kaventuvat. Itse kiusaamisen ihannointi ei 

kuitenkaan ole loppujen lopuksi todellista. Kiusaaminen itsessään toimii vain vallankäytön 

välineenä ja vallan tavoittelu itsessään on ihannoitavaa. Hamarus tiivistääkin (2008, 13) 

kiusaamisen syyksi juuri vallan tavoittelun ryhmässä. 

6.6.3 Muut kasvatukselliset haasteet  

Yhteisöllisyyden vähentyminen nousi neljänneksi suositummaksi vaihtoehdoksi. Kyselyyn 

vastanneista 23 (31,5 %) oli valinnut kyseisen vaihtoehdon. Yhteisöllisyyden vähentyminen liittyy 

olennaisesti Lions Quest -ohjelman teemaan lapsuuden luonteen muutoksista ja perheyhteisön 

vaikutuksen vähenemiseen kasvattajana. Myös kyselyyn vastanneet opettajat olivat huomanneet 

asian vaikuttavan koulutyöhön. Kun on kyse yhteiskunnallisesta muutoksesta, ei voida niinkään 

puhua itsessään kasvatuksellisesta haasteesta saatikka ongelmasta. Yhteiskunnallinen ja 

sosiaalinen muutos voi sen sijaan aiheuttaa ongelmia, kuten esimerkiksi syrjäytymistä.  
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Yhteisöllisyyden vähentyminen tarkoittaa koulun ja opettajan osalta muun muassa opettajan roolin 

suurentumista lasten elämässä kasvattajana. Moni kyselyyn vastannut halusi eritellä kyseistä 

teemaa myös avoimessa kysymyksessä, jossa sai mainita muita kasvatuksellisia haasteita 

koulutyössä. Tässä erään vastaajan esimerkkilainaus, joka kuvastaa hyvin kyseistä 

yhteiskunnallista muutosta: 

Oppilaan kasvatus, vastuun enenevä siirtyminen kodeista koululle samanaikaisesti resurssien, 

kurinpidollisten keinojen ja keskinäisen kunnioituksen vähenemisen kanssa. 

Toisten ihmisten ja varsinkin aikuisten kunnioittaminen on teema, joka nousee selkeästi esille 

avoimista kysymyksistä. Myös vanhempien osalta kunnioitus opettajaa itseään ja hänen työtä 

kohtaan on vastaajien mukaan vähentynyt. Tämä tulee ilmi myös edellisestä sitaatista. 

Kasvatusvastuun siirtyminen ja vanhempien lisääntyvät odotukset opettajan työtä kohtaan 

kuormittavat opettajia myös. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on saattaa olla kuormittavaa ja 

resursseja vievää, ja samalla vanhemmat ovat etnistä herkempiä kritisoimaan koulun ja opettajan 

toimintatapoja. Yleisti ottaen vallalla on ilmiö, että vanhemmat peräävät lastensa oikeuksia saada 

koulussa erilaisia oikeuksia ja ”palveluja”, mitkä eivät koululle sinänsä kuulu. Samanaikaisesti osa 

vanhemmista kuitenkin vetäytyy omasta kasvatusvastuusta. 

 

Opettajan kunnioittamisen väheneminen nousi myös suosituksi vastausvaihtoehdoksi numeerisessa 

kysymyksessä. 22 vastaajaa (30,1 %) oli valinnut kyseisen vaihtoehdon. Kyseinen vaihtoehto ei 

ole varsinaisesti mainittu Lions Quest -ohjelman teemoissa, vaikkakin se osaltaan liittyy 

esimerkiksi häiriökäyttäytymiseen.  

 

Yleisestikin kysymyksen muut vaihtoehdot olivat tutkimuksen tekijöiden itse valitsemia, koska 

kysymyksellä haluttiin testata sitä, kuinka kyselyyn vastanneet valitsivat juuri Lions Quest -

ohjelman mainitsemia ongelmia tai haasteita. Muut kehitellyt vaihtoehdot jäivät odotetusti vähälle 

huomiolle. Yleisesti voikin siis todeta, että Lions Quest -ohjelma onnistuu hyvin määrittelemään 

nykypäivän kasvatukselliset haasteet. Ainoastaan päihteidenkäytön osalta kehitettävää jää. Sen 

sijaan auktoriteettien kunnioittaminen voisi olla jatkossa teema, joka voitaisiin Lions Quest -

ohjelmaan nostaa. Yleisesti toisten ihmisten kunnioittaminen onkin materiaaleissa jo hyvin esillä. 
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6.7 Kuinka Lions Quest -ohjelmaa voisi kehittää? 

Kyselymme viimeisenä kohtana oli avoin kysymys, jossa tiedustelimme opettajilta 

kehittämisehdotuksia ohjelmaan. Suurimmilta osin vastaajat olivat ohjelmaan tyytyväisiä, eivätkä 

kaikki olleet keksineet mitään kehitettävää. Tässäkin kohdassa vastaajat peräänkuuluttivat 

enemmän aikaa ohjelman käyttöön ja materiaaliin perehtymiseen. Kiireen takia vastaajat kokevat 

helpommaksi sen, että käyttää ohjelmasta jotain ideoita valikoiden säännöllisen käytön sijaan. 

Materiaalin käyttöönotto vaatii aika paljon perehtymistä. Todellisen tehon saa irti vasta 

vuosien käytön jälkeen, kun materiaali on tarpeeksi tuttu. Kehittäisin ohjelmaa hiukan enemmän 

käyttäjäystävälliseksi. 

Kyselyn vastaajiksi oli osunut jonkin verran myös aineenopettajia. He kaipasivat ohjelmaan 

esimerkiksi suoraan luokanvalvojan tunnille soveltuvia tuntikokonaisuuksia. Kuitenkaan 

vastauksista ei käynyt ilmi, miksi ohjelman tunnit eivät nykyisellään toimisi luokanvalvojan 

tunneilla. Muuten ohjelmaa käytetään yläkoulun puolella sovelletusti ainakin terveystiedon 

tunneilla. Aineenopettajien vastauksissa korostuu, että ohjelman läpivieminen koostuu käytännössä 

yksittäisten teemojen käsittelystä. Suurempia kokonaisuuksia ei annetuilla resursseilla ole 

mahdollista käsitellä. Yläkoulun opettajilta ohjelma saa muutenkin eniten kritiikkiä, ja toiveita 

etenkin yläkoululaisille suunnatuista harjoitteista. Ehkä yläkoulun materiaalin rakennetta olisi 

syytä muuttaa sellaiseksi, että se tukisi paremmin aineenopettajien kasvatustyötä annetuilla 

resursseilla. 

 

Monet toivoivat vastauksissaan nettimateriaalia, jota Lions Questin mukaan kuitenkin on jo 

tarjolla. Tieto sen olemassaolosta ei vain ole saavuttanut käyttäjiä. Osa vastaajista toivoo jo 

ennestään kattavan ohjelman aiheiden syventämistä. Mielenkiintoinen toive, kun nytkään suurin 

osa vastaajista ei edes käsittele kaikkia aiheita. Joku esittää ääneen toiveen Lions Questin 

liittämisestä kiinteästi KiVa koulu -projektiin. Tämä lienee käytännössä mahdotonta yleisellä 

tasolla, mutta mikään ei estä opettajia hyödyntämästä opetuksessaan molempia ohjelmia 

rinnakkain. Toiset taas toivoivat enemmän vinkkejä Questin integroimisesta muihin aineisiin, 

esimerkiksi etiikkaan tai yhteiskuntaoppiin. Käsityksemme mukaan monet ohjelman 

tuntikokonaisuuksista sopisivat kyseisiin aineisiin sellaisenaan, on vain käyttäjästä kiinni missä 

yhteydessä haluaa ohjelmaa käyttää. Toki suurin osa kehitysehdotuksista oli varsin 

varteenotettavia, mutta osa niistä ei ole Lions Questin tekijöiden toteutettavissa: 

Koulun opsia pitäisi kehittää niin että ohjelman voisi oikeasti vetää rauhassa jollain kurssilla. 
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Lions Quest -koulutus saa myös kehitysehdotuksia osakseen. Vastaajat kehottavat panostamaan 

hyviin kouluttajiin. Kukaan ei kuitenkaan maininnut, että nykyiset kouluttajat eivät olisi hyviä, ja 

vastauksen tarkoitus jää epäselväksi. Lisäksi toivotaan, että useammille opettajille olisi mahdollista 

osallistua koulutukseen. Kohderyhmäksi ehdotetaan muun muassa ”kypsempään ikään ehtineitä” 

opettajia. Perustelut toiveelle olivat hyvät: Mitä useampi opettaja ohjelmaa käyttää, sitä paremmin 

se toimii. Tämä on tietenkin myös Lions Questin toive ja tavoite. Suurin ongelma tässä suhteessa 

on koulutuksen rahoittamisen järjestämisessä. Monet vastaajista kaipasivat lisäksi jatkokoulutusta, 

jota toki järjestetään, mutta jälleen tiedon kulku ei ollut saavuttanut kaikkia kyselyyn vastanneita 

opettajia. 

 

Vastaajat kritisoivat sitä, että materiaalin käyttöönotto on liian työlästä. Materiaalin käyttöä 

kuitenkin harjoitellaan jo nyt koulutuksen aikana, ja kovin moni tuskin toivoisi koulutuksen 

kestävän nykyistä kauemman. Jonkun mielestä ohjelman kehittäminen ei ole kannattavaa niin 

kauan, kun sen käyttöön ei ole suunnattu tarpeeksi aikaa ja resursseja. Väite on osittain totta, mutta 

suomalaisella opettajalla on todella suuri vaikutusvalta siihen, mihin asioihin omassa 

opetuksessaan haluaa käyttää aikaa. Osassa kouluista Lions Quest mainitaan 

opetussuunnitelmassa, ja sille on varattu yksi vuosiviikkotunti opetusta. Jokainen opettaja voi 

halutessaan pyrkiä toteuttamaan samanlaista käytäntöä myös omassa koulussaan. Osa vastaajista ei 

ole kokenut materiaalia sopivaksi käyttää vaativan erityisryhmän kanssa. Erityisryhmille ei ole 

suunnattu erikseen materiaalia, vaan oletuksena on, että opettaja pystyy soveltamaan materiaalia 

kunkin opetusryhmän tarpeisiin. Myös ohjelman toimimisesta toisen asteen opiskelijoiden kanssa 

ollaan skeptisiä. Samoin terveysjakso koetaan muusta materiaalista irrallisena, ja sen käytön 

tarpeellisuutta alakoulussa on kyseenalaistettu.  

Ohjelma on pääosin hyvä, mutta sen noudattaminen nykyisessä kiireisessä kouluyhteisössä, 

jossa ryhmät ovat suuria, ei ole itsestään selvää. Ohjelmasta on helpompi ottaa joitakin ideoita 

valikoiden ja tarpeen mukaan käyttöön. Terveysjakso tuntuu osin irralliselta muusta ohjelmasta 

ja esim. päihteistä puhuminen jo alaluokilla ei tunnu tarpeelliselta. Näitä asioita käsitellään 

koulussa jo muutenkin suunnitellusti. 
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6.8 Tutkimustulosten koontia  

Tässä luvussa on tarkoituksena koota tutkimustuloksia esittämiemme tutkimuskysymysten valossa. 

Palaamme tässä luvussa joihinkin tutkimuskysymysten kannalta merkittäviin numeerisiin tietoihin 

ja tarkastelemme tuloksia ja tutkimustamme yleisesti. 

 

Internetin kautta lähetettyyn lomakekyselyyn vastasi yhteensä 73 Lions Quest -koulutukseen 

osallistunutta, joista 9 oli miehiä ja loput 64 naisia. Kyselyyn osallistui koulutuksen käyneitä 

opettajia ja kasvatusalan ammattilaisia vuodelta 2008 ja 2010. Kyselyyn vastanneet olivat käyneet 

koulutuksen Lions piirien F, D, A -alueella. Numeeriset tiedot käsiteltiin tilastollisella ohjelmalla, 

avoimet kysymykset ja aktiivijaksosta kerätty itsereflektointiaineisto analysointiin laadullisin 

menetelmin ilman kvantifiointia. 

 

Yksi tutkimuksemme tavoite oli selvittää, miten Lions Quest -koulutuksen käyneet opettajat 

käyttävät yhdessä kasvamisen ohjelmaa ja sen materiaalia. Saimme selville, että opettajat käyttävät 

ohjelmaa yllättävän vähän, sillä suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä sitä joko kuukausittain 

tai muutaman kerran puolessa vuodessa. Useat kasvattajat kertoivat kuitenkin avoimessa 

vastauksessa olevansa halukkaita lisäämään ohjelman käyttöä. Suurin este ohjelman suuremmalle 

käytölle vaikuttaa olevan resurssi- ja aikapula. Vähäinen käyttöaste on selittävänä tekijänä sille, 

että opettajat eivät ole käyttäneet ohjelmaa kokonaisvaltaisesti. Suurin osa vastaajista on käynyt 

oppilasryhmänsä kanssa vain tiettyjä ohjelman jaksoja läpi. Suosittua ohjelman käyttö on myös 

ryhmäyttämisvaiheessa. Vastauksista paistaa läpi, että ohjelmaa ei käytetä niinkään 

ennaltaehkäisevänä, vaan sen avulla yritetään löytää helpotusta jo ilmenneisiin luokan sisäisiin 

ongelmiin. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että koulutuksen käyneet opettajat eivät juuri saa 

koulussaan vertaistukea ohjelman käytön suhteen. Suurin osa opettajista vastasi, että heidän 

koulullaan vain harvat opettajat käyttävät ohjelmaa. Lisäksi opettajat eivät ole sitoutuneita 

ohjelman käyttöön, sillä merkittävä osa vastaajista ei ole kirjannut sen käyttöä omiin 

suunnitelmiinsa. 

 

Materiaalin käyttöön liittyen saimme useita mielenkiintoisia tuloksia. Vuorovaikutus-, tunne- ja 

itseluottamus ja päätöksenteko -jaksojen käytön useudet korreloivat voimakkaasti keskenään.  

Selkeästi vähiten käytettiin materiaalipaketin jaksoa ”Terveys”. Tutkimukseen valikoituneista 

Lions-piireistä jakson käyttö oli tilastollisesti merkitsevästi vähäisimmällä käytöllä Etelä-

Pohjanmaalla. Materiaalin eri osa-alueita pidettiin kaikilta osin hyödyllisempänä suhteessa niiden 
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käyttöasteeseen. Korrelaatiokertoimet nousivat kaikilta osin käytön useutta tarkastelevaa 

kysymystä korkeammiksi. Naisvastaajat kokivat tilastollisesti merkitsevästi jaksot ”Turvallinen 

ryhmä” ja ”Tunteet” hyödyllisemmiksi, kuin miesvastaajat. Yliopistokoulutuksen omaavat 

vastaajat pitivät tunne- ja terveys-osioita hyödyllisempänä, kuin ne vastaajat, joilla ei ole 

yliopistokoulutusta.  

 

Materiaalissa esitellyistä työtavoista eniten käytetään leikkejä, opettajajohtoista keskustelua ja 

parityöskentelyä. Vähimmälle käytölle jäävät kotitehtävät. Leikkien käytön määrään vaikuttaa 

tilastollisesti merkitsevästi koulun koko. Suurissa kouluissa leikkejä käytetään harvemmin, kuin 

pienissä ja keskikokoisissa kouluissa. Samansuuntainen tulos koskee työtapaa ”Harjoitukset ja 

leikit piirimuodostelmassa”. Kyseiset kaksi menetelmää myös korreloivat vahvimmin keskenään, 

mikä on luontevaa niiden osittaisen päällekkäisyyden takia. Naiset kertovat käyttävänsä 

opettajajohtoista keskustelua työssään huomattavasti enemmän, kuin miehet. Parityöskentelyä 

käyttävät muita vastaajia tilastollisesti merkitsevästi vähemmän matemaattis-luonnontieteellisiä 

aineita pääaineenaan lukeneet kasvattajat. Eniten hajontaa vastaajien kesken eri taustamuuttujien 

osalta sai aikaan työtapa ”Roolit ryhmätyössä”. Aiempana vuonna koulutuksen käyneet käyttävät 

työtapaa enemmän kuin ne, joilla koulutuksesta on vähemmän aikaa. Yli 25 opetusryhmän 

kouluissa työtapaa käytetään pienempiä kouluja vähemmän. Hyvin vähäistä työtavan käyttö on 

sellaisten kasvattajien keskuudessa, joilla ei ole yliopistopohjaista koulutusta, verrattuna niihin 

vastaajiin, joilta koulutus löytyy. Kotitehtävien käytön osalta Lions-piirit eroavat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan. Etelä-Pohjanmaalla kotitehtäviä ei käytetä Lions Quest -opetuksen tukena 

juuri ollenkaan. Itsereflektiomme tukivat monilta osin kyselylomakkeen perusteella saamaamme 

tietoa materiaalin käytöstä. 

 

Halusimme tutkia, kuinka Lions Quest -ohjelman käyttäminen vaikuttaa oppilaisiin ja ryhmään. 

Kyselyyn vastanneet opettajat kokivat ohjelman vaikuttaneen positiivisimmin luokan ilmapiiriin, 

oppilaiden yhteistyötaitoihin, oppilaiden itsetuntoon ja toisten tukemiseen ja kannustamiseen. 

Opettajat kokivat ohjelman mielekkäänä ja motivoivana. Vuorovaikutustaitoihin ohjelma on 

kyselyyn vastanneiden mukaan vaikuttanut myönteisesti sekä oppilaiden keskinäiset suhteet ovat 

edistyneet. Opettajat olivat kuitenkin hieman varovaisia siihen kysymykseen vastaamisessa, jossa 

tiedusteltiin varsinaisia ohjelman vaikutuksia. Syy on sinänsä hyvin ilmeinen, opettajat ovat 

käyttäneet ohjelmaa suhteellisen vähän. Opettajat kokivat, että säännöllinen käyttö voi todella 

johtaa pysyviin vaikutuksiin oppilaissa ja ryhmässä. Ohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoisia. 

Tavoitteisiinsa ohjelman voi todeta pääsevän vain aktiivisella käytöllä. Laadullinen aineisto antaa 
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myös ymmärtää, että kyseiset muutokset oppilaiden taidoissa ja asenteissa ovat hyvin merkittäviä 

ja persoonallisuuteen sekä ihmisen minuuteen merkittävästi vaikuttavia, jolloin muutos ja 

tavoitteiden toteutuminen on pitkäjänteisen työn tulos ja tavoitteiden saavuttamista voi tarkastella 

luotettavasti vasta oppilaiden kasvettua. Tarkastelimme myös tavoitteiden toteutumisen yhteyksiä 

materiaalipakettiin. Vuorovaikutus- ja tunne-osiota eniten hyödyntäneet opettajat olivat todenneet 

ohjelman tavoitteiden toteutuvan parhaiten. 

 

Kasvatukselliset haasteet, nimenomaan Lions Quest -ohjelman määrittelemät, olivat yksi 

tutkimuksemme kohde. Testasimme kyselylomakkeen avulla, ovatko opettajat huomanneet 

kasvatustyössään juuri ohjelman mainitsemia ongelmia tai haasteita. Häiriökäyttäytyminen nousi 

selvästi suurimmaksi kasvatukselliseksi haasteeksi. 69,9 prosenttia vastanneista koki 

häiriökäyttämisen merkittävimmäksi kasvatukselliseksi haasteeksi. Tämä käsite ei sinänsä ole 

Lions Quest -ohjelman käyttämä, vaikkakin ohjelma puhuu samasta teemasta käyttäen nimitystä 

riskikäyttäytyminen. Koulukiusaaminen ja syrjäytyminen ovat Lions Quest -ohjelman 

määrittelemiä haasteita. Nämä haasteet olivat kyselyyn vastanneet myös huomanneet. Melkein 

puolet (46,6 %) olivat valinneet vastaisvaihtoehdon ”syrjäytyminen”, ja vastaavasti myös 

vaihtoehdon ”koulukiusaaminen” (45,2 %). Kasvatuksellisten haasteiden määrittäjänä Lions Quest 

-ohjelma onnistuu jokseenkin kiitettävästi, vaikkakin päihteidenkäytön osalta ohjelmaa voitaisiin 

uudistaa ajankohtaisemmaksi. Myös perinteiden väheneminen ja opettajan kunnioituksen 

väheneminen olivat opettajien mielestä ongelmia, joihin myös ohjelma voisi jatkossa kiinnittää 

huomiota. Myös kasvatusvastuun siirtyminen kodilta koulun harteille koetaan opetustyötä 

kuormittavaksi tekijäksi. 

 

Ehkä merkittävin tutkimuksellemme asettama tehtävä oli löytää kehittämisehdotuksia Lions Quest 

-ohjelmalle. Se oli haastavaa siksi, että sekä suurin osa vastaajista että tutkijat itse olivat ohjelmaan 

enimmäkseen varsin tyytyväisiä. Joiltakin osin materiaalin käyttäjälähtöisyyttä voisi lisätä. Itse 

koimme varsinkin Vatupassi-ohjelman materiaalin välillä melko vaikeaselkoiseksi. Yläkoulun 

opettajilta ohjelma saa enemmän kritiikkiä, ja sen osalta ohjelmassa lienee eniten kehittämistä. 

Terveys-jakso koetaan materiaalipaketin muista osioista irrallisena, joten myös sen kehittämiseen 

kannattaisi panostaa. Useat vastaajat toivovat enemmän resursseja ohjelman käytölle esimerkiksi 

opetussuunnitelmaan kirjaamisen kautta. Koulutuksen käymisen haluttaisiin olevan mahdollista 

useammille opettajille, ja jatkokoulutusta toivotaan. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksemme tavoitteena oli tutkia Lions Quest -koulutuksen käyneiden opettajien kokemuksia 

ja mielipiteitä ohjelmasta. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, miten opettajat ovat 

käyttäneet materiaalia ja kuinka usein. Lisäksi halusimme selvittää, kuinka Lions Quest -ohjelman 

tavoitteet ovat toteutuneet käytännössä, ja onko sillä tavoitteiden kaltaisia vaikutuksia lapsiin ja 

nuoriin. Tutkimuksessa halusimme selvittää myös, miten Lions Quest -ohjelma onnistuu 

nykypäivän kasvatuksellisten haasteiden määrittäjä, joita opettajat työssään kohtaavat. Lopuksi 

tavoitteenamme oli etsiä mahdollisia kehitysmahdollisuuksia ohjelmalle.  

 

Suurin osa opettajista käyttää Lions Questiä kuukausittain tai muutaman kerran puolessa vuodessa. 

Ohjelman voidaan siis katsoa olevan jatkuvassa käytössä, vaikka käytön useus jääkin 

vähäisemmäksi, mitä Lions Quest -ohjelman tekijät suosittelevat. Parhaisiin tuloksiin tekijöiden 

mukaan päästäisiin, kun ohjelmaa käytettäisiin jatkuvasti noin kerran viikossa. Vastaajat 

perustelivat vähäistä käyttöä aika- ja resurssipulalla sekä päällekkäisyydellä etenkin KiVa koulu-

projektin kanssa. 

 

Yleisin opettajien ilmoittama ohjelman käyttötapa on sellainen, missä opettaja on käynyt 

opetusryhmänsä kanssa vain tiettyjä ohjelman jaksoja läpi. Tällöin ohjelman käytön voidaan nähdä 

olevan satunnaista, eikä kokonaisvaltaista, jos kokonaisia jaksoja jätetään käyttämättä. Suuri osa 

opettajista kertoi käyttävänsä ohjelmaa uuden ryhmän aloittaessa tai kun on itse aloittanut uuden 

ryhmän kanssa. Opettajat soveltavat ohjelmaa omien käyttötarkoitustensa mukaisesti, mikä 

ohjelman tekijöiden mielestä on suositeltavaakin. 

 

Opettajien antamissa kehittämisehdotuksissa toivottiin muun muassa sitä, että Lions Quest -

koulutus järjestettäisiin useammalle saman koulun opettajalle. Suurin osa opettajista ilmoitti, että 

heidän koulunsa opettajista vain harva tai muutama käyttää ohjelmaa. Lisäksi yli kaksi kolmasosaa 

vastaajista ei kirjaa ohjelman käyttöä omiin suunnitelmiinsa, eikä sitä ole mainittu heidän koulunsa 

opetussuunnitelmassa. Vertaistuki saattaisi lisätä ohjelman käyttöastetta ja siihen sitoutumista, 
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mutta koulutuksen rahoittaminen ei ole ohjelman tekijöiden vaikutuspiirissä. He voivat ainoastaan 

suositella useamman opettajan lähettämistä koulutukseen samasta koulusta.  

 

Materiaalipaketin useimmiten käytetyiksi osioiksi kyselyn perusteella paljastuivat ”Turvallinen 

ryhmä” ja ”Vuorovaikutus” -jaksot. Matemaattisluonnontieteellisiä aineita pääaineenaan lukeneet 

käyttivät ”Turvallinen ryhmä” jaksoa muita vastaajia vähemmän, ja etelä-pohjalaiset opettajat 

”Terveys”-jaksoa huomattavasti muita vastaajia vähemmän. Vuorovaikutus-jakson kanssa vahvan 

positiivisesti korreloivat ”Itseluottamus ja päätöksenteko” sekä ”Tunteet” -osiot. Koska nämä 

kaikki kolme osiota korreloivat positiivisesti keskenään, ovat vastaajat vastanneet niihin 

samansuuntaisesti. Toisin sanoen, jos vastaaja on ilmoittanut käyttävänsä yhtä näistä jaksoista 

melko usein, on hän todennäköisesti vastannut kahteen muuhunkin vastaavalla tavalla. Suuria eroja 

näiden eri osioiden käyttöasteella ei siis ole. Huomionarvoisinta on se, että ”Terveys”-jaksoa 

käytetään vastausten perusteella huomattavasti vähemmän, kuin kaikkia muita materiaalipaketin 

osioita. 

 

Vastaajat pitivät kaikkia materiaalipaketin eri jaksoja melko hyödyllisinä, pois lukien ”Terveys”-

jakso, jota pidettiin vain jonkin verran hyödyllisenä. Näin ollen se materiaalipaketin osio, mikä 

koettiin vähiten hyödylliseksi, oli myös vähimmällä käytöllä. Miehet eivät pitäneet ”Turvallinen 

ryhmä” -jaksoa yhtä hyödyllisenä, kuin naiset. Myöskään teologiaa, historiaa tai yhteiskuntatieteitä 

pääaineenaan lukeneet eivät pitäneet kyseistä jaksoa yhtä hyödyllisenä, kuin muut vastaajat. Sama 

tulos toistui kaikkien muidenkin Lions Quest -materiaalipaketin jaksojen hyödylliseksi kokemisen 

kohdalla. Naiset ja yliopistokoulutuksen omaavat vastaajat kokivat tunnejakson hyödyllisemmäksi, 

kuin muut vastaajat. Yliopistokoulutuksen saaneet pitivät myös ”Terveys” -jaksoa muita vastaajia 

hyödyllisempänä. Korrelaatiot olivat samansuuntaisia kuin edellisessäkin kohdassa, tosin ne olivat 

vielä hiukan voimakkaampia. Sen sijaan näiden kahden kysymyksen väliset korrelaatiokertoimet 

jäivät yllättävän pieniksi. Tämä kertoo siitä, että vaikka opettaja olisi vastannut käyttävänsä jotain 

materiaalipaketin jaksoa vain vähän, hän voi silti kokea sen olevan melko hyödyllinen, tai 

päinvastoin. 

 

Lions Quest -ohjelman käytetyimmät työtavat ovat leikit, opettajajohtoinen keskustelu ja 

parityöskentely. Eniten leikkejä käyttävät keskikokoisten koulujen opettajat. Naiset käyttävät 

opettajajohtoista keskustelua miehiä enemmän, ja matemaattisluonnontieteellisiä aineita 

pääaineenaan lukeneet käyttävät parityöskentelyä muita kasvattajia vähemmän. Työtavan ”Roolit 

ryhmätyössä” käytössä erilaiset taustatekijät vaikuttavat yllättävän paljon. Sen käyttöön vaikuttaa 
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vastaajan koulutusvuosi, koulun koko ja koulutustausta. Vaikka suomalaisessa ohjelmassa on 

pyritty ottamaan perheitä mukaan ohjelman toteutukseen kansainvälistä materiaalia enemmän, 

jäävät kotitehtävät vähiten käytetyksi työtavaksi. Kaikkein vähiten niitä käyttävät etelä-pohjalaiset 

opettajat. Koimme niiden käytön kömpelöksi myös omalla intensiivijaksollamme. 

Korrelaatiotarkastelun perusteella ”Tunteet” -jaksoa usein käyttävät opettajat suosivat ”Roolit 

ryhmätyössä” ja ”Kertomukset ja draama” –työtapoja. Jälkimmäisestä työtavasta löytyy 

positiivisia havaintoja myös itsereflektioistamme. Kuitenkin se, miten hyödylliseksi eri osa-alueet 

koettiin, ei vaikuttanut eri työtapojen käyttöön. 

 

Lions Quest -ohjelma onnistuu kiitettävästi nykypäivän kasvatuksellisten haasteiden määrittäjänä. 

Se on onnistunut kiinnittämään huomionsa niihin ongelmiin, mitä opettajat kasvatustyössään 

kohtaavat.  Riskikäyttäytymisen osa-alueet, kuten koulukiusaaminen ja syrjäytyminen koetaan 

vakaviksi ongelmiksi. Lasten ja nuorten käytöshäiriöt koetaan myös suureksi ongelmaksi. Lions 

Quest -ohjelma ei itse puhu ongelmasta käsitteellä häiriökäyttäytyminen, vaikkakin 

samankaltaiseen ilmiöön ohjelman periaatteissa viitataan. Ainoastaan päihteiden käyttö ei 

opettajien kokemana ole ollut niin suuri kasvatuksellinen haaste, kuin mitä Lions Quest -ohjelma 

sen määrittelee olevan. Tähän syinä voivat olla muun muassa päihteiden käytön kuuluvuuden 

pääosin koulun ulkopuoleiseen elämään ja joidenkin opettajien käsitykset siitä, että yleisimpien 

päihteidenkäytön muotojen, kuten alkoholin käytön, koetaan kuuluvat osana nuoruuteen ja 

kulttuuriimme. Myös nuorille lapsille annettu valistus päihteidenkäytön vaaroista voi olla monille 

opettajille vieras ajatus, koska pienet lapset eivät välttämättä vielä ymmärrä kaikkea 

päihteidenkäyttöön liittyvää tietoa. 

 

Lions Quest -ohjelman tavoitteet toteutuivat kyselyyn vastanneiden opettajien mielestä jonkin 

verran. Tässä kuitenkin esiintyi vaihtelua opettajien kesken. Moni opettaja totesi ohjelma käytön 

vähyyden syyksi ajan puutteen, vaikka koki ohjelman olevan hyvä ja tehokas. Tavoitteiden 

ihanteellinen, tarkemmin todistettavissa oleva toteutuminen edellyttäisi kuitenkin, että ohjelmaa 

käytettäisiin säännöllisesti.  Tietyt vaikutukset lapsiin ja oppilaisiin on helppo havaita, jos ryhmän 

kanssa työskentelee pitkään ja säännöllisesti. Tällaiset tavoitteet yleisesti ottaen toteutuivatkin 

paremmin, kuten ryhmän ilmapiirin kohentuminen. Osa tavoitteista on kuitenkin luonteeltaan 

sellaisia, että niiden toteutumista voi arvioida vasta vuosien kuluttua lasten tai nuorten kasvettua 

tai aikuistuttua.  Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Lions Quest -ohjelma onnistuu jonkin verran 

tai melko hyvin parantamaan luokan ilmapiiriä, edistämään oppilaiden yhteistyötaitoja, lisäämään 

toisten tukemista ja kannustamista sekä parantamaan oppilaiden itsetuntoa, vaikka ohjelmaa ei 
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olisikaan käytetty järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Kyselyyn vastanneet olivat myös sitä mieltä, 

että ohjelma antaa hyvän mahdollisuuden harjoitella yhteistoimintaa ja auttamista. Se on ollut 

opettajien kokemana mielekästä ja motivoivaa toimintaa oppilaille. 

 

 Edellä mainitut kvantitatiivisen analyysin avulla parhaiten toteutuneet tavoitteet toteutuivat 

yleisesti ottaen parhaiten myös aktiivijakson aikana, vaikkakin sosioemotionaalisten taitojen ja 

vuorovaikutustaitojen edistymistä ei voinut selvästi todeta tapahtuneen, koska jakso oli varsin 

lyhyt. Luokkien opettajat kokivat kuitenkin, että jakso antoi paljon hyviä elämänohjeita ja 

ratkaisumalleja eri tilanteisiin, jotka siirtyvät käytännössä toteutuviksi viiveellä lasten ajattelun 

kehittyessä. 

 

Koska kyselyyn vastanneiden opettajien määrä jäi niin alhaiseksi, eivätkä vastaukset noudattaneet 

normaalijakaumaa, jouduimme käyttämään tulosten tulkinnassa epäparametrisia testejä. Jos 

olisimme voineet käyttää parametrisia testejä, mahdollisuudet erilaisiin analyyseihin olisivat olleet 

huomattavasti laajemmat. Kuitenkin onnistuimme tekemään aineiston pohjalta analyysejä, joiden 

avulla pystyimme vastaamaan asettamaamme tutkimustehtävään. Pelkkä kvantitatiivisen aineiston 

pohjalta tehty analyysi olisi ollut melko suppea, mutta kvalitatiivisen aineiston analyysi tukee sitä 

monin osin ja tekee tuloksista luotettavammat. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisen aineiston 

pohjalta on saatu enimmäkseen kuvailevaa tietoa, jota kvalitatiivisen aineiston pohjalta pystyimme 

syventämään ja tarkentamaan.  

 

Pyrimme siihen, että teoria ja empiria olisivat käsitteiden osalta mahdollisimman yhtenäiset. 

Onnistuimme tässä mielestämme hyvin, sillä teoriaosa on riittävän kattava. Se ei kuitenkaan 

laajene liiaksi oman tutkimusalueemme ulkopuolelle. Asetelmamme on ollut lähteä liikkeelle 

Lions Quest -ohjelman tavoitteista ja arvoista, ja esitellä ohjelma mahdollisimman laajasti. 

Pyrimme avaamaan ohjelmassa esiintyviä käsitteitä ja ilmiöitä laajemman teorian valossa viitaten 

käsitteitä aiemmin tutkineisiin lähteisiin. Tavoitteenamme oli tarkastella ohjelmaa objektiivisesti, 

vaikka omat kokemuksemme ohjelman käytöstä ovat olleet pääosin positiivisia. Myös 

itsereflektioiden käytössä aineistona on tietty subjektiivisuuden vaara, jota tosin lievensi se, että 

tutkijoina toimi kaksi toisistaan riippumatonta henkilöä. 

 

Vaikka kasvattajat ovat käyttäneet ohjelmaa aikomaansa vähemmän, sopi Lions Quest -ohjelma 

koulun arkeen omien kokemustemme perusteella hyvin. Tosin intensiivijaksomme aikana meillä 

oli riittävästi aikaa ja resursseja perehtyä käsiteltäviin aiheisiin ja valmistella tunteja, mikä 
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varmasti vaikutti omiin käsityksiimme ohjelman käytön soveltuvuudesta opetuksessa. Kuitenkin 

monet ohjelman aihepiireistä olivat ajankohtaisia, ja niiden käsittelylle oppilaiden kanssa oli selkeä 

tilaus. On opettajasta itsestään kiinni, mitä asioita hän haluaa opetuksessaan painottaa ja mitä jättää 

vähemmälle. Moni vastaajista peräänkuulutti käyttäjälähtöisyyden perään, ja ehkä ohjelman 

tekijöiden olisi syytä paneutua siihen, jotta ohjelmaa myös käytettäisiin enemmän. Se jäi kuitenkin 

epäselväksi, mitä käyttäjälähtöisyydellä tarkoitettiin. Omasta mielestämme koulutus ja 

opetusmateriaali antoivat riittävät pohjatiedot ohjelman käyttämistä varten. 

 

Koska tutkimus oli alun perin Lions-liiton tilaama, asetti se aihevalinnallemme tiettyjä rajoitteita. 

Lions Quest -ohjelmasta ei oltu aiemmin tehty laajempaa kvantitatiivista tutkimusta, joten se oli 

liiton ensisijaisena toiveena. Tutkimuksessa haluttiin kuvata Lions Quest -ohjelman käyttöä 

nimenomaan opettajien näkökulmasta mahdollisimman kattavasti. Jatkotutkimusmahdollisuutena 

olisi esimerkiksi keskittyä johonkin ohjelman tavoitteeseen tai osa-alueeseen tarkemmin. 

Tekemämme tutkimus toimisi hyvänä pohjana tämän tyyliselle tutkimukselle. Edelleen 

jatkotutkimusta voisi tehdä määrällisellä tutkimusotteella oppilaiden näkökulmasta, jolloin 

tavoitteiden toteutumista voitaisiin paremmin todentaa. Koska Lions Quest -ohjelma on toiminut 

Suomessa jo noin 20 vuotta, tarjoutuisi ohjelman vaikutusten seuraamiselle kanava myös 

pitkittäistutkimuksen myötä. 

 

Tutkimuksemme toteutus oli tiivis myös aikataulullisesti. Reilun vuoden aikana kävimme Lions 

Quest -koulutuksen, tutustuimme ohjelman taustalla vaikuttaviin teorioihin, toteutimme 

intensiivisen opetusjakson ohjelman parissa ja keräsimme määrällisen aineiston. Perehdyimme 

tutkimuksen kohteena olevaan ohjelmaan perusteellisesti, ja siksi uskalsimme olla sitä kohtaan 

myös kriittisiä. Saimme projektimme avulla vastaukset niihin kysymyksiin, joita me 

tutkimuksellemme asetimme. Olemme lopputulokseen tyytyväisiä. 
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Kysely Lions Quest –koulutuksen käyneille opettajille 
 

 

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 

 

Olemme kaksi luokanopettajaopiskelijaa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä. 

Teemme pro gradu -tutkielmaa Lions Quest -kasvatusohjelman käytöstä. Kyselyyn on kutsuttu 

Lions Quest -koulutuksen käyneitä opettajia. Käsittelemme kaikkia vastauksia luottamuksellisesti. 

 

1. Taustatiedot 
 

Sukupuoli   

Mies 

Nainen 

 

Olen käynyt Lions Quest –koulutuksen vuonna… 

2008 

2010 

 

Lions Quest –piiri 
D (Kaakkois-Suomi 

A (Lounais-Suomi) 

 F (Pohjanmaa, Vaasan seutu) 

 

Opettajakokemukseni 

Alle 5 vuotta  

5-10 vuotta 

10-20 vuotta  

20-30 vuotta  

yli 30 vuotta 

 en ole työskennellyt opettajana 

 

Koulusi opetusryhmien määrä 

6 tai alle 

7-12 

13-18 

19-24 

25-30 

31 tai yli 

 

Koulutukseni 

Minulla on yliopistokoulutus 

Minulla ei ole yliopistokoulutusta 

 

Pääaineesi yliopistossa (mikäli sinulla ei ole yliopistokoulutusta, laita vastaukseksi ”ei ole”) 

_____________________________________________________________ 

Erikoistumisaineesi (mikäli vastasit edelliseen ”ei ole” vastaa tähänkin samoin) 

____________________________________________________________ 

 



 

               Liite 1 

2. Lions Quest –ohjelman käyttö           
 

Kuinka suuri osa koulunne opettajista käyttää Lions Quest-ohjelmaa? 

kaikki  

suurin osa  

noin puolet  

muutama  

harva  

ei kukaan  

en tiedä 

 

Kuinka usein olet käyttänyt Lions Quest-ohjelmaa työssäsi? 

viikoittain 

kuukausittain 

muutaman kerran puolessa vuodessa 

muutaman kerran vuodessa 

harvemmin 

en koskaan 

 

Valitse kaikki kohdat, jotka kuvaavat sinun Lions Quest-ohjelman käyttöhistoriaa? Olen 

käyttänyt ohjelmaa… 

jaksoina esim. muutamana kertana viikossa usean viikon ajan 

siten että olen käynyt kaikki jaksot läpi 

tarvittaessa ristiriita- tai kiusaamistilanteita ilmetessä 

uuden ryhmän aloittaessa tai kun olen aloittanut uuden ryhmän kanssa 

siten että olen käynyt vain tiettyjä jaksoja läpi 

uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla 

taito- ja taideaineiden tunneilla 

 

Miten muuten kuvailisit Lions Quest -ohjelman käyttöhistoriaasi? Voisitko kuvitella 

käyttäväsi sitä muulla tavoin, kuin nyt käytät? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Sitoutuminen ohjelmaan 

Lions Quest on mainittu koulumme opetussuunnitelmassa 

Lions Quest on kirjattu omiin suunnitelmiini 

En ole sitoutunut ohjelman käyttöön edellä mainituin tavoin 

 

3. Lions Quest –materiaalipaketti 
 

Kuinka usein olet käyttänyt Lions Quest-materiaalipaketin jaksoa.. 

(1. en lainkaan  2.vähän  3.jonkin verran  4.melko usein 5.hyvin usein) 
      

Turvallinen ryhmä       

Itseluottamus ja päätöksenteko      

Vuorovaikutus       

Tunteet       



 

Terveys              Liite 1 

 

 

Kuinka hyödyllisiksi olet kokenut Lions Quest-materiaalin osa-alueet? 

(1.ei lainkaan hyödyllinen 2.vähän hyödyllinen 3.jonkin verran hyödyllinen 4.melko 

hyödyllinen 5.todella hyödyllinen) 

 

Turvallinen ryhmä       

Itseluottamus ja päätöksenteko      

Vuorovaikutus       

Tunteet       

Terveys 

 

 

Olen käyttänyt työssäni seuraavia Lions Quest-materiaalin työtapoja… 

(1.en lainkaan 2.vähän 3.jonkin verran 4.melko paljon 5.hyvin paljon) 

 

Parityöskentely       

Ideatulva       

Opettajajohtoinen keskustelu       

Leikit       

Harjoitukset ja leikit piirimuodostelmassa       

Roolit ryhmätyössä       

Kertomukset ja draama       

Itsenäinen työskentely       

Kotitehtävät 

 

4. Kasvatukselliset haasteet 

 
Mitkä ovat mielestäsi kolme merkittävintä kasvatuksellista haastetta? 

syrjäytyminen 

koulukiusaaminen 

aggressiivinen käyttäytyminen 

päihdyttävien aineitten käyttö 

häiriökäyttäytyminen 

monikulttuurisuuden tuomat haasteet 

opettajan kunnioittamisen vähentyminen 

eri tahojen koululaitokselle esittämät vaatimukset 

huono kouluviihtyvyyden taso 

yhteisöllisyyden vähentyminen 

maailman nopea teknistyminen 

perinteiden väheneminen 

muu,mikä?_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Kerro sanallisesti, kuinka koet Lions Quest -ohjelman vastaavan näihin haasteisiin. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

               Liite 1 

5. Lions Quest –ohjelman vaikutukset         

 
Koen, että ohjelma on vahvistanut/ edistänyt 

(1.ei lainkaan 2.vähän 3.jonkin verran 4.melko paljon 5.hyvin paljon) 

 

oppilaiden keskinäistä kunnioitusta       

oppilaiden myönteistä käyttäytymistä       

oppilaiden itsetuntoa       

oppilaiden omaa päätöksentekoa       

oppilaiden terveellistä elämää (päihteet)       

oppilaiden tietoisuutta omasta kehosta       

luokan ilmapiiriä       

purkanut jännitteitä oppilaiden väliltä       

oppilaiden yhteistyötaitoja       

kiusaamisen ehkäisyä       

toisten tukemista ja kannustamista       

oppilaiden suvaitsevaisuutta       

oppilaiden sitoutumista perheeseen       

oppilaiden vastuuta koulunkäynnistä ja kotitehtävistä       

parantanut oppimistuloksia       

yhteistyötä vanhempien ja opettajan välillä 

 

 

Lions Quest-ohjelma.. 

(1.en lainkaan samaa mieltä 2.hyvin vähän samaa mieltä 3.jonkin verran samaa mieltä 4. melko 

samaa mieltä 5.täysin samaa mieltä) 

 

antaa hyvän mahdollisuuden harjoitella yhteistoimintaa ja auttamista 

on ollut oppilaille mielekästä ja motivoivaa toimintaa 

on ohjannut oppilaita hyväksymään ja arvostamaan erilaisuutta 

on lisännyt oppilaiden vastuuntuntoa toisista ja itsestä 

on edistänyt oppilaiden keskinäisiä suhteita 

on edistänyt oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja 

 

Koetko että työsi luokassa on muuttunut Lions Quest-ohjelman käytön jälkeen? 

ei juuri yhtään 

vähän 

jonkin verran 

melko paljon 

hyvin paljon 

Kerro sanallisesti, miten työsi on muuttunut, jos koet sen muuttuneen. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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6. Ohjelman kehittäminen 

 

 
Kerro vielä sanallisesti lopuksi, kuinka kehittäisit Lions Quest -ohjelmaa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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TAULUKKO 13.   Lions Quest – aktiivijakson työjärjestys ja sisältö.  

        

Tunti Aihe/tunnin sisältö materiaalipaketin osio 

1. Ryhmäytyminen  ja tutustuminen tutustumisleikkejä, Lions Quest-jakson 

esittelyä 

Turvallinen ryhmä 

2.   Ryhmäytyminen  ja 

tutustuminen  

tutustumisleikkejä, Lions Quest-jakson 

esittelyä, ryhmätyötavan esittelyä 

Turvallinen ryhmä 

3. Toisen kuunteleminen Kuuntelemme toisiamme: leikkejä, 

ideatulva, keskustelua, hyvän 

kuuntelijan ominaisuuksien harjoittelua, 

ryhmätyöskentelyä 

Itseluottamus 

4. Arvostus Opitaan kertomaan rohkeasti omista 

mieltymyksistä, opitaan kehumaan ja 

kannustamaan muita, opitaan keinoja, 

joilla osoittaa arvostusta muita kohtaan 

Itseluottamus 

5. Päätöksenteko Opitaan tekemään hyviä päätöksiä ja 

punnitsemaan erilaisten päätösten 

seuraamuksia, opitaan tekemään 

päätökset itse ja ryhmässä (leikkejä, 

keskustelua viriketarinan avulla) 

Itseluottamus 

6. Tulemme toimeen keskenämme Pohditaan erilaisia ristiriitatilanteita ja 

niiden seurauksia (ryhmätyö, leikki, 

keskustelu) 

Vuorovaikutus 

7. Ystävyys Leikkejä, keskusteluja ja 

musisointiharjoitus ystävyyteen liittyen 

Vuorovaikutus 

8. Olemme samanlaisia ja erilaisia Keskustelua, parityöskentelyä ja 

harjoituksia erilaisuuteen ja 

ennakkoluuloihin liittyen 

Vuorovaikutus 

9. Erilaisia tunteita Tunteiden tunnistamista ja nimeämistä Tunteet 

10. Hallitsemme kiukuntunteita Eläytymistä negatiivisiin ja positiivisiin 

tunteisiin musiikin avulla, erilaisten 

tunnesanojen harjoittelua 

Tunteet 

11. Tunteita ilman sanoja Nonverbaalisten tunneilmausten 

tunnistamista ja keskustelua niistä 

Tunteet 

12. Pidän huolta terveydestäni keskustelua erilaisten virikkeiden avulla 

oman kehon hoitamisen tärkeydestä 

Terveys 

 


