
Projekti on valtakunnallinen 
terveyskasvatusohjelma, jonka keskeisiä 
osa-alueita ovat terveelliset elämäntavat 

ja ehkäisevä päihdetyö 3-13 -vuotiaille 
lapsille ja nuorille.



Miten Australiassa syntynyt IW:n koulutusohjelma päätyi Suomeen?

Töölön Rotaryklubin jäsenet Timo Malkki ja Jussi Vartiainen olivat puuhamiehinä, kun huoli lasten ja
nuorten hyvinvoinnista päihteiden käytön takia kasvoi ja klubi päätti kutsua piirin 1420 klubit
seminaariin 12.2.1998 VR-tiloihin.

Vuonna 2000 perustettiin työryhmä, jonka jäseniksi tuli neljä rotaria ja kolme Inner Wheel -jäsentä.
Inner Wheelistä mukana olivat Nurmijärven Inner Wheelistä Pirkko Kiikka, Rauman Inner Wheelistä
Annukka Lankinen ja Tuusula-Hyrylä Inner Wheelistä Helena Riihikallio. Pirkko Kiikasta tuli v. 2001
perustetun Koulutus Elämään Säätiön hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja.

Koulutus Elämään Australiasta Englantiin

Nuorten koulutuksen tarvetta ei ollut yksin Australiassa, vaan rotarit toivat idean toteutuksineen
mukanaan myös Englannin tarpeisiin. Siellä Life Education -toiminnan suojelijana on Walesin prinssi
Charles. www.lifeeducation.org.au

Miten koulutustoiminta lähti käyntiin?

Tieto Englannissa käytössä olevasta koulutusohjelmasta houkutteli Tarja ja Jyrki Lausvaaran sekä
Pirkko Kiikan ja Helena Riihikallion tutustumismatkalle Life Education Centres’iin Lontooseen.
Koulutusohjelman käytännön toteuttamista Tarja pääsi seuraamaan v. 2001 myös Kyproksella
Limasolissa, missä hän vieraili perheensä kanssa lomamatkalla.
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Aktiivisuus tuotti tulosta

Ensimmäinen opetusvaunu tuli Suomeen
maaliskuussa 2001. Luovutus tapahtui Tapiolassa.
Vaunun lisäksi tarvittiin koulutettuja opettajia, joten
säätiö lähetti koulutukseen kaksi opettajaa: Niina
Lyijysen ja Tarja Lausvaaran. Koulutus kesti kolme
viikkoa ja sisälsi vaunuopetuksen seuraamista ja
luentoja. Toinen koulutusmatka oli heinäkuussa
2001, noin kahden viikon kestoisena.

Ohjelman sopeuttaminen peruskoulun opetukseen suuri työ

Ohjelmien suomentaminen ja sopeuttaminen suomalaiseen peruskouluun oli edellytys toiminnan
aloittamiselle. Videoiden äänittäminen suomeksi opetustarkoitukseen alkoi myös heti. Suurimman
koulutusohjelman ohjelman työstämisestä suomalaiseen kouluun sopivaksi tekivät IW-läiset Tarja
Lausvaaran koulun kellarissa kahdella ”mankalla” siis Tarja ja Pirkko Kiikka Jyrki Lausvaaran
avustaessa aikataulutuksen kanssa. Haroldin äänenä lauluissa toimi opettaja Matti Helimo.

Opetus lähti käyntiin

Opetusvaunu opetuskäyttöön tuli vuonna 2001. Kummina toimi eduskunnan puhemies Riitta
Uosukainen. Teknos sponsoroi opetusvaunun hankintaa yhteiskuntavastuutoimintana.



Ensimmäinen parin-kolmen päivän vaunuopetusjakso pidettiin Vilppulassa marraskuussa 2001.
Opettajina uutta ohjelmaa olivat vetämässä päätoimisena Niina Lyijynen ja oman toimensa ohella
Tarja Lausvaara. Rotarien ja IW:n avustuksilla myös Nurmijärvellä opetus saatiin käyntiin useilla
kouluilla peräkkäisinä vuosina.

Messutoimintaa ja esittelyjä eri puolilla maata

Toimintaa esiteltiin messuilla ja sekä vaunun että opetuksen esittelyjä oli eri puolilla maata.
Rotarien piirin 1420 ja Inner Wheelin piirin 142 kokouksissa esiteltiin toimintaa.

Toinen vaunu sai niin valtiollista kuin rotareidenkin huomiota.

Vuonna 2008 aloitti toinen vaunu opetustoiminnassa. Rotareiden maailmanpresidentti Glenn Estess
Sr kiinnitti vaunuun Rotary-tarran lähtölaukauksena toiminnalle. Luovutusta v. 2008 Rajamäellä
seurasi myös pääministeri Matti Vanhanen.

Vaunut historiaan ja siirrettävät tablettitietokoneet käyttöön

Suomen Koulutus Elämään -projekti on tehnyt uraa-uurtavaa työtä kehittäessään opetuksen
vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Oppilaiden kiinnostus työskentelyä kohtaan on aistittavissa
voimakkaasti.

Koulutus Elämään Inner Wheelin valtakunnalliseksi projektiksi

Pohjoismaiden projektit on luokiteltu eritasoisiksi: valtakunnallisiksi, piirin projekteiksi ja klubien
omiksi projekteiksi. Klubit ovat näiden lisäksi tukeneet kansainvälisiä International Inner Wheelin
projekteja päätöstensä mukaisesti. Kansallinen neuvosto on kaudella 2009-2010 päättänyt valita
Koulutus Elämään projektin Inner Wheelin valtakunnalliseksi projektiksi.

Koulutus Elämään -opetusohjelma saa kohdennettua tukea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskukselta (STEA). Vuoteen 2023 saakka tuki rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla. Vuodesta
2024 eteenpäin avustukset tulevat valtion talousarviosta. Avustussumma tullee olemaan
laskusuuntainen, joten paikallinen tuki on erittäin tärkeää tulevaisuudessa.

Nuorisoa uhkaavat tekijät ja koulutusohjelman vastaukset

Kaksi merkittävää uhkatekijää ovat huumeet ja netin vaikutukset. Koulutusohjelma sisältää
valistavia palikoita huumeiden kielteisistä vaikutuksista. Lisäksi nettikiusaamiseen ja muuhun
kiusaamisen estämiseen on kiinnitetty kasvavaa huomiota.

Harold-peli 4-6-luokkalaisille on julkaistu v. 2019. Pelissä lapset voivat yhdessä huoltajien kanssa
oppia ja keskustella terveellisistä elämäntavoista http://koulutuselamaan.fi/harold-peli/.
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http://koulutuselamaan.fi/harold-peli/


Koulutus Elämään opetus tavoittaa maassamme noin 25 000 lasta ja nuorta. Inner Wheelin
lahjoitustoiminnan tuella toteutettavalla koulutuksella on merkitystä nuorten tulevaisuudelle.
"Oppituntien aikana oli huomattavissa useita itsetuntoa tukevia seikkoja opettajan toimintatavoissa
ja opetuksessa. Havaintojeni perusteella voi nähdä, että itsetuntoa tuetaan Koulutus Elämään Säätiön
tunneilla esimerkiksi rohkaisemalla lapsia omaan ajatteluun, tukemalla tietoisuutta yksilöllisyydestä,
vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa olemalla ja tarjoamalla onnistumisen kokemuksia”
(opinnäytetyö).

Arjesta poikkeavana koulutustapahtumana vierailevat opettajat vetävät lasten huomion opetettaviin
asioihin eri tavalla kuin oma opettaja. Oppilaiden tarkkaavaisuus tunnilla on terävää, ja he tekevät
harjoitukset keskittyneesti. Oma opettaja jatkaa esillä olleen aiheen käsittelyä myöhemmin omilla
tunneillaan.

Miten voimme lahjoittaa varoja koulutukseen?

Voimme kerätä varoja eri keinoin klubimme toimintana. Koulutus Elämään -valtakunnalliselle
projektille varat voi lahjoittaa:

1. Ottamalla yhteyttä toiminnanjohtaja Sami Teikkoon, Koulutus Elämään Säätiö.
2. Sopimalla hänen kanssaan koulusta, joka halutaan mukaan opetukseen.
3. Säätiöstä ollaan yhteydessä kouluun, sovimme käytännöt ko. koulun kanssa.
4. Lahjoittajan kanssa sovitaan näkyvyys, vanhempainilta jne.
5. Säätiö perehdyttää opettajat toimintamalliin koululla.
6. Toteutetaan opetus koululla, vanhempainilta/vanhempain tutustuminen, palautteen keruu

oppilailta ja opettajilta.
7. Palaute käsitellään yhdessä lahjoittajan/tukijan ja koulun kanssa.
8. Seuraavan vuoden vierailun suunnittelu alkaa hyödyntäen kokemuksia.

Uudellamaalla, Turussa, Oulussa ja Tampereella on mahdollista tukea jo mukana olevaa koulua.
Mukana olevan koulun tukeminen 500 €/viikko. Tällä varmistetaan opetuksen jatkuvuus. Tukija saa
näkyvyyttä säätiön viestinnässä koululle.

Myös yksittäisiä lahjoituksia voi tehdä: www.koulutuselamaan.fi. Koulutus Elämään Säätiö
Rahankeräyslupa RA/2021/1512, myönnetty 10.11.2021. Lupa on voimassa 25.1.2022 alkaen toistaiseksi
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräystili FI65 6601 0001 0619 10.

Miten avustusvarat käytetään?

Lahjoitukset käytetään terveyskasvatusohjelman opetustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen
sekä tukitoimiin, kuten viestintä, markkinointi ja hallinto.

Inner Wheel piiri 142 ry/Viestintä
Huhtikuu 2022
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