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Opiskelijalähtöisyys 1 ja 2 

Opetushallituksessa pamahti, kun keskeyttäminen pilviin suhahti. 

Oli pakko tunnustaa, että ohjaus liikaa kurittaa 

ja jatkuva polutus huvittaa. Se mittaristoa kuluttaa. 

Siirretään katseet hyvinvointiin 

ja luotsataan sujuviin toimiin. 

Ohjaus on sujuvaa 

Kun mittaristot vähemmän poluttaa 

Etenkin kun kaiken tunnnustaa. 

Ohjaus siirtymissä 

Mittareista emme koskaan pitäneet, niitä pelkäämme, 

Ohjauksen väärä ajoitus sosiaalisen epäluottamuksen luo, siitä eroon 

haluamme. 

Polutamme läpi elämän, 

nuoret ja aikuiset, yhteisöllisyyttä tukien. 

Loppupamaus 

opiskelijalähtöinen makea elämä 

Helsinki – Tukholma all night long 

Sujuvasti siirrytään, Helsingistä Tukholmaan. 

Yhteistyötä luotsataan, tunnustaakin osataan. 

Keskeyttämistä pohditaan, mittaristo kehitetään. 

Keskeyttäminen hylätään, yhteisöllisyys kunniaan, hyvinvointia lisätään. 

Alun suuri pamaus, Span suuri humaus. 

Mittariston pamaus 

Sujuvasti poluttaen, yhteistyöllä luotsaten. 

Hyvinvointia tunnustaen, ketterästi ohjaten 

 

opiskelijalähtöinen mittaristo, 

siirtyy yhteiseksi pamaukseksi. 



 

           

Nostalgia 

Ohjata vai ei, luotsata vai ei. 

Läpäistä vai keskeyttää, siinäpä pulma. 

Näitä polkuja tallaan mä läpäisyyn asti, 

Jos sä ohjaaja pysyt mun rinnallain. 

Näiltä poluilta löytyy se luotsaava rasti, 

jolta siirryn sujuvasti työelämään 

Reformipamaus 

Luotsaamme Keski-Uudellamaalla yhteistyössä, 

siirtyen poluttaen opiskelijalähtöisesti yhdessä. 

Aina emme onnistu ohjauksessa – tunnustamme, 

läpäisy on silti kirkkaana päämääränämme. 

Tahdomme yhteisöllisyyden mittaristoon, 

se vähentää keskeyttämistä ja vaikuttaa hyvään oloon. 

Opiskelijalähtöinen yhteistyö 

Uimakoulusta, mopokortista osaamista tunnusta. 

Opiskelija aidosti kohdataan. omalle digipolulle ohjataan 

Sujuvasti siirtyy vastarannalle, kääntyy opettajan kannalle. 

Keskeyttämien ei käy mielessä, kun on kaverit vieressä. 

Yhteisöllisyys hyvinvointia lisää, pääsee jatko-opintoihinkin sisään. 

Mittaristo sen näyttää, on hyvä vauhtia käyttää. 

Lopussa iso pamaus, oman uran avaus 

  



 

           

Järkeä ohjaukseen 

Ohjaus on tärkeä, vaan jos ei ole järkeä. 

Kun viiniä valitsee, voi sujuvasti siirtyä valkoisesta punaiseen. 

Sen jo kapitalistinenkin tiedemies tunnustaa, 

että näin voi viiniä poluttaa. 

Tuhat kertaa tuhat vuotta, 

yhteistyötä ei ole tehty suotta. 

Tillsammans med bästa möjliga handledning 

Förr var förr och nu är nu, 

det handlar om våra ungdomar ju. 

Att coacha och leda är fidens melodi, 

att satsa och watcha är ingen komedi. 

Vi lyssnar och planerar, i samma spår vi inte stagnerar. 

Vi vet vi är bra och bättre kan vi bli, med smidiga stiger görs ingen sorti. 

Här har vi engagemang, Pamaus och pang. 

Luotsi 

Meinasin opinnot keskeyttää, mutta sitten tuli ohjaaja tää. 

Se rupesi ohjaamaan ja opintoja poluttamaaan. 

En voinut syrjään siirtyä, kun alkoi tulevaisuus piirtyä. 

En halunnut itteeni häpäistä, vaan koulutukseni läpäistä. 

Reformin tuska 

Yhteistyö meitä korville lyö, 

opiskelijalähtöinenkö työ? 

Mitä pitäisi tunnustaa, 

mittaristoko ohjaa ja kannustaa? 

 

Melkoinen tapaus, 

tämä pamaus: 

Reformi, yhteistyö, yyteet ja potkut 

siinäpä meille sotkut.  



 

           

Opiskelijalähtöinen yhteisöllisyys –RÄP 

Luotsata, ohjata, polutttaa, siirtyä 

Valitse siitä minkä puoleen kääntyä. 

 

Tunnista, tunnusta ja kannusta 

tutkintoja tulee tästä pannusta. 

 

KOP KOP KOP, avaa polkus 

KOP KOP KOP, kerro siirtymäs 

 

Opiskelija kun meille pamahtaa, hyvinvointia meillä jaetaan, 

Sujuvasti siirtyy sukkelaan, oppija ohjautuu oikeaan oksaan 

Keskeytä älä nyt, mittaristo niin on päättänyt. 

Yhteistyö voimaa suo, näin läpäisyä meille tuo 

 

Pamaus yössä 

Kuulin suuren pamuksen, syy siihen oli ohjauksen. 

Pian täytynee tunnustaa, aina ei voi poluttaa. 

Kohta alkaa yötön yö, ja reformissa yhteistyö. 

 

Haju 

Haju on luotsaamista. Haju on yhteistyötä.  

Pamaus luo hajun. Haju on sujuvaa siirtymistä.  

Mihin haju meni? 

Keskittymistä ja hyvinvointia, yhteistyötä siirtymistä. 

Sitä on haju, 

tunnustettu pamaus. 


