
KLV Purjehduskoulu
Espoon Merikoulu

Oppilaspalaute 2017



Purjehtijakurssi 2017

• Koulun rehtori: Ange v Martens
• Teoriaopettajat: Jouko Mäenpää, Tuomas Huikko Harri 

Ruuska ja Ange v Martens
• Käytännön harjoittelu opettajien veneillä: Jouko 

Mäenpää (Pandora), Timo Perttilä (La Bamba)  Ange v 
Martens (Belle Amie)

• Oppilaita 11 kpl, kurssin hinta/hlö 350/300€
• Ikäjakauma -29 
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Arviointien keskiarvo 

KOULUASTEIKOLLA 4-10 (suluissa edellinen vuosi)

Kurssin hyödyllisyys 9,7 (9,6)    
Vastaavuus ennakko-odotuksiin 9,5 (9,6)   
Kurssin järjestelyt 9,0 (9,6)   
Kirjanen 8,5 (8,4)   
Teoria 8,6 (8,4)   
Käytäntö 9,5 (9,4)   

Palaute saatiin 11/11 oppilaalta



Opettajien toiminta 
 Aivan mahtavia ja osaavia!
• Erittäin osaavat opet, osasivat opettaa hyvin.
• Erinomaisen rauhallista ja luotettavaa
• Hyvin hoidettu käytännön harjoittelut.
• Esimerkillistä ja mikä parasta hyvinkin toisistaan eroavia. Hienoa nähdä

erilaisia tapoja tehdä oikein.
• Opettajat olivat rauhallisia ja valmiita selvittämään asioita uudeleen ja

uudelleen. Pääasiassa täsmälliset ohjeet veneessä.
• Asiat käytiin tarpeeksi selkeästi läpi ja usein.
• Useimmiten esimerkillisen rauhallisesti ja huolella selitetty konseptit ja

jokaisen rooli käytännön manöövereissä. Kun vaihdetaan miehistöt
koordinointi tärkeää jotta kaikki saavat kokeilla kaikkea. 

• Pääasiasssa todella hyvää. Välillä voisi hieman vähemmän kärkkäästi jakaa
neuvoja, jotta itse ehtii nähdä mikä on pielessä.

• Jokaisesta osiosta 1-2 oppimisen tarkistavaa tehtävää. Esim. sää: Mihin
suuntaan matalapaine pyörii?



Mitä lisää?
MITÄ AIHEITA KURSSIIN PITÄISI LISÄTÄ  TAI MINKÄ ASIOIDEN PAINOTUSTA 

PITÄIS LISÄTÄ?  

• Järjestelmällisemmät satama-allas sulkeiset, enemmän etana ajoa. 
Tilanteiden simuloimista. Valmistautuminen myrskyyn & koviin tuuliin.

• Enemmän harjoitusta satamassa, vaikka  se onkin ”tylsää”
• Veneen käsittely yksin?
• Kehityspolusta kurssin jälkeen voisi kertoa. Tuulen ennustus. 

Peukalosääntöjä purjeen trimmaukseen
• Vähemmän teoriaa, enemmän käytäntöä.
• Enemmän itseopiskelua. Solmujen lisäksi väistämissäännöt.
• Vähän navigointia.



Mikä oli parasta tällä kurssilla?

• Hyvät opettajat, siistit ja hienot veneet, kirjanen.
• Purjehtiminen eri veneillä.
• Pääsi purjehtimaan. Viimeisenä päivänä pääso vieläkokeilemaan niitä asioita 

jotka tuntuivat hankalilta tai olivat jääneet tekemättä aiemmin.
• Oppia purjehtimisaesta tuli todella paljon.
• Pääsee hyvin alkuun käytännön purjehduksessa turvallisissa oloissa.
• Opettajien antamia omia käytännön vinkkejä.
• Käytäntö, itse purjehtiminen.
• Käytännön harjoittelu.
• Käytännön harjoittelu eri veneillä. Pinna vs. ruori
• Youtube viisauksien kokeilu todellisella veneellä oli silmiä aukaiseva kokemus. 

Satama-allas manööverit.
• Sää :). Sen lisäksi sai asiantuntevia neuvoja eri opettajilta ja eri veneissä.



Mikä oli huonointa?

 Teoria osuus hieman raskas.
• Teoriaosuus kaipaisi rytmitystä omalla tekemisellä.
• Teorialuennot
• Pe tehokkaampi startti olisi ollut kiva. Vaikea ehtiä lukea kirjasta.
• Olisipa ollut pidempi. Onneksi on tiistaikisat :).
• Ei huonoa
 Yksitoikkoinen sää. Liian hyvä ilma. Satama-ajon vähäisyys, joskin sitä oli 

enemmän kuin alunperin uskoin.
 Osittaiset päällekkäisyydet esim. saaristolaivurikurssin kanssa.



Lisäksi haluan sanoa

• Erinomainen kurssi. Loistavat olosuhteet Espoonlahdella.
• Loistava kurssi joka antaa rutkasti varmuutta  ja itseluottamusta 

purjehduksen aloittamiseen.
• Kiitokset ja anteeksi kaikille joiden venettä kohtelinkaltoin
• Kiitos  (x3)
• Iso kiitos opettajille ja järjestäjille!
• Tätä kurssia suositeltiin meille. Oli aivan mahtavaa ja opin erittäin paljon. 

Tulen suosittelemaan. Jos lisää kursseja, tulen.
• Kiitos! Tack! Oli hyödyllistä ja mukavaa.


