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Oppilaspalaute 2018



Purjehtijakurssi 2018

• Koulun rehtori: Jouko MäenpääAnge v Martens
• Teoriaopettajat: Jouko Mäenpää, Ange v Martens, 

Tuomas Huikko ja Timo Perttilä
• Käytännön harjoittelu opettajien veneillä: Jouko 

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

• Oppilaita 12 kpl, kurssin hinta/hlö 350/300€



Arviointien keskiarvo 
KOULUASTEIKOLLA 4-10 (suluissa edellinen vuosi)

Kurssin hyödyllisyys 9,7 (9,7)    
Vastaavuus ennakko-odotuksiin 9,5 (9,5)   
Kurssin järjestelyt 9,2 (9,0)   
Purjehtimaan-kirjanen 9,3 (8,5)   
Teoria 8,8 (8,6)   
Käytäntö 9,6 (9,5)   

Veneiden arvosanat välillä 9,1 – 9,6 

Palaute saatiin 12/12 oppilaalta



Opettajien toiminta 
• Rauhallista ja selkeää käytännön harjoituksissa. Luokassa ok.
• Kiitos opettajille – opin paljon. Teillä on hieno asenne ja on upeaa, että 

jaatte osaamistanne muillekin!
• Erinomaista
• Sopivaa, osaavaa, persoonallista. Turvallisuutta korostivat. Hyvä ja 

rauhallinen. Oli hyvä saada käytännön erilaisia suhtautumisia ja nähdä eri 
veneiden hiukan erilainen kulttuuri.

• Pelkkiä kehuja 
• Hyvät ja kokeneet opettajat. Erilaisia persoonia, jolloin sai eri näkökantoja 

purjehtimaan.
• Ei suurempia moitteita. Kaikki oli ammattimaisia.
• Rauhallista ja antoivat meidän tehdä itse koko ajan. Selittivät hyvin ja 

helposti ymmärrettävästi.
• Hyvää, rauhallista ja selkeää veneessä. Hyviä käytännön vinkkejä. 
• Loistavaa, jokainen erilainen mutta täydellistä
• Kaikki opettajat olivat mahtavia omalla tavallaan. Omat painotukset ja 

oma asenne. 



Ehdotuksia kurssin kehittämiseksi 
• Luokassa olisi voinut käytä tarkemmin läpi: Kikka, dirkki, cunningham
• Aikaisempi vahvistus kurssille pääsystä. Myös ennakko materiaali voisi 

tulla hiukan aikaisemmin. Kaikissa veneissä olisi hyvä käydä alussa läpi 
rikin köydet ja mitä vinssiä mihinkin käytetään.

• Ensimmäiseen teoriapäivään hieman tiiviimpi aikataulu
• Jos mahdollista, lyhyt purjehdus ennen teoriaosuutta voisi olla hyödyllinen
• Itse olisin jakanut harjoittelun kahteen viikonloppuun.
• Ensimmäisenä teoriapäivänä pitää mennä Tuomaksen veneeseen ja 

tutustua siihen kun se on selkein (yksinkertaisin). Joka aamu nimitysten 
kertausta. Tietopaketti 2 viikkoa ennen kurssin alkua.

• Purjehduskerhon esittely selkeämmin. Matalan portaan mahdollisuuksia 
liittyä seuraan yms.

• Jos on ensikertalainen niin Tuomaksen vene on ehkä selkein/yksinkertaisin 
aloittelijalle. Sen jälkeen järjestyksellä ei väliä.

• Mietin olisiko ekana iltana voinut jo käydä pienellä purjehduksella.



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

PITÄIS LISÄTÄ?  

• Purjeiden fysiikkaa, kiristyksien merkitystä. Esimerkkitilanteita. Ekalla 
purjehduksella opettajat selkeästi kippareita ja oppilaat gasteja.

• Purjeiden vaihto
• Mielestäni nyt hyvä tasapaino
• Purjeiden säätöä
• Aika hyvin sisältö mietitty!
• Lisää venee osien nimiä ja sanastoa kirjaseen



Mikä oli parasta tällä kurssilla?
• Käytäntö ja että sai purjehtia oikeasti ”itse”. Opettajat jakoivat henkilökohtaisia 

kokemuksia ja tarinoita. Mukavat fiilikset jäi.
• Säät  ja että pääsi kokeilemaan 4 erilaista venettä.
• Vesillä harjoittelu , purjeiden käsittely, ohjaus, rantautumiset. Hyvä vihkonen 

ennakko materiaalina. Hyvät teoriatunnit (sää). 4 erilaista venettä ja kipparia
• Käytännön harjoittelu, monen opettajan opetus, eri veneisiin tutustuminen.
• Oppi käsittelemään purjevenettä, solmut, ankkurointi, pelastusharjoitus.
• Veneisiin ja niiden osiin tutustuminen ja käytännön purjehtiminen
• Käytäntö opettaa parhaiden. Eri veneet vaikka vaihdossa joutui aina 

opettelemaan uuden veneet säädöt.
• Käytännön opetus
• Käytännön purjehdus ja opettajat
• Käytännön harjoittelu
• Tutustuminen muihin kurssilaisiin, veneiden vaihto, opetettavien asioiden 

toistoja toiveiden vastaanotto
• Paljon aikaa vesillä ja toistoa paljon



Mikä oli huonointa?
 Lauantaina tulimme turhan aikaisin satamaan
 Aikataulun lipsuminen välillä, odottelua…
 Paljon uutta asiaa opetettavaksi yhden viikon aikana
 Että kestää vain viikon 
 Lauantaina olisi voinut käydä hieman pidemmällä ja olla vesillä pidempään 



Lisäksi haluan sanoa
• Hyvä meininki ja asenne
• Markkinointia voi tehostaa. Ei helposti löydettävissä googlen kautta….
• Suuret kiitokset kaikille opettajille. Ammattitaitoisesta ja tosi hyödyllisestä 

kurssista
• Kiitos kaikille!
• Tällainen intensiivinen kurssimuoto on erittäin hyvä! Ilmapiiri oli mukavan 

leppoisa ja kannustava
• Kiitos paljon. Kurssin pohjalta on helpompi lähteä uuden veneen kyytiin
• Kiitos hyvästä kurssista!
• Loistava kurssi!
• Kiitos opettajille
• Kurssi vahvisti mielikuvan kuinka hienoa purjehtiminen on ja samalla poisti 

pelot ja uskomukset kuinka vaikeaa se on


