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Purjehtijakurssi 20198

• Koulun rehtori: Jouko Mäenpää
• Teoriaopettajat: Jouko Mäenpää, Ange von Martens, 

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

Mäenpää (Pandora), Timo Perttilä (La Bamba),  Ange von 
Martens (Belle Amie), Tuomas Huikko (Amante) ja Mika 
Laine apuopettajana (Belle Amie)

• Oppilaita 14 kpl



Arviointien keskiarvo 
KOULUASTEIKOLLA 4-10 (suluissa kaksi edellistä vuotta)

Kurssin hyödyllisyys 9,8 (9,7, 9,7)    
Vastaavuus ennakko-odotuksiin 9,2 (9,5, 9,5)   
Kurssin järjestelyt 9,4 (9,2, 9,0)   
Purjehtimaan-kirjanen 9,0 (9,3, 8,5)   
Teoria 8,5 (8,8, 8,6)   
Käytäntö 9,6 (9,6, 9,5)   

Veneiden arvosanat välillä 9,5 – 9,7 

Palaute saatiin 14/14 oppilaalta



Opettajien toiminta 
• Erittäin hyvä
• Esimerkillistä, kannustavaa, hyväntuulista
• Hyviä. Käytännönläheisiä ja kaikilla hyvät hermot  Opettivat kädestä 

pitäen
• Kiitoksia erittäin osaavasta, motivoituneesta ja kärsivällisestä opetuksesta
• 5 erilaista asiallista opettajaa, jotka painottivat eri asioita. Hieno 

kokonaisuus
• Selkeää ja kaikki vastasi aina kärsivällisesti ja perusteellisesti kysymyksiin
• Pääasiassa hyvää. Jotkut asiat voisi esittää selkeämmin. Kaksi ohjaajaa per 

vene voisi olla hyvä jossain harjoitteissa (esim. kun asioita tehdään 
keulassa ja perässä).

• Osaavat opettajat
• Erittäin kärsivällistä ja rauhallista ohjausta. Jokainen vuorollaan sai 

opetella eri toimia. Oli jatkuvasti turvallinen olo. Kannustava ja rento 
ilmapiiri. Neuvoja ja tietoa kaikista purjehdukseen liittyvästä. Huonoja 
kysymyksiä ei ollut.



Opettajien toiminta 
• Ehkä ensimmäisen päivän veneisiin tutustuminen meni liian tekniseksi 

eikä se hyödyttänyt meidän ryhmää. Muuten erittäin asiantuntevaa.
• Hienoa että kaikkiin kysymyksiin jaksettiin vastata useamminkin niin että 

asia tuli varmasti selväksi. Määrätietoista ja kannustavaa opetusta 
varsinkin käytännön osalta

• Pääsääntöisesti hyvä. Toisinaan tuntui opettajien keskinäinen 
kummunikaatio tehtävistä harjoitteista ja aikataulusta olevan hukassa.

• Arvosana 10+
• Opettajat osasivat rauhallisesti ja ymmärtäväisesti selittää purjehduksen 

perusasiat



Ehdotuksia kurssin kehittämiseksi 
• Tuulen vaikutusta purjeisiin voisi vielä kerrata luokassa käytännön 

purjehdusten jälkeen
• Yksi vene / päivä. Nyt vaihdettiin venettä ja kaikissa omat tavat / skuuttien 

paikat sitloodassa
• Teoriasosuudesta voisi saada vähemmän raskaamman ja lisätä vielä 

käytäntöä. Pääsy Kytön selälle ja ”isolle vedelle” osuutta lisää.
• Yhteinen linja miten eri asiat toimii (esim. skuutit ja vinssit). Toisessa 

veneessä opitut tavat eivät olleet ”oikein tehtyjä” toisessa.
• Viikon kurssi liian intensiivinen. Kurssipäivä voisi jakaa 1,5-2 viikolle.
• Aikataulu oli liian tiukka ainakin perheelliselle
• Köysien läpikäyntiä ennen purjehdusta, tähän vähän enemmän aikaa.
• Hyvä kurssi mutta vielä enemmän olisin itse tarvinnut ”hinkkaamista” kun 

ei ollut kokemusta purjehtimisesta



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

PITÄIS LISÄTÄ?  

• Purjehdusta mahdollisimman paljon. Vähemmän kahvin juomista 
• Tuuli/purjeet yhtälön kertaamista
• Purjeiden käsittelyä ja käytännön harjoitusta
• Lisää toistoja => varmuus kasvaa. Satamatoiminnot.
• Ehkä teoriapuolella voisi vielä käydä ennakolta läpi, mitä pitää tehdä 

tietyissä tuulitilanteissa / käännöksissä jne.
• Enemmän rantautumisharjoituksia
• Vähän enemmän aikaa esim. reivaamiseen, purjeiden nosto ja lasku
• Toistoja enemmän ja satamaan tuloja sekä lähtöjä. Aika on rajallinen.



Mikä oli parasta tällä kurssilla?
• Purjehdus Pentalan ulkopuolella
• Hyvä porukka, hyvä ilma, hyvät opettajat. Hyvä että sai purjehtia kaikkia 

mukana olleita veneitä
• Opin paljon – ja vielä on oppimista. Purjehdusterminologia uutta. Opin 

ymmärtämään purjeiden merkityksen paljon paremmin. Hyvät opit annoitte. 
Mahtava sää.

• Se että sai kokemuksia eri veneistä ja eri asioista. Opettajisto.
• Pääsi kokeilemaan 4 erilaista venettä.
• Käytännön harjoittelu. Oli kiva käydä eri veneissä harjoittelemassa, kuulla ja 

nähdä eri toimintatapoja ja sai uusia vinkkejä ja muistisääntöjä.
• Käytännön harjoittelu. Sai tehdä asioita joissa koki olevan itsellään 

parannettavaa.
• Päästä itse tekemään osaavan opettajan ohjauksessa.
• Ilmapiiri, kannustus, kärsivällinen opastus, hyvä veneet, asiantuntevat ja 

osaavat ohjaajat, pääsi kokeilemaan eri tyyppisiä veneitä.



Mikä oli parasta tällä kurssilla?
• Käytännön harjoittelu melko paineettomasti
• Käytännön harjoittelu oli tarpeeksi intensiivistä, sopivasti toistoja, oli kiva ja 

hyödyllilstä nähdä toimintaa erilaisissa veneissä. Kiva että myös sai toimia 
erilaisen miehistön kanssa joka veneessä.

• Käytännön harjoitteet
• 3 pivää purjehdusta -> loistavaa
• Käytännön tekeminen, että pääsee oikeasti kokeilemaan



Mikä oli huonointa?
 Olisi voinut olla yksi päivä lisää. Jaettuna kahdelle viikonlopulle.
 Ei varsinaisesti mikään mutta teoria-osuus oli ”tuhti”
 Välillä sotku kun piti aina aloittaa uudelleen eri veneessä. 
 Teoriatunnit selkeämmiksi, avataan sanasto ennen kuin niitä aletaan käyttää
 Teoriatunnilla asiat selitettiin liian korkealla tasolla.  Kuulijakunnassa on 

kuitenkin vasta purjehtimaan opettelevia ja jos käsitteitä ei selitetä, niin 
vaikeaa toisinaan ymmärtää koko selitettävän asian kontekstia.

 Välillä olisin halunnut tehdä enemmän.

 8 x tämä kohta jätetty tyhjäksi



Lisäksi haluan sanoa
• Suuri kiitos!
• Iso kiitos – Hyvä porukka
• Oli hienoa osallistua kurssille kun takana on jo muutamia vuosia käytännön 

harjoittelua. Asioita on hyvä käydä läpi uudelleen. Aina oppii jotakin uutta. 
Nyt tuli paljon uutta asiaae.

• Hienoa duunia hienon harrastuksen ilosanoman jakamisessa. Kiitos.
• Käytännön koe olisi ollut kiva tehdä jo tutussa veneessä.
• Kiitos teille kurssista! Oi mukavaa 
• Mielestäni teoriaa ja käytäntöä oli sopivassa suhteessa. Tosi hyvä että 

purjehdusta opetetaan myös aikuisille.
• Tämä vahvisti haluani alkaa purjehtimaan
• Kurssi antoin mahtavat perusteet jatkaa omatoimista harjoittelua oikeilla 

toimintatavoilla ja tekniikoilla.
• Todella hyödyllinen kurssi ja nyt lähdetään touhuamaan oman veneen 

kanssa paljon paremmalla varmuudella.
• Hyvä ponnahduslauta eteenpäin. Erittäin hyvä peruspaketti.


