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Purjehtijakurssi 2020

• Vastaava opettaja: Ange v Martens
• Teoriaopettajat etänä: Ange v Martens, Tuomas Huikko, 

Sini Lind
• Käytännön harjoittelu veneillä (opettaja ja apuopet): 

• La Bamba: Timo Perttilä, Sini Lind, Mika Laine
• Amante: Tuomas Huikko, Mika Laine, Sini Lind
• Oppilaiden oma vene: Ange v Martens

• Oppilaita 10 kpl, 

su



Arviointien keskiarvo 
KOULUASTEIKOLLA 4-10 

’

Palaute saatiin 9/10 oppilaalta

*) Verrattuna kolmen edellisen vuoden keskiarvo

Arvosana Muutos (*

9,8 0,1
9,8 0,4
9,3 0,1
9,2 0,3
8,9 0,3
9,3 -0,2Käytäntö

Kurssin hyödyllisyys
Vastasi ennakko-odotuksia
Kurssin järjestelyt
Purjehtimaan-kirjanen
Teoria



Opettajien toiminta 
• Erinomaista. Jaksettiin selittää asioita kärsivällisesti ja hyvässä hengessä
• Kärsivällistä, tasapuolista, asiantuntevaa, ensiluokkaista
• Hyvä meininki oli koko ajan. Jos olisin ollut ekaa kertaa purjehtimassa niin 

olin ehkä kaivannut että asioita selitetään enemmän mutta omalla 
taustalla toimi näinkin.

• Mahtavaa. Sai tehdä, sai ymmärrystä ja osaamista. Hieman selkeämpi rooli 
jako ja käskystys oli ollut kiva

• Hyvää ja selkeää
• Erittäin hyvin meni kaikki. Etäopetuskin sujui hyvin.
• Asiallista ja asiat selitettiin käytännön purjehduskerroilla hyvin. Etä-teoria 

tunneilla tuntui että asiat käytiin läpi kertauksena vaikka asiat olivat osalle 
uusia.



Ehdotuksia kurssin kehittämiseksi 
• Jatkokurssi, kiitos ! Tai vaikka illanmittaisia teemakursseja
• Oppilaiden lähtötasoa voisi vähän kartoittaa ennen kurssin alkua ja jakaa 

sen perusteelläa ryhmiin
• Venekohtaiset ohjeet mitä köyttä käytetään missäkin 

tilanteessa/vaiheessa
• Käytännön voisi jakaa kahdelle viikonlopulle niin ehtisi hieman 

sisäistämään asioita
• Teoria-osuus oli vähän heikko etänä (korona)
• Jotain tehtäviä teoria-osioon



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

PITÄIS LISÄTÄ?  

• Enemmän vaan käännöksiä, purjeiden nostoja ja laskuja
• Tuulen vaikutukset
• Lisää käytännön navigointia ja reittisuunnittelua
• Painotukset ihhan kohdillaan ja monipuolisesti käytään asioita läpi



Mikä oli parasta tällä kurssilla?
• Kun käytännössä pääsee itse tekemään hyvässä opetuksessa niin tuntuu että 

nyt uskaltaa lähteä itsenäisesti jatkamaan harjoittelua
• Tuulen käyttäytymisen opettaminen, lähdöt ja rantautumiset
• Itse käytäntö
• Käytännön harjoittelu
• Kaikki veneily
• Vesillä olo
• Käytännön harjoittelu merellä ja maissa
• Purjehdusharjoitukset



Mikä oli huonointa?
 Räntä- ja raesade
 Sää
 Vesisade
 Lyhyt kesto 
 Koronan takia emme päässeet vaihtamaan veneitä mikä oli sääli kun olisi 

ollut kiva saada kokemusta eri veneistä
 En keksi paitsi että loppui liian pian 



Lisäksi haluan sanoa
• Huippukurssi, innosti kivasti aloittamaan/jatkamaan harrastusta
• Erittäin hyvä kurssi, kiitoksia !
• Kiitokset täältäkin tuhannesti. Huomaa kyllä että pyyteetöntä työtä ja 

rakkaudesta lajiin. Yksi parhaista kursseista koskaan, jonka olen käynyt. 
Suosittelen kyllä vilpittömästi kaikille purjehduksesta kiinnostuneille.

• Suurkiitos, erinomainen ja hyödyllinen kurssi, jossa pääsi tekemään ja 
harjoittelemaan turvallisessa ympäristössä

• Todella hienosti organisoitu ja toteutettu kurssi! Etänä pidetty 
teoriaosuuskin onnistui todella hyvin.

• Hyvin tyytyväinen kurssin antiin. Parasta purjehdusopetusta mitä olen 
saanut



Mistä sait tiedon kurssista 
Kaverilta 2
Google, netti 5
Espoon Merikoulun nettisivut 1
Oman venekerhon kautta 0
Facebook uutisvirta 0


