KLV Purjehduskoulu
Espoon Merikoulu

Oppilaspalaute 2021

su

Purjehtijakurssi 2021
• Vastaava opettaja: Tuomas Huikko
• Teoriaopettajat etänä: Ange v Martens, Tuomas Huikko, Sini Lind
• Käytännön harjoittelu veneillä (opettaja ja apuopet):
• La Bamba: Timo Perttilä, Tuomas Parviainen
• Amante: Tuomas Huikko
• Belle Amie: Ange v Martens, Tuomas Parviainen
• Pandora: Jouko Mäenpää
• Plan B: Sini Lind, Mika Laine
• Oppilaspaikkoja 18 kpl, kolme jäi pois kurssin aikana sairastumisen
vuoksi (oma tai lapsi), yksi saatiin kesken kaiken jonosta mukaan, 17
sai lopulta suoritusmerkinnän
• Kurssin hinta/hlö 350/400€

Arviointien keskiarvo
KOULUASTEIKOLLA 4-10
Arvosana
Kurssin hyödyllisyys 9,4
Vastasi ennakko-odotuksia
9,2
Kurssin järjestelyt
9,1
Purjehtimaan-kirjanen8,9
Teoria
8,7
Käytäntö
9,3

(*

Muutos
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
0,0
-0,2

Palaute saatiin 17/17 oppilaalta
*)

Verrattuna neljän edellisen vuoden keskiarvoon

Opettajien toiminta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pääpiirteittään erittäin hyvää. Keskiviikon osalta ei ehkä ollut ihan tarkkaa suunnitelmaa. Käytännön
harjoittelu vesillä oli loistavaa !
Arvokasta käytännön kokemusta tuli opettajilta. Varmaan kaikki opettajat opettavat omalla tavallaan, joten
eri veneissä kiertäminen olisi normaalioloissa ehkä antanut oman lisänsä.
Teoriaosuus oli selkeää, tosin itselleni suurelta osin tuttujakin asioita.
Asiallista, osaavaa, ystävällistä, kannustavaa ja selkeää. Oman kouluveneen opettajilla hyvät pedagoogiset
taidot. Syy-seuraussuhteet aukaistiin, tehtiin paljon toistoja.
Kokeneita, rauhallisia, osasivat selittää asiat ymmärrettävästi.
Hyvät opettajat, antoivat mahdollisuuksia kysyä ja esittivät asiat selkeästi myös ’uusille purjehtijoille’.
Ammattitaitoista, kärsivällistä.
 rauhallinen, pedagooginen, sekä sopiva luottamus miehistöön.
Kaikki tarpeellinen tuli esille opetuksessa, kiitos !
Rauhallista ja asiallista. Asiat käytiin selkeästi ja toistaen läpi. Erittäin ammattimaista.
Hyvin käytännönläheinen. Virheisiin reakoitiin napakasti ja opastavasti.
Opettajien toiminta oli käytännönläheistä ja johdonmukaista. Plussaa siitä.
Kokemusta vain yhdestä opettajasta mutte se oli oikein hyvä ! Kaikki käytiin läpi hyvin ja kerraten.
Käytännön harjoitukset olivat hyviä, niitä olisi voinut olla enemmän. Opetusvene oli todella hyvä sekä
opetus selkeää ja ymmärrettävää.
Kiitos kokemuksenjakamisesta ja hyvistä perusteista.
Opettajat olivat ystävällisiä ja joustavia. Oli hyvä, että kaikilla oli kurssisuunnitelma ja käsiteltävät aiheet
listassa, jolloin siihen voitiin palata. Hyvä, että ohjelmaa sovelletaan tuulen ja olosuhteiden mukaan.
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Ehdotuksia kurssin kehittämiseksi
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Tärkeimpiin asioihin vielä enemmän toistoa
Vielä viikon kuluttua lyhyt kertaus, ehkä jopa toisesssa veneessä, jotta varmasti opit jäivät mieleen. No ei
välttämättä, tämä oli kyllä hyvä kokonaisuus.
Mahdollisia ennakkotehtäviä
Teoriaosuuksia voisi visualisoida selkeämmin esim videoiden kautta. Eri toimenpiteiden käytönnön syitä
tuoda selkeämmin esille.
Mahdollisuus lyhyeen kertaukseen – esim yksi päivä.
Enemmän käytäntöä, vähemmän teoriaa.
Miehistöä/venettä olisi hyvä vaihtaa jotta oppisi toimimaan useammassa veneessä. Kirjaseen voisi kirjata
suoraan synonyyminimitykset veneen osille / köysille / maston rakenteelle.
Teoria-osuus oli liian tiivis, vaikea käsitellä suurta määrää asioita niin nopeasti.
Veneeseen tutustuminen kannattaa miettiä enemmän järjestelmälliseksi.
Ehkä sellainen että joka päivä olisi alkanut yhteisellä tehtävänannolla / päivän ohjelman läpikäynnillä että
olisi saanut kokonaiskuvan.
Jälkikäteen ajateltuna, olisi ehkä ollut hyvä jos olisimme kiertäneet eri veneissä. Kuuleman mukaan opetus
vaihteli aika paljon eri veneissä.
Valtakunnallinen (?) verkkoosuus osana teoriaa, jossa lyhyitä videoita, tehtäviä yms.
Tarkempi porrastus aikatauluihin alkuvaiheessa, kun opetellaan rantautumista. Ennakointia ja työnjakoa
veneessä. Teoriaosuuden suhteen olisi mahdollista tehdä jonkin verran toiminnallisia tehtäviä kotona,
jotka tavalla tai toisella tarkistettaisiin (tietty hankalaa kun kurssi on vapaaehtoinen) - mutta itse tekemällä
asiat pysyvät paremmin hallussa kuin kuuntelemalla
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Mitä lisää?
MITÄ AIHEITA KURSSIIN PITÄISI LISÄTÄ TAI MINKÄ ASIOIDEN PAINOTUSTA PITÄIS LISÄTÄ?

•

Enemmän ’välicheckejä’ mitä on tehty ja miksi. Myös oppimisen ’välicheck’.
Navigointia olisi voinut olla enemmän
Käytäntöä oli kattavasti mutta ehkä olisi voinut olla hiukan enemmän
Kurssilaisten itseohjautuvuus / vastuu purjehtiessä lauantaina. Sunnuntai sitten enimmäkseen kertausta.
Mahdollisimman paljon vesillä, samalla kun purjehtii voi keskustella ja kertoa kokemuksia.
Käytännön tilanteiden toistoja. Suunnitelmallisuutta käytännön asioiden läpikäymiseen.
Kaikilla kouluttajilla tulee olla käytössä muistilista, kerrotaan alussa osuuden tavoitteet, sitten käydään
asiat läpi, sitten kerrataan tavoitteet suhteessa palautteeseen.
Hyvä sekoitus teoriaa ja käytäntöä
Termien kertausta sillä kun sanasto on uutta, ne menee helposti sekaisin.
Tärkeintä ehkä tehdä hienosäätöä miehistön toiveiden ja kokemusten perusteella. Meillä toimi hyvin se
että kaikilla oli jonkun verran kokemusta veneilystä ja purjehtimisesta ennestään.
Oli ihanaa, että turvallisuus ja mob-harjoitus olivat mukana sisällöissä.

•
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Mikä oli parasta tällä kurssilla?
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Käytännön tekeminen, purjehtimisen perusteiden hyvä opetus.
Päästä käytännössä harjoittelemaan eri tilanteita ja rooleja
Monta toistoa esim. vendat ja jiipit
Monipuolisuus ja se että kaikki voi harjoitella kaikkia tehtäviä
Käytännön harjoittelu
Purjeiden käsittely ja hyvä yhteishenki !
Teorian jälkeen asioita tehtiin monta kertaa eli toistoja tuli paljon. Hyvä opettaja ja mukavat kurssikaverit. Sama
vene koko viikonlopun ajan joten vene tuli tutuksi.
Käytännön purjehtiminen
Se että kaikki saivat kokeilla keikka käytännössä. Asioita toistettiin tarpeeksi monta kertaa niin että kaikki
tehtävät tulivat tutuiksi
Saatiin paljon toistoja erilaisissa keleissä. Rohkeutta ja toimintavarmuutta. Rataharjoitus oli loistava.
Oivallista että pariskunnat laitettiin eri veneisiin(1. Ryhmän jäsenet olivat myös aloitteellisia ja neuvoivat toisiaan.
Purjehtiminen ja veneet
Käytännön harjoittelu merellä. Paljon toistoja ja välillä vauhtia. Hyvä meininki !
Käytännön kokemus
Purjehtimaan oppiminen, kokemus, mahdollisuus kysyä ja kokeilla.
La-su päivät ja purjehduksen kokeminen eri tuulissa sekä ilmassa.
Turvallisuuspuolen läpikäynti, mahdollisuus purjehtia paljon ja harjoitella käytännössä.

1) Järjestäjien

huomautus: halutessaan pariskunnat saavat olla samassa kouluveneessä.

Mikä oli huonointa?

•

Korona
Sunnuntaina ei saatu tarpeeksi tuulta
Teoria voisi olla interaktiivisempi
Ei mikään 
Aina ei ymmärtänyt miksi joku asia tehtiin
Maanantain teoriapläjäys on aika raskas etänä
Veneeseen tutustumisen osuus ei ollut selkeä
Ehkä oli jopa liian iso vene siinä mielessä että tuulessa ei pystynyt oikein rantautumaan
EOS
Auringossa paloi, sateessa kastui
Venekohtainen oppimistahti oli kuulemani mukaan hieman eritasoinen. Ryhmien muuttaminen olisi
varmaan paikallaan, niin että kaikki oppisi laajemmin.
Hetket, joina ei tiennyt mikä oli oma homma :)

•
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Lisäksi haluan sanoa
•

Kiitos – oli mukavaa ! Opin paljon !

•

Voisitte potenttiaalisille uusille purjehtijoille markkinoida purjehtimista seurassanne niin
omalla veneellä jne. Ns Näin liityt, näitä saat…

•

Kiitos kaikille mahtavasta kurssista ja elämyksestä. Nyt minä osaan purjehtija.

•

Oikein hyvä kurssi

•

Kurssilla oli kivaa

•

Aivan mahtava purjehtia huippuopastuksessa erilaisissa tuulissa.

•

Kiitos mukavista päivistä. Pajon vielä tehtävää ja opittavaa / kokemuksen kerryttämistä, joka
toivottavasti syntyy toistojen kautta

•

Kiitos !

•

Hyvät kouluttajatja hyvä ryhmä teki kurssita erittäin mukavan ja hyödyllisen

•

Iso kiitos opettajille ja järjestäjille.

•
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