
KLV Purjehduskoulu
Espoon Merikoulu

Oppilaspalaute 2022

Suurkiitos opettajille!!!!!



Purjehtijakurssi 2022
• Vastaava opettaja: Tuomas Huikko
• Teoriaopettajat: Tuomas Huikko, Sini Lind, Jan Schmid, Mika Laine, 

Jouko Mäenpää
• Käytännön harjoittelu veneillä (opettaja ja apuopet): 

• Amante: Tuomas Huikko
• Belle Amie: Ange v Martens, Jan Schmid
• Pandora: Jouko Mäenpää, Tuomas Parviainen
• Plan B: Mika Laine, Markus Hanhisalo
• My Wave: Sini Lind, JP Tiesmäki
• La Bamba: Timo Perttilä (vain pe ilta)

• Oppilaita 18 kpl
• Kurssin hinta/hlö 350/400€



Arviointien keskiarvo 
KOULUASTEIKOLLA 4-10 

Palaute saatiin 17/18 oppilaalta

*) Verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon
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Opettajien toiminta 
• Todella hyvät opettajat. Innostavia ja 

asiantuntevia. Ja myös kärsivällisiä. Kaikkiin 
kysymyksiin tuli vastaus.

• Asiantuntevaa. Huomioitiin hyvin kurssilaisten 
taitotaso.

• Oli kyllä todella hyviä, ystävällisiä, avuliaita ja 
osaavia.

• Opettajat olivat mahtavia, rauhallisia, 
asiantuntevia, selkeitä ja positiivisia

• Toiminta oli tosi rauhallista ja selkeää. Positiivinen 
ilmapiiri.

• Asiallista ja oppilaiden toiveet otettiin myös hyvin 
huomioon.

• Ammattitaitoiset opettajat, kokemusta löytyy.
• Ange oli rauhallinen, ystävällinen ja osaava. Hyvä 

opettaja. Vaaratilanuhka sujui rauhallisesti [?? ei 
oikein saa käsialasta selvää]. Hän keitti kahvit että 
voimme rauhassa ”laskeutua” aiheen pariin.

• Osaavia opettajia
• Molempien veneiden opettajat tiesivät mitä tekivät. 
• Ihania kannustavia opettajia. 
• Asiantuntevaa ja hyvin rohkaisevaa
• Hyvä rauhallinen opetustapa
• Opettajat OK. 
• Innostavaa opetusta, kiitos.
• Aivan mieletöntä! Paljon asiaa helposti 

ymmärrettävässä muodossa. Pisteenä i:n päälle se, 
että ihan huikeita tyyppejä olivat kaikki opettajat! 
Kiitos!

• Rauhallista ja asiantuntevaa



Ehdotuksia kurssin kehittämiseksi 
• Purjehtimaan kirjanen voisi olla vähän laajempi
• Jatkomahdollisuuksia voisi miettiä, miten esimerkiksi 

venettä omistamattoman kannattaisi edetä 
harrastuksessa

• Ehkä puolipäivää enemmän käytäntöä
• Käytännön harjoittelua voisi olla jaettuna 

useammalle viikonlopulle. Näin voisi kerrata teoriaa 
käytännön päälle -> oppiminen tehostuisi

• Toivoin pääseväni useaan eri veneeseen. Ehkä 
yksinkertaisinta olisi jos kurssi suoritettaisiin yhdellä 
veneellä mutta lopuksi voisi pikaisesti tutustua 
erilaisiin . Muuten ehkä ei ole aina selvää, mitä 
edellisessä veneessä on koulutettu. Kiva kuitenkin 
kokea kaksi erilaista venettä. Purjehtimaan-kirjasen 
takasivulla voisi olla vaikka rastitettavat ruudut eri 
taitotasoille. En koe hallitsevani kaikkea, mutta alkeet 
osaan kaikesta.

• Ehkä tutustua kaikkiin veneisiin mutta purjehtia 
vain kahdella

• Olisi mielestäni hyvä olla yhdessä veneessä lähes 
koko ajan ja saada lyhyesti nähdä/kokea erot 
muihin veneisiin

• Tarjota ehdotuksia/ajatuksia miten 
veneilyharrastusta voi tästä jatkaa. Vielä vähän 
lisää veneiden teknisiä ratkaisuja ja niiden 
läpikäyntiä (esim. laiturissa eri veneitä esitellen)

• Hyvä paketti, sopivasti teoriaa ja käytäntöä.

• 7 tyhjää vastausta



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

• Kurssin pituus huomioiden, lisättävää on aloittelijan vaikea keksiä
• Purjeiden säätäminen / vauhdin maksimointi
• Tekniset asiat voisi selittää konkreettisemmin miksi asia X pitää tehdä yms... Välillä tuntui ettei tämä ollut 

alkeiskurssi. Aika moni osasi jo paljon.
• Hyvä että käytäntöä oli paljon. En nyt heti keksi puutteita, pitää päästä purjehtimaan eka.
• Ehkä myös kaikkien köysien toiminnot, mikä köysi vaikuttaa mihinkin.
• Olisi ehkä vielä parempi päästä nopeammin vesille koska siellä käytännössä oppii. Opetus voisi teorian 

osalta olla veneessä.
• Asiat oli mielestäni hyvässä balanssissa sisällön ja ajankäytön suhteen
• Aiheet hyvät. Lisäisin vielä jotain liittyen jatkoon / esim mahdollisen oman veneen hankinta tai muuhun 

harjoitteluun.
• Jos mahdollista käytännön harjoittelua vielä enemmän, koska siitä oppii eniten
• Minulle tämä oli hyvä näin

• 7 tyhjää vastausta



Mikä oli parasta tällä kurssilla?
• Pääsi harjoittelemaan ohjaamista ja 

rantautumaan opettajan ohjauksessa
• Käytännön treenit erilaisilla keleillä. 

Pienemmällä veneellä oli helpompi opetella
• Kaikki. Erityisesti Tuomaksen veneessä oppi 

todella paljon. Huippu ope.
• Purjehtimaan oppiminen. Hyvät opettajat.
• Kaikkeen tuli riittävästi toistoa.
• Hyvät veneet!
• Se, että oppia jäi päähän enemmän kuin ikinä 

uskalsi toivoa ja koko ajan oli vielä mielettömän 
kivaa  !

• Purjehduspätkä ulkosaaristossa väylällä 
aallokossa

• Käytännönläheisyys. Myös teoriassa keskityttiin 
oleelliseen. Saaristolaivurikurssi oli 80% 
harppipiirtelyä, mikä ei anna eväitä nykypäivän 
veneilyyn, vaikka kiinnostavaa onkin.

• Nähdä erilaisia ratkaisuja veneissä.
• Mahtavat opet, keli. Sai itseluottamusta kun 

näkee syy-seuraussuhteet 
• Kaikki mikä tapahtui veneessä. Mika oli todella 

hyvä.
• Se miten opettajat hyödynsivät oppilaiden 

valmiustason vastaanottoa. Myös tietoa 
kurssiohjelman laitamilta ja ulkopuolelta, joten 
ylitti odotukset

• Meillä oli tosi hyvä tiimi ja opettaja
• Monipuolinen kokemus. Riittävän isot veneet 

(=vaativat veneet tai veneet jotka soveltui hyvin 
siihen)

• Käytännön harjoittelu
• Purjehtiminen, vieraan ihmisen opissa oleminen, 

uudet opit ja neuvot. Sekä loistavat uudet 
ihmiset.



Mikä oli huonointa?
• Tuulen loppuminen
• Päivät olivat ehkä vähän liian pitkiä la-su. Ehkä olisi voinut jakaa kahdelle viikolle 

tämän viikonlopun tunnit.
• Ei moitittavaa
• Mikan kahvit  Että se loppu nyt. Sitä suren. Yritin kysyä miten tästä eteenpäin voi 

edetä kun ei ole omaa venettä.
• Ei isoa kritisoitavaa
• Ikävää että levanki meni rikki 
• Tieto siitä että sääoppi on syytä ottaa haltuun verkkoteitse itsenäisesti olisi ollut 

hyvä saada aikaisemmin. Nyt ei ehtinyt järjestellä aikaa ennen kurssia tai sen 
aikana. 

• 8 tyhjää vastausta



Lisäksi haluan sanoa
• Kivaa että kaikkiin kysymyksiin vastattiin ja käytiin läpi asioita myös kurssin 

ulkopuolelta
• Hyvä kurssi kaikin puolin
• Opin paljon, mutta moni asia jäi myös kysymysmerkeiksi
• Erityiskiitos Tuomakselle toimivasta viestinnästä ja hyvistä järjestelyistä ja Angelle

upeasta opettamisesta ja siitä, että saimme tulla hänen veneeseensä.
• Suuri kiitos järjestelyistä ja hyvästä lounaasta lauantaina
• Kiitos  - ootte huippujengi !
• Voisiko kurssi olla jopa 2 kertaa vuodessa?
• Hyödyllinen paketti. Olisi pitänyt tulla aikaisemmin. Voin suositella kurssia
• Kiitos että veneen vaihto onnistui sujuvasti ja palaute otettiin huomioon.

8 tyhjää vastausta



Mistä sait tiedon kurssista 
Google / netti 6
Oman venekerhon kautta 3
Kaverilta 2
Facebook 1


