
VIHREÄ MERKKI

1. Startti    

Vihreän ryhmän purjehtijat (sekä startti että tsemppi) tarvitsevat ohjaajan avustusta kaikissa 

harjoituksissa. Starttipurjehtija tarvitsee aina suunnan, jota kohti purjehditaan, eikä häntä voi 

jättää yksin harhailemaan ilman tehtävää tai rataa. Purjehdusharjoituksia tehdään ainoastaan 

kevyessä tuulessa (1-5m/s). Kovemmalla tuulella jollankäsittelyä harjoitellaan ilman rikiä tai 

simulaattorilla. Starttitasolla taidot opetetaan siinä järjestyksessä, missä ne ovat harjoituskirjaan 

merkitty, edeten askel-askeleelta helposta vaikeampaan. Kuivaharjoittelulla on tärkeä merkitys 

startti-tasolla. 

2. Tsemppi

Vihreä tsemppi osaa käsitellä jollaa ilman, että ohjaaja antaa neuvoja jatkuvasti, mutta ohjaajan 

jatkuva läsnäolo on silti välttämätöntä. Tsemppipurjehtija tietää purjehduksen perusperiaatteet, 

erottaa vendan ja jiipin toisistaan ja ymmärtää tuulen vaikutuksen purjeeseen. Tsemppitasolla 

aloitetaan jatkopinnan käytön harjoittelu.

SININEN MERKKI

3. Spurtti

Spurtti purjehtijalla on vielä paljon uusia taitoja, joita hänen tulee opetella ohjaajan valvonnassa. 

Sinisellä tasolla purjehtija pärjää jo kuitenkin osan ajasta itsenäisesti ilman ohjaajan jatkuvaa 

valvontaa. Ohaajan tulee kuitenkin ottaa huomioon tuuliolosuhteet, sillä sinisellä tasolla 

harjoitellaan myös keskituulessa (6-8 m/s). Tällöin purjehtija tarvitsee huomattavasti enemmän harjoitellaan myös keskituulessa (6-8 m/s). Tällöin purjehtija tarvitsee huomattavasti enemmän 

apua ja valvontaa. Spurttitasolla kaikki harjoitukset pyritään tekemään jatkopinnaa käyttäen.

4.  Sportti

Sininen sportti osaa jo käsitellä jollaa melko taitavasti ja itsenäisesti myös keskituulessa. 

Jatkopinnan käytön automatisoituminen sekä purjeella että kallistuksella ohjaaminen ovat 

sporttitason avainasioita. Sporttipurjehtija osaa myös arvioida omia taitojaan kuten sitä, missä 

olosuhteissa hän pystyy hallitsemaan jollan, sekä reagoida yllättäviin tilanteisiin. Sportin tulisikin 

aloittaa itsenäinen harjoittelu, jotta taidot kehittyisivät mahdollisimman nopeasti. 

PUNAINEN MERKKI

5.Taituri

Punaisen tason taituri on jo taitava jollan käsittelijä ja hallitsee jollan kevyestä keskituuleen. Tällä 

tasolla harjoittelu aloitetaan myös kovalla tuulella (yli 8 m/s), mutta kovassa tuulessa taituri 

tarvitsee vielä ohjaajan läsnäoloa. Punaisella tasolla purjehtija on teknisesti taitava, mutta taidot 

tarvitsevat hienosäätöä ja useita toistoja ollakseen täysin automaattisia. Punaisen tason 

purjehtija nauttii jollalla leikittelystä ja omien rajojen hakemisesta. Punaisella tasolla purjehtija 

voi alkaa keskittyä tekniikan lisäksi taktiikkaan sekä muiden kanssa ja muita vastaan 

purjehtimiseen.


