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Harjoitteita jollapurjehdustaitojen oppimiseen
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JOHDANTO
Harjoitteita jollapurjehdustaitojen oppimiseen sisältää junioriohjaajien ja – valmentajien käyttöön tarkoitettuja
harjoitteita jollapurjehdustaitojen opettamiseksi ja harjoituttamiseksi seuratoiminnassa.
Jokaisen harjoitteen kohdalla kerrotaan harjoituksen tavoite. Se kertoo ohjaajalle harjoituksen
tarkoituksen eli sen, mitä osa aluetta tai taitoa harjoituksella on tarkoitus kehittää. Radan kiertäminen itsessään ei
yleensä riitä taitojen kehittymiseksi. Ohjaajan tehtävänä on harjoittelua ennen rannassa ja vesillä harjoittelun
aikana kiinnittää purjehtijan huomio harjoiteltavaan asiaan antamalla palautetta ja ohjeita tavoitteen suuntaisesti.
Väri kertoo harjoituksen kohderyhmän. Harjoitteita löytyy niin aloittelevalle jollapurjehtijalle (vihreä startti ja
tsemppi) kuin kokeneellekin (Musta Sankari ja Musta Mestari). On hyvä muistaa, että harjoituksen haasteellisuus
riippuu myös mm. vallitsevasta kelistä. Kokeneemmalle purjehtijalle sama harjoitus voi olla hyvä hieman
kovemmalla kelillä, mutta kevyellä tuulella liian helppo samoille purjehtijoille ja vastaavasti kokemattomammille
sopiva kevyellä kelillä.
HARJOITUSTENSUUNNITTELU
Vaikka jokaisella taitotasolla on omat haasteensa, kauden harjoituksia suunniteltaessa on hyvä huomioida, että
perustaitoja (perusmanööverit, kaikkiin tuulensuuntiin liikkumista, pysäytystä ja liikkeelle lähtöä, purjeen säätö,
istumapaikka- ja asento, jollan tasapainottaminen, peräsimen käyttö jne.) tulee harjoitella jokaisella taitotasolla
riittävästi. Seuraavalla sivulla taitotasojen mukaan listatut harjoitteet eivät siis ole valmis harjoitepankki, mikä
sisältäisi kaikki kyseisille tasoryhmille tarvittavat harjoitteet. Harjoitteet ovat vain virikkeeksi ohjaajalle.
Ohjaajan tulee aina soveltaa harjoitteita siten, että perustaitoja harjoitellaan kauden aikana monipuolisesti
riippumattataitotasosta!
Yhtä harjoittelukertaa suunniteltaessa oleellista on pitää mielessä, että harjoituksissa tulisi olla jokin
tavoite/teema tai aihe, minkä mukaan harjoitteet valitaan ja minkä mukaan myös ohjeita vesillä annetaan.
Taitava ohjaaja malttaa keskittyä yhteen osa-alueeseen kerrallaan, eikä anna ohjeita saman harjoituksen
aikana myös monesta muustakin asiasta.
Huomioi suunniteltaessa myös seuraavat seikat:
•
•

•

•
•
•
•
•

Aloitteleva tarvitsee suuntaa (radat) törmäysvaara ja hallitsemattomuus
Mitä uuden taidon/tekniikan oppimisessa tarvitaan?
–
enemmänohjausta/purjehtija
–
tilaa
–
sopivia tuuliolosuhteita
–
opetuksen eteneminen (mallin näyttö, kuivaharjoittelu..)
yhden radan hyödyntäminen
–
eri harjoitteisiin
–
eri tasoisille (lisätehtävät)
Harjoitukset ilman rataa  rajattu alue?
Minkälaisella kelillä purjehtijat pystyvät harjoittelemaan helposti?
Miten muutan suunnitelmaa, jos tuuli yltyy tai jos se moinaa?
Suunnittele rantatoiminta, siirtymiset ja vesitoiminta rungon avulla  kuka tekee minkäkin osuuden
(apuohjaajat,ohjaajat..)
Milloin kerrot purjehtijoille harjoituksen, kuinka he muistavat ohjeet?

Lopussa lisää malleja taitokilpailuista ja radoista
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Taitotasot:
1.Vihreä Startti
Edetään opetuksessa ja taitojen harjoittelussa Step-by-step – opetusmenetelmän mukaan
Luodaan edellytykset alkaa kunnolla harjoittelemaan perustaitoja
Starttipurjehtija tarvitsee aina suunnan, eikä häntä voi jättää yksi harhailemaan ilman tehtävää/rataa
jne.
2. Vihreä Tsemppi
Vendan ja jiipin erottaminen
perustaitojenharjoittelu
Varmistetaan mm., että purjehtija katsoo purjetta (purjeen etureunaa) säätäessään ja purjehtiessaan
Jatkopinnan käytön opettamisen aloittaminen
Tummat vain tsemppipurjehtijalle, alleviivatut startille, muut molemmille
Harjoitteita: 1-6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 55,
57
3. Sininen Spurtti
Kaikki harjoitteet tehdään jatkopinnalla, ensimmäisissä keskitytään jatkopinnan käytön harjoitteluun
Tummennetut harjoitteet sisältävät vain Spurtille suunnatun harjoitteen. Alleviivatut ovat
Tsemppipurjehtijan treenejä, mutta niitä voi soveltaa Spurtille. Tavallisella fontilla olevista löytyy
harjoitteita niin Tsempille kuin Spurtiile.
Harjoitteita: 8,9, 10, 15, 16, 17,18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 39, 42, 43, 55, 57, 58, 60,
62,
64, 65, 89,
4. Sininen Sportti
Tummennetut vain Sportille suunnatun harjoitteen, alleviivattu on Spurtille suunnattu, mutta sitä voi
•
muunnella Sportille sopivaksi. Loput harjoitteet sisältävät mm.myös Spurtille ja Sportille erikseen
tarkoitetutkohdat.
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42-43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
•
53,
54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 83, 86, 89
•
5. Punainen Taituri
Harjoitteita: 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49,
51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 92, 93,
95,
96-103
6. Punainen Konkari
Harjoitteita: 17, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34,37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,
56,
57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,69 72,73,74,75 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96-103
7. Musta Sankari ja Mestari
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1.Jolla – twister
Vihreät
tavoite: tasapainon hakeminen, liikkuminen jollassa, jollan osien nimien oppiminen

Harjoitus sopii osien nimien opetteluun ja oheistoiminnaksi kun ei tuule jne.
Jolla ilman rikiä vesillä laiturissa kiinni tai vesillä letkassa. 1 tai 2 purjehtijaa jollassa. Ohjaaja (tai
purjehtija) sanoo jonkin jollan osan ja jonkin ruumiin osan nimen. Esim. Kosketa kädellä keulaa, polvella
kölilaatikkoa, molemmilla käsillä pohjaa jne. Purjehtijat liikkuvat varovasti veneessä ja tekevät ohjeen
mukaan. Laidat (styyra - paara) voidaan merkata vihreällä ja punaisella teipillä (istu vihreälle laidalle).

2.Tasapainoilu ja liikkeet jollassa
Vihreät
tavoite: tasapainon hakeminen ja liikkuminen jollassa
Jolla ilman rikiä vesillä. Purjehtija tekee alla olevia tasapainoilutehtäviä jollassa omaan tahtiin/nopeudella.
Voidaan toteuttaa myös ”kapteeni käskee”- leikkinä (tehdään käskystä tehtävä/liike) tai toteutetaan liike
sovitusta merkistä (kullakin liikkeellä on etukäteen sovittu merkkinsä). Tällöin tehtävä pyritään tekemään
mahdollisimman nopeasti.
Tehtävät esimerkiksi:
–
nousee seisomaan, menee kyykkyyn, istuu takapuolelle, seisoo yhdellä jalalla…
–
Jollan keikutus painoa siirtämällä seisaaltaan, jalat leveässä haara-asennossa
–
Laidalla istuminen ja siirtyminen puolelta toiselle eri tavoin (kyykyssä, seisaaltaan..)
–
kosketetaan jollan peräpeiliä kädellä, sitten liikutaan koskettamaan kädellä keulaa jne.
–
Keksi oma liike
Kuulapeli: Kuulan vierittäminen jollan pohjalla sovittuihin paikkoihin (esim. Kölilaatikon ympäri,
takakulmaan) kallistelemalla jollaa. Voidaan myös teipata kuulapeli keskelle jollaa ja kuljettaa kuulaa
pelialustalla kallistelemalla jollaa.

3.Jollajono
Vihreät
tavoite: tasapainon hakeminen ja liikkuminen jollassa
Sopii oheistoiminnaksi, kun ei tuule. Vaatii hieman etukäteisvalmisteluja.
Jollat letkassa kiinnitettynä toisiinsa, jollat ilman rikiä. Ensimmäinen jolla poijussa tiukasti kiinni ja
viimeinen esim. laiturissa, jotta jollat pysyvät järjestyksessä. Pareittain tai joukkueittain purjehtijat liikkuvat
jollasta toiseen varovasti viimeiseen jollaan asti. Viimeisessä jollasta löytyy tehtävä (esim. Paperilla tms.),
joka tulee toteuttaa laiturilla tai rannassa. Tehtävän noukkimisen jälkeen joukkue etenee takaisin rantaan
ja suorittaa tehtävän. Kaikkien joukkueeseen kuuluvan tulee olla vähintään kahdessa vierekkäisessä
jollassa (kukaan ei saa lähteä yksin etenemään joukkueesta eteenpäin). Voidaan laskea aika, kauan
joukkueella menee kokonaisuudessaan liikkumiseen ja tehtävän tekemiseen.

4.Jollan keinutus
Vihreä Tsemppi
tavoite: tasapainon hakeminen ja liikkuminen jollassa
1-2 lasta/jolla, jollat ilman rikiä vesillä. Lapset istuvat tai seisovat jollissa. He heiluttavat jollaa
puolelta toiselle jolloin jolla liikkuu samalla eteenpäin. Tarkoituksena liikuttaa jolla mahdollisimman
nopeasti pisteestä a, pisteeseen b. Annettu matka ei ole kovin pitkä. Voidaan ottaa kisana. Sopii
zoomeille, optarilla peräsin mukana apuna.

5.Esineen heitto
Vihreä
Tavoite: tasapainon hakeminen ja liikkuminen jollassa
Jollat ilman rikiä vesillä. Jollat on joko kiinnitetty toisiinsa tai kelluvat vapaasti rajatulla alueella.
Heitetään pehmeää palloa tai pesusientä jollasta toiseen. Onnistuneesta heitosta saa yhden pisteen
(tai hippa vaihtuu, jos leikitään hippana). Voi yrittää siirtää jollaansa siten, että heitto ei osu jollaan
(melomalla, jollat ilman peräsimiä.).

6.Pinnalla ohjaus ja istumapaikka
Vihreä Startti
tavoite: peräsimen toiminnan, ohjaamisen ja istumapaikan- ja asennon harjoittelu
Ohjaajaveneellä hinataan jollaa (jolla ilman rikiä). Purjehtija istuu oikealla paikalla ja ohjaa
jollaa peräsinpinnalla. Ohjaaja näyttää kädellä merkin (oikealle tai vasemmalle) ja purjehtija
kääntää peräsimestä siten, että keula kääntyy käden osoittamaan suuntaan.
Vihreä Tsemppi
Tavoite: jatkopinnalla ohjaus ja laidalla istumisen harjoittelu
Sama kuin edellä, mutta ohjataan jatkopinnalla ja istutaan laidalla. Merkistä puolen vaihto.

7.Jatkopinnalla ohjaus ja laidalla istuminen
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
tavoite: jatkopinnan käytön ja laidalla istumisen harjoittelua, kovalla tuulella aaltoihin totuttelu.
Ohjaajaveneellä hinataan jollaa (ilman rikiä) Purjehtija ohjaa jatkopinnalla ja istuu laidalla.
Voidaan tehdä myös siten, että 2 purjehtijaa jollassa. Kumpikin istuu laidalla omalla puolellaan,
toisella pinna. Vaihdetaan merkistä puolia (kun sovittu lippu nousee, tulee vaihtaa puolta).

kumivene
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8.Roikkuminen ja puolen vaihto
Sininen Spurtti
Tavoite: Roikkumaremmien käytön opettelu.

kumivene

Jolla ilman rikiä vesillä. Roikkumaremmien pituus on tarkistettu.
Kaksi purjehtijaa roikkuu eripuolilla venettä. Annetusta merkistä
vaihtavat puolia ja siirtyvät roikkumaan toiselle puolelle. Jolla
laiturissa tai paikoillaan vesillä. Purjehtijoiden kanssa on käyty
läpi, miten roikutaan ja katsottu roikkumaremmien säätäminen.

9. Roikkuminen ja puolen vaihto 2
Sininen Spurtti
Sama kuin edellä, mutta nyt ohjaaja hinaa jollaa ohjaajaveneen
perässä. Toinen samalla ohjaa venettä jatkopinnalla. Merkistä
puolen vaihto pinna kädessä. Toisesta merkistä pinnamies
vaihtuu.
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10. Slalom rata ilman rikiä
Vihreä Tsemppi
Tavoite: ohjaamisen harjoittelu
Sama kuin 6 ja 7. Jollassa köli, peräsin ja masto, mutta ei
purjetta. Jollassa 1-2 purjehtijaa. Ohjaajavene hinaa jollaa
ajaen slalom-radan keskellä. Hinausköysi pidempi kuin
kahden poijun väli. Purjehtijan tehtävänä pujotella poijut.
Ohjaaja suhteuttaa nopeuden sopivaksi. Ohjaus pinnalla.
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Tavoite: jatkopinnalla ohjaaminen ja laidalla istuminen,
tasapainoilu. Sama kuin edellä, mutta ohjataan
jatkopinnalla ja istutaan laidalla.
Vaikeutus: Purjehtija ohjaa jatkopinnalla (osan tai koko
matkan) seisten.

11. (Ilma-)pallojen keräys
Jolla ilman rikiä vesillä. 2-3 lasta/jolla. Yksi on kippari (ohjaa peräsimellä) ja loput melovat. He
yrittävät kerätä määrätylle alueelle heitetyistä (ilma)palloista mahdollisimman monta.
Vihellyksestä/lipun nostosta vaihdetaan melojia/ohjaajia. Palloihin voidaan merkitä numero. Mitä
suurempi numero, sen enemmän pisteitä.

12.Osu lippuun
Laitetaan vesille 2 lippua n. 20 m päähän toisistaan. Jokaiseen optariin menee 2 lasta, joista toinen
ohjaa ja toinen meloo (jolla ilman rikiä vesillä). Lapsille annetaan pallo, rengas tai frisbee ja
tarkoituksena on saada väline heitettyä päin lippua. Jokaisesta osumasta saa yhden pisteen ja
osuman jälkeen on siirryttävä heittämään toiseen lippuun. Ohjaaja viheltää pilliin, kun osuma
hyväksytään. Voidaan kilpailla myös kahden jollan joukkueilla, jolloin vastustajan frisbeen saa
ehtiessään poimia vedestä ja heittää kauemmas.

13.”Frisbeegolf”
Jolla ilman rikiä vesillä. Jollassa 2-3 lasta. Vesillä lippuja haluttu määrä. Tarkoituksena on edetä
lipulta toiselle sovitussa järjestyksessä osumalla lippuun. Kun ensimmäiseen lippuun on osuttu,
edetään seuraavalle. Joukkue laskee, kuinka monta heittoa/lyöntiä joutuu tekemään rastilta rastille
osuakseen palloon. Se joukkue, joka saa vähiten heittoja, on voittaja.

14.”Frisbeegolf” takaa-ajona
Edellä oleva voidaan toteuttaa takaa-ajona, jolloin jollat lähetetään liikkeelle tietyin väliajoin. Tällöin
tarkoituksena on edetä mahdollisimman nopeasti rastilta rastille kuljettamalla palloa/frisbeetä
sovitulla tavalla. Lyöntien/heittojen määrää ei lasketa. Oleellista on se, kuinka kauan siirtymisestä
lähtöruudusta viimeiselle rastille kestää.
Muuntelu: osa rasteista on maalla ja osa vesillä, osa voidaan toteuttaa myös uiden (huomioi
uimataito ja/tai liivit päällä sekä valvonta).
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15.sivutuulessa merkkien välissä

Tuuli

2 poijua sivutuulessa. Purjehditaan sivutuulessa
poijujen väliä (ei kierretä poijuja). Poiju on suunnan
näyttäjänä.

Vihreä Startti (ensimmäinen purjehdus)
Tavoite: vendan harjoittelu, suoraan purjehtiminen,
liikkeelle lähdön ja pysäytyksen harjoittelu

Tuuli

Step-by-step, ensimmäinen purjehdus, (ohj.opas
s.30) . Poijujen välissä harjoitellaan liikkeelle lähtöä
ja pysäytystä, suoraan purjehtimista merkkiä kohti ja
vastakäännöksiä. Ennen lähettämistä katsotaan
tuulen suuntaa vindeksistä.
Ohjaus: 1 purjehtija kerrallaan. kiinnitetään huomiota
ydinkohtiin (ks.), harjoitellaan pala palalta. Ohjaaja
aivan vieressä, yksilöllinen ohjaus.
Vinkki
Ensimmäisellä purjehduskerralla, on käytännössä
hyvä laittaa useampi poiju (ks. kuva), koska ohjaaja
ja purjehtija valuvat tuulesta poispäin ohjeiden annon
yhteydessä. Tällöin ohjaaja voi valita tilanteen
mukaan sopivimman poijun, jota kohti purjehditaan.
Merkki voi olla muukin pysyvästi paikallaan oleva
selkeä kohde kuin poiju.

Vihreä Tsemppi
Tavoite: Ymmärtää vendan ja jiipin eron (käytännössä
osaa tehdä merkistä)
1 purjehtija kerrallaan purjehtii poijua tai annettua merkkiä kohti sivutuulessa. Ohjeesta
(ohjaaja huutaa jiippi tai venda) purjehtija tekee vasta- tai myötäkäännöksen ohjeen
mukaisesti. Muut purjehtijat samanaikaisesti tutulla radalla vieressä.
Tuuli

Venda/
jiippi

Venda/jiippi
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Muuntelu
Tavoite: Venda ja jiippi, katse pois jollasta.
Kun jiippi ja venda eivät mene enää sekaisin, voidaan harjoitus tehdä lipuilla ja käsimerkein.
Ohjaaja nostaa esim. keltaisen lipun, kun tulee tehdä venda ja punaisen lipun, kun tulee tehdä
jiippi. Käsivarret ristissä tarkoittaa jollan pysäytystä ja käden nosto ja lasku liikkeelle lähtöä.
Muuntelu:
Tavoite: siirtyminen sivutuulesta sivuvastaiseen/sivumyötäiseen (purjeen säätäminen..)
Voidaan muunnella myös siten, että oikeanpuolimmaisin ajaa sivuvastaista/sivumyötäistä
vaihdellen vasemmanpuolimmaisia poijuja. Tai näytetään keltaista, valkoista tai punaista
lippua  kukin purjehtija alkaa ajamaan tämänvärisen poijun ja oman uloimmaisen poijun
väliä kuitenkin siten, että kääntää ennen törmäystä.
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Tavoite: jatkopinnan käytön opettelu
Poijujen välissä voi harjoitella jatkopinnan kanssa ajamista istuen laidalla hyödyntämällä ja
muuntelemalla edellistä rataa ja harjoittelemista.
Vaikeutus: seisaaltaan suorat osuudet.
Vinkki: Eri tasoisia ja useampia purjehtijoita saa lähelle toisiaan tekemään samaa harjoitusta
hyödyntämällä alla olevaa poijuasettelua. Ohjaaja pystyy antamaan ohjeita
kaikille kolmelle purjehtijalle samanaikaisesti. Jatkopinnan käyttöä opetettaessa yhdelle
purjehtijalle kerrallaan, voi opetus tapahtua esim. kuvan oikeanpuoleisimmalla radalla, kun
muut kiertävät muita poijuja hyödyntäen sovittua rataa.

Tuuli

ohjaaja
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16.Sivutuulessa 8-radan kierto

Tuuli

2 poijua sivutuulessa. Kierretään 8-rataa.
Vendan kautta käännös (katso kiertosuunta)
poijun luona. Mietittävä, ohjataanko vai
opetetaankoväistäminen.

Vihreä Startti
Tavoite: Sivutuulipurjehduksen, vendojen, liikkeelle lähdön ja pysäytyksen harjoittelua.
Step-by-step, (ohj.opas s.31), . Aluksi 1 purjehtija kerrallaan kiertää 8-rataa sivutuulessa. Jollien
lisättäessä radalle huomioi väistäminen/törmäysten välttäminen. Ohjeesta yksi purjehtija
kerrallaan harjoittelee jollan pysäytystä ja liikkeelle lähtöä ohjeiden annon yhteydessä muiden
kiertäessärataa.
Ohjaus: Huomioi, mitä eroa on poijun välissä purjehtimisessa ja poijujen kiertämisessä
purjehtijan toiminnan kannalta? Miten huomioit tämän ohjauksessa? Muista huomioida
törmäysten välttäminen ohjaamalla, neuvomalla.

Vihreä Tsemppi
Treeni 1)
Tavoite: pelisilmän kehittäminen (poijun läheltä ajaminen: miten pääsen aivan poijun viereen?)
Sama kuin edellä, mutta pyritään ajamaan aivan poijun vieressä ja
kosketetaan poijua kädellä ennen käännöstä. Sopii lämmittelyksi.
Treeni 2)
Tavoite: jiippi sivutuulessa
Sama, mutta kiertosuunta jiipin kautta. Ei kädellä poijun kosketusta.
Huomioitavaa: Haastavampaa, kuin sivumyötäisessä jiippaamisen harjoittelu: Jollaa tulee kääntää
enemmän ja lähtee myös helpommin puolenvaihdon jälkeen kääntymään herkemmin kohti tuulta (kun
purje on täyttynyt uudestaan). Purjehtijan tulee siis liikkua nopeammin ja tämä opettaa helposti
väärään jiippaamistekniikkaan (eli puomia ei vedetä skuuttinipusta toiselle puolelle, vaan jäädään
odottamaan), jos tätä ei huomioida opetuksessa! Siksi harjoitus ei ole hyvä ensikertalaisille jiipin
opetteluun eikä ensimmäiseksi jiippitreeniksi jatkopinnan kanssa.
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Sininen Spurtti
Treeni 1)
Samat harjoitteet kuin vihreä startissa ja vihreä tsempissä (treeni 1), mutta ohjaten
jatkopinnalla. Sopii myöhemmin lämmittelyksi tälle kohderyhmälle (kun jatkopinnan
käyttö hallinnassa).
Vaikeutus: radan kierto seisten (jatkopinnan kanssa)
Muuntelu: Kosketus kädellä poijuun ennen vendaa (pelisilmän kehittäminen, poijun
kierto)
Vaikeutus: Harjoitusta voi muunnella siten, että 8- rataa kierretään jiipin kautta
(huom. ei sovellu ensimmäiseksi jatkopinnalla tehtäväksi jiippitreeniksi.
Vaikeutus: 8 radan kierto vendan kautta  merkistä suunnan vaihto (jiipin kautta), 2
merkkiä = pysäytys 2 vihellystä uudestaan = liikkeelle lähtö (huomioi väistäminen,
riittävästi tilaa).
Treeni 2)
Tavoite: pelisilmä (väistäminen) kehittäminen.
Sama kuin edellä, mutta poijujen väli voi olla ryhmän koosta riippuen lyhyempi.
Tällöin tulee väistämistilanteita, pelisilmä kehittyy.
Sininen Sportti:
Tavoite: poijun/kohteen kierto
Kiertosuunta jiipin kautta: kädellä poijun kosketus jiipin jälkeen. Purjehtijan
huomioitava, missä tekee jiipin, jotta kosketus onnistuu. Huom. Riittävästi tilaa
harjoitteluun (purjehtijoiden määrä/rata vähäinen)
Harj 2)
Tavoite: kovalla kelillä roikkumisen ja kovan kelin purjehduksen harjoittelu
Vendan kautta kiertäminen kovemmalla tuulella. Riittävän pitkät etäisyydet poijujen
välillä. Tarkoituksena on pitää porukka kasassa turvallisesti, mutta hakea kokemusta
kovemmastakelistä.

17.Sivutuulessa makkararata
2 poijua sivutuulessa. Kierretään poijuja
jättäen molemmatvasemmalle/oikealle
Sisältää vendan ja jiipin.
Perästä tuleva väistää edessä olevaa.
1 vihellys = suunnan vaihdos heti kun tilaa.
Sopii lämmittelyharjoitukseksi.
Vihreä Tsemppi
Tavoite: jiippi ja venda sujuvaksi sivutuulessa
Ilman jatkopinnaa. Huom. Katso harj. 16 (tsemppi/sin.spurtti, kierto jiipin kautta) kohta:
huomioitavaa. Jiippiä opeteltu ja harjoiteltu ensin (ennen tätä harjoitusta) riittävästi
sivumyötäisessä. Tehdään aluksi ilman suunnan vaihdosta. Huom: riittävästi tilaa.
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17.Sivutuulessa makkararata
2 poijua sivutuulessa. Kierretään poijuja jättäen molemmat
vasemmalle/oikealle. Sisältää vendan ja jiipin. Perästä tuleva väistää
edessä olevaa. Vaikeutus: 1 vihellys = suunnan vaihdos heti kun tilaa.
Sopii lämmittelyharjoitukseksi.

Sininen Sportti
Tavoite: poijun kierto
Yritetään ajaa mahdollisimman läheltä poijua ja koskettamaan sitä kädellä. Suojan puolelta
lähestyttäessä kosketus ennen vendaa ja tuulenpuolella lähestyttäessä jiipin jälkeen. Vain
muutama purjehtija/rata, jotta riittävästi tilaa ja rauha keskittyä tavoitteeseen.
Punainen Taituri
Tavoite: poijun kierto, toisen tarkkailu
Sama kuin edellinen, mutta enemmän jollia/vähemmän tilaa kuin sinisillä sportilla. Se, joka
ehtii ensin lähimmäksi poijun luokse, saa mennä ensin. Ulomman tulee antaa tilaa kiertää
merkki. Tällöin yritetään jarrutella, jotta pääsee poijun luokse, jos on joutumassa ulos. Ei käytetä 2
veneenmitan sääntöä. Rata purjehtijoiden määrästä riippuen melko lyhyt.

Punainen Konkari ja Musta, Kilpapurjehtijanmerkki 2
Tavoite: sisäpaikan hakeminen (pelisilmä kehittyy)
Sama rata kuin edellä, mutta lisäksi pienet kanisterit n. 2 veneen mitan etäisyydelle
molempiin ulkopoijuihin nähden. Kiertäessä pyritään hakemaan sisäpaikka. Jos saa sisäpaikan
merkkikanisterin kohdalla (n. 2 veneenmitan sisällä, on etuajooikeus (uloimman tulee antaa tilaa kiertämiseen).
Vinkki: Ei tarvitse puhua aluksi kahden veneenmitan säännöstä. Riittää, että ohjeeksi annettaan
pyrkiminen sisäpaikan hakemiseen alkaen merkkikanisterista. Merkkikanisteri on kuitenkin
helpottamassa etäisyyden arviointia (2 veneenmitan hahmottamista) jatkossa.
Muuntelu: Makkararadan suunnan vaihto siten, että vinottain tuuleen. Tällöin joutuu
lähestymään
merkkiä eri kulmista/suunnista (sivumyötäinen, sivuvastainen/tiukka luovi). Muuten sama
harjoitus ja idea.
Tuuli

12

18.Jollan pysäytys ja vauhdin hidastus poijulla
Tuuli
Poijuja rivissä kuvan osoittamalla
tavalla sivutuulessa, riittävällä
etäisyydellä toisistaan.

Vihreä Tsemppi
Tavoite: liikkeelle lähtö ja pysäytyksen harjoittelu
Muut kiertävät 8-rataa (tai muuta rataa) ja 1 kerrallaan lähetetään poijut rivissä- radalle.
Purjehditaan poijujen suojan puolella. Pysäytys jokaisen poijun luona ja liikkeelle lähtö (omaan
tahtiin), käännös viimeisellä poijulla, sama toiseen suuntaan. Toistetaan x kertaa  palataan
takaisin 8-radalle. Huom. Jätettävä riittävästi tilaa 8- radan ja rivissä olevien poijujen väliin, jotta
ei tule törmäämisiä. Pysäytys tapahtuu löysäämällä purjetta, ei ohjausta piihin)
Vinkki: Huomioi valuminen alemmas poijujen luota pysäyttäessä antamalla ohjeeksi ajaa aivan
ensimmäisen poijun viereen.
Tuuli

Muuntelu: Purjehtija kiertää poijun ja jatkaa pysähtymis- ja liikkeelle- lähtö harjoitusta tuulen
puolella (ks. kuva) ja palaa tästä kasiradalle.
Vaikeutus 1:Purjehditaan poijujen suojan puolella, poijujen välissä jollan pysäytys ajamalla piihin
(tai tehostamalla ohjaamalla ei-voi-mennä- alueelle- ei aivan piihin) ja liikkeelle lähtö. (ks.kuva)
huomioi riittävästi ohjausta.
Vaikeutus 2: Rivissä olevat poijut voivat olla myös hieman eri tasoissa (ei suorassa rivissä), jolloin
purjehtija joutuu purjehtimaan aina ylemmäs ja alemmas tuuleen ja harjoittelemaan pysäytyksen
eri tuulensuunnilla. (katso myös pujottelun harjoittelu radalla har.19)
Vaikeutus 3: kaikki samalla radalla. Jätetään 8-radan vasemmanpuoleisin poiju pois. Ensin
pysäytykset poijuilla suojan puolella, sitten tuulen puolella, josta oikeanpuoleisen mustan poijun
kierto (vendan kautta) purjehdus pysäytyspoijuille. Perästä tuleva väistää edessä olevaa.
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Tavoite: jatkopinnan käyttö, skuutin käsittely.
Purjehditaan poijujen ohi suojan puolelta
(ei pysäytystä) jatkopinnalla ohjaten.
Muuntelu:pysäytys poijun luona
Vaikeutus: kädellä poijun kosketus ohi mentäessä. Voidaan pujotella poijuja (nostaminen
ja laskeminen)

Tuuli
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Sininen Sportti
Tavoite: jollan pysäytys,
kohteenlähestyminen
vauhtia hidastamalla

Tuuli

Yksi kerrallaan harjoittelee rivissä
olevien poijujen luona,
muilla toinen harjoitus käynnissä
tai käytössä alla oleva rata.
Poijun lähestyminen suojanpuolelta hidastamalla vauhtia. Yritetään pysäyttää jolla
poijulle siten, että keula juuri ja juuri koskee poijuun. Tästä liikkeelle lähtö ja koukkaus
seuraavan poijun alapuolelle ja samaa jatketaan jokaisen poijun kohdalla. Jos purjehtii
ohi (eli lähestyy liian kovalla vauhdilla), uusi yritys seuraavalle poijulle. Poijujen
etäisyydet oltava riittävän pitkät. Viimeisen poijun jälkeen esim. ohjaajaveneen
kiertäminen ja paluu pysäytyspoijulle, 5 vendaa ylös omaan tahtiin ja ”rajoitinpoijun
kiertäminen” ja pysäytyspoijulle tai useamman ”rajoitinpoijun kierto” (ks.kuva) ja lopuksi
paluu ”pysytyspoijuille”.
Vinkki: Törmäilyn ja harjoittelurauhan välttämiseksi. Anna ohjeeksi jäädä odotusalueelle,
jos ensimmäisellä poijulla joku.

Tuuli

odotusalue

19.Peruuttamisharjoitus
Punainen Taituri, Konkari
Tavoite: peruuttamisen harjoittelu
Edelliseen rataan soveltaen. Peruutusharjoitus poijun luona. Jollan pysäytys poijun luona
ajamalla piihin ja tehostaen pysäytystä painamalla puomia kädellä ulospäin. Tästä
peruuttaminen ja purjehdus seuraavalle poijulle. Yhdelle poijulle ei jäädä liian pitkäksi aikaa,
varsinainen peruuttaminen tapahtuu lyhyehköllä lenssiosuudella pysäytyspoijulle tultaessa,
ennen odottelualuetta.
Vaihtoehtoisesti jokaisella oma poiju, minkä luona harjoitellaan peruuttamista (katso myös
harj.67)
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20.Poijun ympäri purjehdus

Poijuja on rivissä. Purjehtija kiertää poijun kerran ympäri ja etenee seuraavalle poijulle. Vieressä
voi olla toinen rata (esim. makkararata, mitä muut kiertävät) tai harjoitus (esim. seuraa johtajaa),
missä muut harjoittelevat. Jos kaikki kiertävät samalla radalla, lähetetään yksi kerrallaan radalle.
Tällöin poijua kiertävällä etuajo-oikeus, asetetaan odotusalue sovittuun kohtaan.

Tuuli

Sininen Sportti
Tavoite: jollan käsittelyn harjaannuttaminen (yhdistelmätaidot: venda  laskeminen
jiippi jne.)
Lähetetään radalle yksi kerrallaan, vieressä makkararata lämmittelyratana, missä muut
ovat. Voidaan käyttää myös rajoitinpoijuja. Lähestyminen suojan puolelta (aloitetaan
vendalla, kuten yllä olevassa kuvassa).
Muuntelu: kiertäminen toiseen suuntaan lähestymällä poijua tuulen puolelta (jokaisen
poijun kierto aloitetaan jiipillä) ja harjoittelemalla kummastakin suunnastasta (etenemällä
vasemmalle tai oikealle). Katso alla oleva kuva.

Tuuli
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Tuuli

Punainen Taituri
Treeni 1)
Tavoite: sama kuin yllä

Kierretään poijuja siten, että
joka toinen poiju kierretään
toisinpäin ja joka toinen toisinpäin.
Kiertämisen jälkeen paluu alkuun tai omaan tahtiin viimeiseltä poijulta 10 vendaa, minkä
jälkeen paluu ensimmäiselle poijulle.
Treeni 2)
Tavoite: poijun kierto
Sama kuin edellä, mutta ennen vendaa kosketus kädellä poijuun, jiipin jälkeen poijun
kosketus kädellä.

21.Pujottelu sivutuulessa
Purjehtija pujottelee sivutuulessa olevien poijujen välistä (ks. kuva), ja säätää samalla
purjetta. Pujottelurata voidaan yhdistää muutamaan rajoitinpoijuun (ks.kuva), jotta pujottelijat
saavat rauhan pujotella.
Tuuli

Vihreä Tsemppi
Treeni 1)
Tavoite: nostamisen ja laskemisen harjoittelu: suunnan muutos ja purjeen säätö samanaikaisesti.
Jiippimerkki voidaan kiertää myös vendan kautta. (katso myös rata harjoituksessa 18, vihreä
tsemppi)

Muuntelu: Radan kierto toiseen suuntaan (rataa muutetaan hieman).
Vaikeutus:
•
Mitä lähempänä poijut toisiaan, sen haasteellisempaa
•
Pujottelupoijuja asetetaan joka toinen alemmas/ylemmäs tuuleen (tulee nostaa ja laskea sekä
säätää purjetta)
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Vihreä Tsemppi ja Sininen Spurtti
Tavoite: jatkopinnan käytön harjoittelu, skuutin käsittely, tasapaino ja liikkuminen jollassa
Treeni 1)
Pujottelupoijuja asetetaan joka toinen ylemmäs/alemmas tuuleen. Harjoitellaan skuuttausta ja
jatkopinnalla ohjausta sekä laidalla istumista.
Treeni 2)
Poijut joko rivissä tai vinottain (kuten edellä). Pujottelun sijaan purjehditaan kaikkien poijujen
suojan puolelta. Poijuja lähestyessään purjehtija laittaa skuutin pinnakäteen ja vapaalla
kädellä koskettaa poijua ohi mennessään, minkä jälkeen ottaa skuutin skuuttikäteen. Näin
tehdään jokaisen ”pujottelupoijun” luona.
Sininen Spurtti
Treeni 1)
Tavoite: tasapainoilu ja liikkuminen jollassa
Purjehditaan pujottelupoijujen suojanpuolella (ei pujotella).
a)Purjehtija seisoo jollassa (ainakin ohittaessaan poijuja) ja ohjaa jatkopinnalla jollaa.
b)Purjehtija nostaa toisen jalan ylös aina poijun kohdalla/purjehtii koko matkan yhdellä jalalla
(vaihtaen kesken matkaa jalkaa)
c) Purjehtija koskettaa toisella jalalla jokaista poijua ohi kulkiessaan.
d)Jollan pysäytys poijulla jollan ollessa paikoillaan: punnertaminen, pinnasta ja skuutista
irti ja käsien pyöritykset, venytysliikkeiden tekeminen, kyykkyhyppely
Treeni 2)
Tavoite: kohteen lähestyminen (pallon lähestyminen) ja jollan hallinta
Pujottelukohdassa: Pallon kuljetus pujotteluradalla heittämällä.
Treeni 3)
Tavoite: Kölin säädön opettelu
Mutkittelukohdissa köli alas aina sivuvastaisella/luovilla ja nosto sivumyötäisellä)

Sininen Sportti
Treeni 1)
Tavoite: tasapainoilu laidalla
Purjehtija tasapainoilee laidalla seuraavilla tavoilla kiertäessään rataa:
- Laidalla seisominen, toinen jalka laidalla ja toinen kölilaatikolla
- Purjeen puolella istuminen, kun jolla liikkuu eteenpäin siten, ettei jolla juuri ja juuri hörppää vettä

Sininen Sportti, Punaiset
Tavoite: roikkuminen, jollan ohjailtavuuden parantaminen tasapainottamalla ja skuuttaamalla
Harjoittelu kovemmalla kelillä. Poijut melko lähekkäin toisiaan, asetettu ylemmäs ja alemmas
tuuleen. Purjehtija joutuu pitämään jollan suorassa roikkumalla ja päästämään skuutista, jotta jolla
kääntyisi poispäin tuulesta.
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22.Sivumyötäisessä ja sivuvastaisessa
Tuuli
Poijut vinossa tuuleen nähden (sivumyötäinen ja toiseen
suuntaan sivuvastainen). Purjehditaan poijujen väliä, tai
kierretään poijuja. Ratana vaihtoehtoisesti 8-rata vendan
kautta, 8-rata jiipin kautta tai makkararata.
Vihreät (startti)
Tavoite: purjeen säätämisen, vendan, pysäytyksen ja liikkeelle lähdön opettelua sivumyötä- ja
sivuvastaisessa.
Step-by-step- opetus (s. 27, 31) Yksi kerrallaan lähetetään valkealle poijua kohti ja takaisin, muiden
kiertäessä mustia poijuja (8-rata sivutuulessa vendan kautta). Ennen lähettämistä katsotaan tuulen
suunta ja kerrataan ydinkohdat. Matkalla purjehtija säätää purjeen siten, että jolla liikkuu eteenpäin
(purje ei lepata ja purjeen etureuna ei pullista). Merkistä tai ohjeesta jollan pysäytys ja liikkeelle
lähtö. Purjehtija tekee vastakäännöksen ennen valkeaa poijua.
Ohjaus: Yksilöllinen ohjaus, harjoitellaan pala palalta, kiinnitetään huomiota ydinkohtiin (oikea ote
skuutista ja pinnasta, skuuttaus.. Ohjaajan opas s. 25).
Vaikeutus: purjehtija kiertää valkoisen poijun vendan kautta (ei käännä ennen poijua). Jollien
määrää radalla lisätään osaamisen, kelin ja ohjaajien määrän mukaan. Poijua nostetaan asteittain
ylemmäs tuuleen (tai vaihtoehtoisesti useampi poiju , joista ylempää nostetaan ylöspäin.)
Muuntelu: Rata myös toisinpäin, jolloin valkea poiju vasemmanpuoleisen mustan poijun puolella.
Vinkki: poijuja voidaan asettaa useampi (katso harj.15), jolloin ohjaaja valitsee sopivimman tuulen
suunnan ja haastavuusasteen mukaan. Myös rannalla olevaa selkeää merkkiä voidaan hyödyntää
suunnannäyttäjänä.

Tuuli

venda
Vihreä Tsemppi
Tavoite: nostaessa ja laskiessa purjeen säätäminen. Sopii
lämmittelyksi.
Makkararata (molemmat poijut jätetään joko oikealle tai
molemmat vasemmalle). Purjehditaan mahdollisimman
läheltä poijuja.

Tuuli

Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Tavoite: jatkopinnan käyttö, skuuttaus
Sama harjoitus jatkopinnalla kuin vihreä startissa Tsempissä.
Voidaan yhdistää neliörataan.
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23.Luoviminen
Vihreät startti
Tavoite: purjehtija harjoittelee luovimista, ei-voi-mennä – alueen hahmottamista, piistä pois pääsyä
sekä liikkeelle lähtöä ja pysäytystä
Step-by-step - opetus (ohjaajan opas s 27, 32). Yksi purjehtija kerrallaan harjoittelee luovimista
aloittaen alamerkiltä, muiden kiertäessä sivussa olevaa 8-rataa (kuvan alapoiju ja musta
oikeanpuoleisin poiju). Ennen lähtemistä katsotaan mistä tuulee ja missä on ei-voi-mennä alue,
missä on ylämerkki ja kerrataan luovimisen ydinkohdat. Matkalla harjoitellaan piistä pois pääsyä,
liikkeelle lähtöä ja pysäytystä opetuksen edetessä. Ylämerkiltä purjehditaan sivussa olevalle mustalle
poijulle ja palataan ”poispäin tuulesta ja tuulta kohti radalle”. Tehtävää vaikeutetaan poistamalla
luovilla olevat valkeat poijut ja harjoitellaan luovimista ilman niitä.
Ohjaus: Yksilöllinen opetus ja ohjaus, kiinnitetään huomiota ydinkohtiin. Opetetaan pala palalta.
Vaikeutus: Kaikki samalla radalla, jolloin kierretään rataa (ks. Kuva). Aluksi apupoiju luovilla,
apupoijut pois, kun luovi sujuu.
Muuntelu: Radan kiertäminen vastapäivään, jolloin ensimmäinen venda-poiju oikealla, toinen
Tuuli
vasemmalla jne. Tällöin 8-rata alhaalla vasemmalla.

24.Luoviminen

Ei-voi-mennäAlue

Vihreä Tsemppi
Treeni 1)
Tavoite: luovikulman löytäminen ja/tai pysäytys ja liikkeelle lähtö
Kaikki purjehtivat samalla halssilla luovikulmassa ajaen pitkää kryssiä. Ohjeesta ja merkistä venda.
Harjoitus aloitetaan kokoamalla purjehtijat ja ohjeistamalla purjehtijat luovimaan kaikki samalla
halssilla tai seuraa johtajaa harjoituksesta päätymällä luovikulmaan. Sama myös toisella halssilla.
Vaikeutus: Merkistä jollan pysäytys löysäämällä skuuttia ja liikkeelle lähtö.
Harjoitus on hyvä sen jälkeen, kun luovimista on harjoiteltu radalla. Tämä harjoitus toimii hyvin, jos
joukossa on muutama hieman kokeneempaa mallina. Koska kaikki ovat samalla halssilla, on toisen
purjehdusta helpompi matkia. Ohjaajan on helppo antaa ohjeita kaikille yhtä aikaa (koska kaikki
tekevät suorituksen samanaikaisesti). Pitkä kryssi takaa toistojen määrän ja lisäksi irrottaudutaan
ratapurjehduksesta ja keskitytään. Tutustutetaan samalla käsitteeseen samalla halssilla.
Treeni 2)
tavoite: pysäytys piihin ajamalla
Sama kuin edellä. Merkistä pysäytys tapahtuu ajamalla piihin (tai ohjaamalla ei-voi-mennä- alueelle).
Sininen Spurtti
Tavoite:virtauslankojen mukaan ajaminen ja/tai piihin ajaminen ja piistä poispääsy
Sama kuin yllä, mutta keskitytään virtauslankojen tarkkailuun. Merkistä piihin ajaminen ja piistä
poispääsy.
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25.Ajetaan pitkään samaa halssia
Radalla tehtävien harjoitusten lisäksi on hyvä purjehtia myös pitkiä kryssejä, lenssejä jne.
Riippuen purjehtijoiden osaamisesta voidaan keskittyä eri asioihin.
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Matkapurjehdukset, missä annettaan pidemmältä jokin suunta (esim. Saarta kohden), sopii tälle
kohderyhmälle. Ohjaajavene voi olla suunnan näyttäjänä kulkien purjehtijoiden edellä.
Purjehdukseen voi sisällyttää harjoitteita (esim. Hae kumiveneestä eväät/neuvo tms.  kohteen
lähestyminen vauhtia hidastamalla). Voi sisältää eri tuulensuuntiin purjehtimista. Esimerkkinä
luoviminen tämän harjoituksen osana on harj. 23. Sopii myös jatkopinnan käytön harjoitteluun.
Purjehtija saa kokemusta ja luottamusta omiin taitoihinsa, kun haetaan purjehduskokemusta
hieman pidemmältä ja tutustutaan oman alueen vesistöön. Tutustutetaan käsitteeseen samalla
halssilla.
Sininen Sportti
Helminauhalähtö (katso s. 34/harj. 41) ajaminen kryssiä/slööriä/lenssiä. Keskitytään hyvään
ajovauhtiin (istuma-asento, paikka, skuuttaus, ohjaaminen tarkkaan/lankojen mukaan jne.)
Punainen Taituri
Helminauha- tai jänislähtö (jälkimmäinen vain kryssille lähtö). Ajetaan pitkää kryssiä/lenssiä
ryhmässä.Voidaan keskittyä seuraaviin seikkoihin:
-jollan kallistaminen lenssillä
-shiftikelillä tuulenkääntymien huomaaminen (nouseeko/laskeekokurssi) Huom. Edellytyksenä
on, että purjehtija jaksaa keskittyä tarkkaan ajamiseen, jotta pienempiä shiftejä voi huomata.
Punainen Konkari
Helminauha- tai jänislähtö (jälkimmäinen vain kryssille lähtö). Ajetaan pitkää kryssiä/lenssiä
ryhmässä. Voidaan keskittyä seuraaviin seikkoihin:
- äyskäröinti samanaikaisesti kun purjehtii eteenpäin
- aaltojen ajaminen (ajaminen, skuuttaus, liikkuminen kropalla) kryssillä ja lenssillä
-puuskaisella tuulella puuskien huomaaminen ennakkoon ja valmistautuminen puuskan tulemiseen
siirtymällä laidalle/roikkumalla kovempaa tai ulompana (jolla suorassa, skuuttaus jne.)

26.Jiippi pujotteluradalla
Tuuli

Sivumyötäisessä pujotellaan jiippimerkit.
Alamerkiltä luovitaan ylämerkille rajoitinpoijun
kautta. Luovilla olevan kääntömerkin
tarkoituksena on varmistaa, etteivät luovivat
häiritse pujottelevia (ja toisaalta helpottaakseen
luoviosuutta, joka vielä vaatii paljon ohjausta:
vihreät). Poijujen etäisyydet ja kulmat tason
mukaan.
Muuntelu: Voidaan kiertää toisin päin jolloin rata
laitetaan niin että kryssi oikealla ja jiippimerkit
vasemmalla.
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Vihreät Startti
Tavoite: Jiipin oppiminen sivumyötäisessä
Step-by-step- opetus. Ensin yksi kerrallaan harjoitellaan jiippiä radalla ohjaajan kanssa seuraten
mallipurjehtijaa. Ennen lähtöä kerrataan jiipin ydinkohdat ja kerrataan pysäyttäminen. Kun
harjoitusta kaikilla riittävästi, useampi radalla samanaikaisesti lähettäen yksitellen radalle.
Ohjaus: yksilöllinen ohjaus, kiinnittäen jiipin ydinkohtiin huomiota.
Huomioitavaa:
Poijujen välit riittävät vauhtiin nähden siten, että hyvin aikaa
rauhassa valmistaa ohjein purjehtija seuraavaa merkkiä varten.
Purjehtija selkeästi ”löysällä” slöörillä, mutta ei kuitenkaan
täysin myötätuulessa (poijujen kulmat siten). Poijut helpottavat
aloittelevaa (vrt.jiippailu ilman poijuja): visuaalinen merkki
vedessä (poiju) auttaa valmistautumaan jiippiin ja purjehtija
tietää milloin jiippi tehdään. Jiipin jälkeen poiju antaa suuntaa
(kuinka suuri käännös tehdään).

Tuuli

Vihreä Tsemppi
Tavoite: jiippi sujuvaksi
Sama kuin edellä, poijujen etäisyyksiä ja kulmia vaihdellen.
Muuntelu: rata rakennetaan peilikuvana toisinpäin. 2 oikeanpuoleisinta jiippimerkkiä
liikutetaan vasemmalle ja luovimerkki siirretään oikealle.
Sininen Spurtti ja Sportti
Tavoite: jiippi jatkopinnan kanssa sujuvaksi
Sama rata kuin aikaisemmin. Harjoitellaan jatkopinnalla ohjausta jiipeissä.

Sininen Sportti, Punaiset
Tavoite: jiippi, kovankelin jiippi
Samat kuin edellä, mutta vaikeutetaan harjoittelua siirtämällä
poijuja lähemmäs toisiaan. Hyvä harjoitus kovemmalla kelillä, kun
jiippaaminen on haastavampaa.
Rataa voidaan muuttaa siten, että kääntömerkki luovilla siirretään
pujottelun oikealle puolelle (ks rata). Tällöin jiippi tulee tehdä heti
ylämerkin kierron jälkeen. Voidaan käyttää 3 jiippimerkkiä tai 2
riippuen siitä, halutaanko harjoitella lähestymistä alamerkille mistä
suunnasta, kuinka monta jiippiä halutaan tehdä, missä kulmassa ja
mihin suuntaan ylämerkiltä halutaan lähteä (katso myös harjoitus
s. 23 salmiakkirata).
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27. Luovipujottelu
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Harj1) vendat jatkopinnan kanssa
Samaa rataa kierretään toiseen suuntaan (luovi pujotellen  pitkät sivut sivumyötäisenä).
Rata rakennetaan peilikuvana toisin päin.
Vaikeutus:
Tavoite: kohteen ohittaminen sivuvastaisella
Sama kuin edellä, mutta yritetään ajaa aivan poijun vieressä siten että pystyy koskettamaan
kädellä poijua ennen vendaa. Tarkkaa ajoa ja tarkkana skuuttauksen kanssa.

28.Ohjaajaveneet
jiippimerkkeinä/suunnan näyttäjänä
Sininen Sportti, Punainen Taituri
Tavoite: Jiippien ja sivumyötä-/myötätuulen
harjoittelu.
Sportilla 3-4 venettä kerrallaan, taiturilla 4-10
venettä.
Kumiveneet toimivat jiippimerkkeinä. Purjehtijat
kiertävät ohjaajan veneen ja jatkavat jiipattuaan
ohjaajan osoittamaan suuntaan. Ohjaaja ajaa
uudelleen jollien eteen jotka tekevät uuden jiipin ja
jatkavat taas ohjaajan osoittamaan suuntaan.
Harjoitus toimii paremmin kahdella kumiveneellä.
Tällöin ohjaajaveneet vain liikkuvat alaspäin ja
toimivat samalla suunnan näyttäjinä (ks. Kuva).
Ennen kuin purjehtijat saavuttavat kumiveneen,
seuraavan tulee olla paikallaan. Takaa tuleva
väistää edessä olevaa.

Kumivene

Kumivene

Kumivene

Kumivene

Vinkki: Jos joku jää jälkeen, aja ohjaajaveneellä
vastaan lyhentääkseen eroja.
Harjoitus aloitetaan Seuraa johtajaa- harjoituksella. Sivumyötäiselle käännyttäessä, toinen
kumivene ajaa jiippimerkiksi. Ohjaaja irtautuu letkasta kumiveneen kierron jälkeen ja ajaa
seuraavaksi jiippimerkiksi. Tästä edetään kuvan osoittamalla tavalla.
Koska purjehtijat tekevät jiipin aivan ohjaajaveneen vieressä, on ohjaajalla mahdollisuus nähdä
purjehtijoiden jiipit aivan vierestä ja samalla antaa ohjeita. Aluksi on hyvä näyttää kädellä, miltä
puolelta ohjaajavene kierretään. Ohjaajan sijoittumisella (sillä kuinka tiukka/löysä slööri tai
sivutuuli) voidaan saada etäisyyttä purjehtijoiden välille/pienentää etäisyyksiä.
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Punainen Taituri, Konkari
Tavoite: toisen tarkkailu, ajaminen ruuhkassa nostattaminen
Toimii, kun purjehtijoita riittävästi vähän (4-10 venettä letkassa)
Aloitetaan helminauhalähdöllä tai Seuraa Johtajaa harjoituksella. Purjehtijat joutuvat huomioimaan
toisia purjehtijoita (kummalta puolelta menen ohi, jos menee toista kovempaa, Tarkoituksena on
päästä mahdollisimman nopeasti seuraavalle jiippipoijulle.
Muuntelu: Ohjaajavene voi myös olla vain suunnan näyttäjänä ajaen isona rintamana ajavan fleetin
edellä (avotuuliajon harjoittelu).
Punainen Konkari, Musta
Tavoite: toisen tarkkailu, estäminen/nostattaminen
Sama kuin edellä, mutta lisäksi yritetään estää toista purjehtijaa pääsemästä ohi (väistämissäännöt).

29.Salmiakkirata

Tuuli

4 poijua salmiakinmuotoisessa asetelmassa.
Rataa kierretään poijujen ulkopuolella.

Vihreä Startti
Harj1)
Tavoite: sivumyötäiseen ja myötätuulipurjehduksen harjoittelu.
Step-by-step –opetus. Jiippipoijua siirretään harjoituksen edetessä keskemmälle rataa.
Vältetään sitä, että purjehtija joutuu aivan myötätuuleen (tuuli aivan takaa) ja tapahtuu
vahinkojiippejä. Sama rata myös toiseen suuntaan (ei suunnanvaihtoa lennossa harjoituksen
aikana!). Vaikeutetaan poistamalla luoviosuudelta sivumerkki.
Harj2)
Tavoite: luovimisen harjoittelu
Purjehtijat kiertävät rataa. Poistetaan luovilta poiju. Purjehtijat joutuvat harjoittelemaan
luovimista. Pidennetään luovin pituutta siirtämällä ylämerkkiä harjoituksen edetessä ylemmäs
tuuleen. Jiippipoiju riittävän sivulla, jotta luoviminen ei häiriinny.
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Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Harj 3) Kaksi luovia
Edelliseen (harj.2 lisäten) lisätään 1 yläpoiju lisää
keskelle. Eli kolmiorata, missä luovilla 2 poijua.
Luovittaessa purjehditaan ensin keskipoijulle ja sitten
yläpoijulle ylämerkinkierto ja pitkä lenssi jiippimerkin
kautta.

Tuuli

Harj 4)
Tavoite: tuulen suunnan tarkistamisen harjoittelu ja
purjeen säätämisen harjoittelu kulkusuunnan mukaan,
pelisilmän harjaannuttaminen(törmäyksen
välttäminen)
Kierretään salmiakkirataa. Vihellyksestä/lipun nostosta
kiertosuunnan vaihto vapaasta paikasta. Purjehtija
joutuu aktiivisesti itse miettimään, miten purjeensa
säätää. Jiippimerkin paikkaa voidaan muuttaa/vaihdella
(katso seuraavat kuvat).
Törmäysvaara.
Sininen Spurtti
Tavoite: kölin säädön harjoittelu tuulen suunnan mukaan.
Sama kuin edellä, mutta kölin säätö mukana. Jatkopinna käytössä.
Sininen Sportti, Punainen
Tavoite: Merkin lähestymisharjoitus ja kiertäminen, manööveriharjoitus.
Tarkoituksena kiertää mahdollisimman läheltä alamerkkiä ja olla luoviasennossa heti
alamerkillä koskettamalla kädellä poijua.
Lyhyet etäisyydet poijuilla. Jiippimerkin paikkaa (kuvan valkoinen poiju) siirretään siten, että
purjehtija joutuu lähestymään kohdetta eri suunnista (alamerkkiä) ja tekemään manööverejä
eri tavoin/eri rytmeillä (heti ylämerkin kierron jälkeen jiippi).
Vaikeutus: Poistetaan jiippimerkki. Purjehtija joutuu itse suunnittelemaan, missä jiippaa, jotta
kiertäisi alamerkin aivan merkin läheltä ja pystyisi koskettamaan kädellä poijua. Jiippi
kannattaa ensin tehdä hyvissä ajoin (ajetaan ensin ohi= ei suoraan kohti ja sitten vasta poijun
läheltä).
Tuu
Tuuli
li
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Vaikeutus/muuntelu: 1. Sama harjoitus neliöradalla. Ylämerkille tulo sivutuulessa, alamerkille myötätuulessa.
2. Toiseen suuntaan kiertäminen.

30.Salmiakkirata, poiju keskellä/sivulla

Tuuli

Salmiakkirata. Poijuja kierretään niiden ulkopuolelta
(poijut jätetään keskelle). Keskellä rataa on 1 poiju.
Ohjaaja lähettää 1 purjehtijan kerrallaan alamerkiltä
keskellä olevan poijun/ohjaajan kumiveneen luokse,
missä purjehtija tekee etukäteen sovitun tehtävän, jonka
jälkeen palaa takaisin radalle. Poijun luona tehtävä
tehtävä voi vaihdella purjehtija- tai ryhmäkohtaisesti.
Sopii lämmittelyharjoitukseksi. Ohjaajan helppo seurata
muuta ryhmää samalla, kun ohjaa/antaa palautetta radan
keskellä olevalle yhdelle purjehtijalle.

Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Tavoite: Kohteen lähestyminen suojan puolelta hidastaen vauhtia. Radalle palattaessa vapaan
paikan etsiminen ja silmän harjaannuttaminen tässä.
Poijun tilalla kumivene. Palattaessa radalle purjehtija yrittää etsiä vapaan paikan siten, että
tarvittaessa hidastaa ja antaa ensin muiden mennä ja pujahtaa vapaaseen koloon.
Edeltävänä harjoituksena on harjoitellut kohteen lähestymistä yksittäisenä harjoituksena ohjaajan
avulla eri suunnista lähestyen (katso harj.38) ja helpoissa olosuhteissa (ei muita veneitä tai esteitä
jne.). Nyt olosuhteet ovat vaikeutettuja. Vaikeutuksena se, että lähestymisharjoitus on yhdistetty
muuhun harjoitteluun + ympäristössä on muita veneitä.

Sininen Spurtti
Tavoite: kohteen lähestyminen vauhtia hidastamalla
Poiju kumiveneen tilalle. Tarkoituksena saada jollan hitaasti lähestymään poijua ja koskettaa
kädellä poijua.
Vaikeutus: kosketetaan keulalla poijua (ei vauhdilla törmäystä).
Sininen Sportti
Tehtävänä purjehtia poijun (tai kumiveneen katso harjoitus. ) ympäri 1 tai 2 kierrosta siten, että
purjehtii mahdollisimman lähellä poijua.
Sininen Sportti:
Tehtävänä pysäytys ajamalla piihin ja puomilla tehostus, tehdään lähestyminen eri suunnista.
Punainen Taituri
Tavoite: peruuttamisen harjoittelu
Muuten sama kuin edellä, poijun luona jollan peruuttamisen harjoittelu.
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Punainen Taituri, Konkari
Tavoite: Veneenkäsittelytekniikan kehittäminen, jollan paikoillaan pitäminen
Tehtävänä on pysäyttää jolla siten, että keula koskettaa poijua ja pyrkiä pitämään jollaa
siinä. Merkistä (Vihellyksestä/lipusta) purjehtija jatkaa radan kiertämistä. Radalle palataan
kuvan osoittamalla tavalla (paaralla, ylämerkille.). Samalla tulee harjoitusta väistämisestä
ja merkin lähestymisestä.
Muuntelu: Ohjaaja poijun lähellä. Muuten sama kuin edellä. Nyt purjehtija ajaa vain poijun
ja ohjaajaveneen väliä/pyrkii pitämään jollan poijun ja lipun välillä. 2 lippua ylhäällä=30
sekkaa, 1 lippu ylhäällä 15 sekuntia ja kun viimeinen lippu lasketaan, purjehtija tekee
sovitun tehtävän (lähtee peruuttamaan, luovii takaisin radalle)
Vaikeutus: Vihellyksestä/lipusta (kun ohjaaja viheltää/nostaa lipun, tarkoittaa se sitä, että
poijulla oleva jatkaa matkaa takaisin radalle, seuraava alamerkillä oleva purjehtii
tehtäväpoijulle ja kaikki muut etsivät vapaan paikan ja tekevät 360 asteen käännöksen ja
jatkavat matkaa.

31.Salmiakkirata, poiju keskellä 1

Tuuli

Punainen Taituri, Konkari
Tavoite: ruuhkassa ajaminen, jollan pitäminen
paikoillaan, liikkeelle lähtö
Taiturilla enemmän tilaa/vähemmän veneitä ja
konkarilla vähemmän tilaa/enemmän veneitä.
Purjehtijat kiertävät poijuja ulkokautta, jättäen
kaikki poijut sisäpuolelle. Ylämerkki on jollien
määrän ja tuulen mukaan tarvittaessa
ylempänä tuulessa kuin kuvassa tai erikseen
ohjaaja voi ajaa ylämerkiksi liikkeellelähdön
jälkeen.
Kun ohjaaja nostaa merkiksi 2 lippua = kaikki jatkavat purjehdusta samaan suuntaan, kunnes
ovat kiertäneet kuvassa olevan vasemmanpuoleisimpana olevan harmaan poijun, jonka jälkeen
tehtävänä on etsiä vapaa paikka sivutuulessa olevien poijujen välistä ja pysäyttää jolla poijujen
väliin (pitää jolla liikkeessä ja estää sen valuminen alaspäin tai purjehtia poijujen väliä pitäen
jollan liikkeessä). Riippuen ryhmästä, voidaan käyttää 2 väliä tai määrätä jompikumpi (kuvassa
joko harmaa-musta tai musta ja valkoisen väli), johon tulee purjehtia. Voidaan myös sopia, että
osa purjehtii toiseen ja osa toiseen väliin.
Toinen lippu lasketaan valmiusmerkiksi. Viimeinen lippu laskettaessa purjehtijat lähtevät liikkeelle.
Vihellyksestä palataan takaisin kiertämään rataa samaan suuntaan kuin aikaisemminkin.
Vaihtoehtoisesti liikkeelle lähdön jälkeen kryssi yläpoijulle tai ohjaajaveneen luokse (joka ajaa
ylämerkiksi) tai lähimpään laitaan ja alkavat kiertämään samaan suuntaan poijuja, kuin ennen
vihellyksiä kiersivät. Harjoitus myös toiseen suuntaan (1 vihellystä = suunnan vaihto).
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Punainen Taituri, Konkari
Tarkoituksena harjoitella katseen saamista jollasta pois (katsotaan ohjaajan lippuja välillä) vapaan
paikan etsimistä (oman jollan suhteutuminen muihin), pysäytystä ja liikkeelle lähtöä omalta
paikaltaan. Ohjaaja lähettää purjehtijat liikkeelle heti, kun jokainen on päässyt poijujen väliin.
Ennen tätä harjoitusta on hyvä harjoitella jollan paikallaan pitämistä. Vaihtoehtoisesti purjehtijat
sahaavat poijujen väliä välillä hidastaen ja nopeuttaen, mutta pitäen jollassa vauhdin, eivätkä jää
paikoilleen (jälkimmäinen helpompi vaihtoehto).
Punainen Konkari ja Musta
Tarkoituksena harjoitella vapaan paikan etsimisen lisäksi jollan pitämistä paikoillaan muiden
veneiden vieressä. Lähtövihellys voi tulla milloin vain, mutta ei aivan heti.
Kilpapurjehtijat
2 vihellystä = 2 minuuttia lähtöön. Muuten toimitaan samoin kuin edellä

32. ”Tuolileikki” radalla
Sininen Sportti, Punainen Taituri
Tavoite: katse pois jollasta, hyvällä vauhdilla ajaminen sovittuun paikkaan, jollan liikkeessä pitäminen
pienessä tilassa (poijujen välissä)/ruuhkassa, toisen tarkkailu/pelisilmä.
Purjehtijat kiertävät rataa (salmiakki, poiju keskellä). Ohjaajavene keskipoijun vieressä. Kun sovittu
lippu nousee, purjehtijat purjehtivat sovitulle poijulle/seuraavalle poijulle ja tekevät sovitun tehtävän
(esim. ajavat piihin/alkavat peruuttamaan). Se kuka on viimeisenä, ajaa kotipesälle. Kotipesä on
keskellä oleva poijun ja ohjaajaveneen välissä. Tässä purjehtijan tulee pysytellä ajamalla
väliä/pitämällä jollaa paikallaan jne. Kun kerran on joutunut kotipesään, ei sieltä pääse pois.
Lipun laskusta muut purjehtijat lähtevät uudestaan liikkeelle/lopettavat sovitun tehtävän tekemisen ja
jatkavat radan kiertämistä. Lipun laskusta pesässä oleva lähtee liikkeelle poijun ja ohjaajaveneen
välistä, käy kiertämässä ylämerkin ja tulee takaisin linjalle. Tästä jatketaan siten, että lipun nostosta
taas sovitulle poijulle (ja pesässä oleva valmistautuu lähtöön poijujen välistä ylämerkille), viimeinen
joutuu pesään jo siellä olevan lisäksi...
Kun kaikki ovat kotipesällä, lähetetään kaikki liikkeelle ohjaajaveneen ja poijun välistä. Tästä
uudestaan sama peli tai toinen harjoitus.
Muuntelu: ohjaaja näyttää sen värisen lipun, mille poijulle tulee purjehtia ja ehtiä mahdollisimman
nopeasti. Voi myös muuttaa suuntaa ehtiäkseen poijulle.
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Tu
uli

33.Jiipit, merkin lähestyminen ja kiertäminen
4 poijua vinottain (salmiakin muodossa) suhteessa
tuuleen ja keskellä 1 poiju. Purjehtijat kiertävät
alamerkiltä kääntömerkin kautta ylämerkille, tekevät
jiipin heti ylämerkin jälkeen, purjehdus radan
keskelle olevalle mustalle poijulle, mustalta takaisin
alamerkille.
Sininen Sportti
Huom: harj. 1 ja 2 tehdään ilman toisten veneiden häirintää (ilman,
että tulee kiinnittää huomioita väistämiseen), oltava hyvin tilaa!
Harj. 1)
Tavoite: laskeminen + jiippi, jiippi+ nostaminen kölin säädön kanssa, vielä ei keskitytä
optimaaliseen alamerkin kiertoon.

Ensin sivulta ja sitten keskipoijun kautta.
Muuntelu: Lisätään pieni apupoiju alamerkin tuntumaan (viistosti jiippimerkin suuntaan)..kuva!!
Harj. 2)
Tavoite: merkin lähestyminen, ohittaminen ja kiertäminen (manööverin tekeminen siten, että
asettuu tietyllä tavalla suhteessa poijuun)
Poistetaan apupoiju ja harjoitellaan itse arvioimaan, milloin ja missä tulee tehdä jiippi, jos haluaa
olla aivan poijun lähellä ja pystyä koskettamaan alamerkkiä kädellä jiipin jälkeen.
Kosketus jiippimerkkiin kädellä siten, että tekee ensin jiipin ja sitten koskettaa. Sama alamerkkiä
lähestyttäessä koskettaen alamerkkiä kädellä jiipin jälkeen.
Punainen Taituri
Tavoite: manööverit (ym.) ahtaassa tilassa (enemmän veneitä), pelisilmän kehittäminen.
Edelliset harjoitukset tehdään ahtaammassa tilassa ja kun enemmän veneitä ja myös
kovemmalla tuulella.
Punainen Konkari, Musta
Tavoite: harjoitellaan arvioimaan omaa vauhtia suhteessa toiseen ja asettumista (pelisilmän
kehittäminen).
Muutetaan harjoitusta siten, että osa kiertää valkoisen ja osa mustan jiippipoijun, jolloin alamerkille
syntyy väistämistilanteita. Lopuksi saa itse valita, kumman kiertää (taktiikka: kumman valitsen).
Sama harjoitus toiseen suuntaan, jiippimerkkeinä harmaa ja musta poiju. Mustalta poijulta tulevalla
etuajo-oikeus, jos jollat samanaikaisesti lähestyy alamerkkiä. Alamerkillä väistämissääntönä se,
että samanaikaisesti poijulle tultaessa, mustalta poijulta tulevalla on etuajo-oikeus. Voidaan myös
asettaa merkkikanisteri n. 2 veneenmitan päähän merkistä ja pitää tätä merkkinä väistämiselle
(katso harj.17)
Kilpapurjehdusmerkki
Sama kuin edellisessä, mutta nyt keskitytään
kilpapurjehdussääntöihin tarkemmin (2 veneen sääntö.)

Tuuli

Tuuli

2.

1.
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34.Merkin lähestyminen luovilla
Tuul
i

Sininen Sportti, Punainen
Tavoite: poijun lähestyminen ja kiertäminen
(pelisilmän kehittäminen poijua lähestyttäessä
arviointi: yli vai ali merkin).
Sportilla vähemmän veneitä (muutama) ja punaisella
useampi.
Sama rata kuin edellä (har.33), mutta kierretään
rataa toiseen suuntaan. Luovilla kierretään
keskipoijun kautta ylämerkille. Mitä lyhyemmät
matkan, sen vaikeampaa.

Yritetään arvioida, missä vaiheessa tulee tehdä venda, jotta pääsee keskipoijulle,
mutta ei mene ”yli merkin”. Venda heti kierron jälkeen. Kiertäessä kosketus kädellä
poijua. Sama ylämerkillä: yritetään arvioida, milloin tulee tehdä venda, että pääsee
ylämerkin ylitse. Toimii lämmittelynä (melko lyhyt rata), jolloin vendat radalla eri
rytmeillä.
Punainen Taituri
Tavoite: pelisilmän harjaannuttaminen
Sama kuin edellä, mutta enemmän veneitä. Purjehtija joutuu arvioimaan miten pääsee
merkille, kun muut yrittävät samaa. Tarvittaessa jarrutettava vauhtia.
Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: ruuhkassa ajaminen
Jaetaan 1 ja 2 ryhmäläisiin, jolloin osa kiertävät mustan kautta ja osa valkean. Ylämerkin
lähistölle tulee ruuhkaa. Mitä lähempänä musta poiju on ylämerkkiä ja jiippimerkkiä, sen
haastavampaa. Mietittävä, miten sovitaan väistäminen?
Vaikeutus/muuntelu: Otetaan valkea poiju pois. 1-ryhmäläisten on arvioitava, milloin pääsee
poijulle (lyhyt rata) ja pyrittävä tekemään käännös sopivaan aikaan. Otetaan myös musta
poiju pois. 2. ryhmäläisten tehtävä venda heti alamerkin jälkeen ja, mutta tämän jälkeen he
saavat kääntää milloin vain kokevat löytävänsä sopivimman välin ylämerkille pääsemiseksi.

2.

1.
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35.Kolmiorata 1
Sisältää luovin ja sivumyötäisen.
Vihreä Tsemppi

Tuuli

Step-by-step-opetus
Tavoite: luovimisen harjoittelu ja harjoittelee katsomaan
aktiivisesti purjeen etureunaa luoviessaan.
Harjoitellaan ensin lyhyehköllä radalla siten, että
pääsee helposti yhdellä vendalla ylämerkille.
Pidennetään rataa vähitellen siirtämällä ylämerkkiä
ylöspäin. Annetaan tehtäväksi tehdä 5 vendaa luovin
aikana.
Muuntelu: sama rata käänteisesti (jiippipoiju viedään
radan vasemmalle puolelle)
Punainen Konkari
Tavoite: Oman reitin löytäminen luovilla (ei ajeta toisen perässä ja peittotuulissa).
Lähestytään ylämerkkiä eri suunnista/ajetaan shiftien mukaan/puuskiin radan pituus harjoituksen
tarkoituksen ja jollien määrän mukaan.

36. Kolmiorata 2
Sininen Spurtti
Tiukasti merkille, kierto vastakäännöksen kautta, sivutuuli
seuraavalle, kierto jiipaten, mistä alamerkille. Toimii
lämmittelyharjoituksena/manööveriharjoituksena.Voidaan
hyödyntää salmiakkiradan alaosaa (ks. salmiakkirata).
Huom. Onko jatkopinnan opettelu vielä kesken, vai
meneekö koko radan kierto jatkopinnalla?
Vaikeutus (spurtti ja sportti): pelisilmä ja poijun kierto.
Aivan poijun vierestä ajaminen ja poijun kosketus kädellä.
Tarvittaessa jarrutettava, jotta pääsee poijun luokse (jos
edellinen vielä poijulla)

37.Merkkien lähestyminen ja kiertäminen
Harjoituksen idea on sama, kuin harj. 33), mutta rata lyhennettynä
(ylämerkinkierto jätetään pois). Kolmiorata 2 lisättynä keskellä toinen poiju.

Tuuli

Sininen Sportti (kun muutama vene. Jos useampi, punainen taitotaso)
Tavoite: Manööveriharjoitus (käännökset + skuuttaus ja ohjaus
samanaikaisesti), alamerkin lähestyminen eri suunnista.
Kierretään ensin kolmiota jättäen kaikki merkit sisäpuolelle (alamerkin
lähestyminen sivulta styyralla). Vaikeutetaan harjoitusta kääntymällä
keskimmäisen (mustan) poijun kierron jälkeen alamerkille (lähestyminen
keskeltä aluksi paaralla, jiippi ennen alamerkkiä styyralle). Vaikeutetaan
tästä kääntymällä suoraan vasemmanpuoleisimmaiseltapoijulta
alamerkille (kierretään 2 merkkiä). Tehdään sama harjoitus kiertäen
toiseen suuntaan.

1.
2.
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Sininen Sportti
Tavoite: Manööveri- ja poijunlähestymis/kiertämisharjoitus.
Ylämerkin lähestyminen samalla idealla. Aluksi kolmiota kiertäen poijut ulkokautta (ylämerkin
lähestyminen sivulta styyralla. Vaikeutetaan kiertämällä keskimmäinen poiju, mistä suoraan
ylämerkille (ensin jatkaen merkiltä samalla halssilla ja sitten vasta venda ja tämän jälkeen heti
venda merkin jälkeen (lähestyminen paaralla merkille ennen kiertoa). Vaikeutetaan tästä
kiertämällä pelkästään ylämerkkiä ja vasemmanpuoleisinta merkkiä.
Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: ruuhkassa ajaminen, väistäminen

Tuuli

Osa kiertää oikeanpuoleisimman merkin ja osa
keskimerkin kautta Vendan tekeminen väliin
(pelisilmän harjaannuttaminen), paaralla
lähestyminen.

2.

1.

38.Laiturin lähestymisharjoitus
Vihreä Startti
Tavoite: Harjoitellaan, kuinka lähestytään kohdetta suojanpuolelta hidastaen vauhtia (laiturin
lähestyminen/laituriin ajaminen).
Kumivene on ankkurissa sovitulla paikalla. Yksi purjehtija kerrallaan harjoittelee paikallaan olevalle
ohjaajaveneelle (kumiveneelle) ajamista lähestyen suojanpuolelta hitaalla vauhdilla ja pysäyttäen
jollan kumiveneen luokse. Toinen ohjaaja lähettää purjehtijan (laiturilta tai harjoitteluradalta) käyden
läpi ydinkohdat ja tuulensuunnan. Ohjaajaveneestä on helppo antaa ohjeita purjehtijalle.
Harjoitellaan helpotetuissa olosuhteissa (hyvin tilaa), helpoilla tuulensuunnilla (lähestyminen sivulta
tai viistosti alhaalta, mutta ei täysi luovi eikä myötätuulta ja ilman jiippejä).
Vinkki: kumiveneen voi ankkuroida sivuttain tuuleen nähden, jotta ohjaajavenettä on helpompi
lähestyä. Kumiveneessä voi olla lippu/viiri osoittamassa tuulen suunnan.
Kun harjoitus sujuu riittävän hyvin, harjoitellaan myös laiturille lähestymistä.
Laiturinlähestymisharjoitus toteutettuna todelliselle laiturille, voi olla yksi osa päivän harjoituksia.
Yksi purjehtija kerrallaan lähetetään laiturilta, kiertää sovitun radan ja palaa laituriin.
Vaikeutus: Purjehtijat kiertävät tuttua ja heille helppoa rataa. Ohjaaja lähettää yhden purjehtijan
kerrallaan laiturille (laiturilla vastassa joku) tai kumiveneelle. Sieltä purjehtija purjehtii takaisin
radalle.
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Vaikeutus: Harjoitellaan kumiveneen lähestymistä kaikilla tuulensuunnilla (yksi lähestymissuunta
kerrallaan). Harjoittelun ohjaus yksilöllistä ja jatkuvaa. Spurttipurjehtija harjoittelee jatkopinnalla.
Tu
uli

kumivene
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39.Seuraa johtajaa
Johtaja kokoaa purjehtijat letkaan yksitellen ohjaten siten, että kaikki pääsevät letkan perään. Aloitus
sivutuulessa. Johtaja kulkee edellä ja muut tulevat perässä. Johtajana voi olla ohjaaja kumiveneessä,
ohjaaja jollalla tai kokeneempi purjehtija jollalla. Harjoitus voidaan tehdä pariharjoituksena,
pienryhmässä tai suuremmassa ryhmässä letkassa. Perässä oleva väistää edessä olevaa.
Reitti, tehtävät sekä käännökset ja niiden tiukkuus tulee valita purjehtijoiden taitojen mukaan.
Harjoituksessa on hyvänä puolena se, että purjehtija näkee mallia edessä olevalta. Seuraa johtajaa
asetelmaa pystytään hyödyntämään myöhemmin harjoittelutapoihin, joissa purjehtijat halutaan saada
samaan linjaan, samalle halssille ja aloittaa tästä jokin harjoitus. Alussa voidaan harjoitella käännöksiä,
liikkeelle lähtöä ja pysäytyksiä sekä toisen veneen tarkkailua. Myöhemmin harjoitus sopii siirtymisiin
harjoituksesta toiseen tai siirtymiseen radalle sekä lämmittelyyn.
Vihreä Startti
Tavoite: Pysäytys, liikkeelle lähtö (katse pois jollasta), vendat
Ohjaaja purjehtii jollalla. 1 purjehtija kerrallaan seuraa ohjaajaa (edessä olevaa jollaa). Purjehtija
pysäyttää, kun johtaja pysäyttää jne. Purjehditaan sivutuulessa. Harjoitus toimii myös myöhemmin
sivuvasta- ja sivumyötätuulessa, luovilla ja muissa tuulensuunnissa. Huom: Ohjaajan oltava tarkkana,
miten sijoittuu, miten ohjeistaa purjehtijan tarvittaessa ennen käännöksiä ja minkälaisen mallin antaa.
Vihreä Tsemppi
Tavoite: siirtyminen tuulensuunnalta toiselle (kaikkiin tuulensuuntiin purjehdus), pysäytys ja liikkeelle
lähtö
Sama kuin edellä, ohjaaja ohjaajaveneessä. Purjehtija seuraa. Ensin 1 kerrallaan. Lähtö sivutuulessa
 pysäytys ja liikkeellelähtö merkistä, mutkittelu (nostaminen ja laskeminen käsitteet tutuksi) ja
sivumyötä- ja sivuvastatuuleen purjehdus. Aloittaen helpoimmasta ja edeten vaikeampaan. Myös
vendoja, jiippejä ja luovimista.
Vaikeutus: useampi letkassa (2-3 purjehtijaa)-> pelisilmä kehittyy (huomio omasta toiminnasta toisten
tarkkailuun). Katsottava, että edetään riittävän rauhallisesti, jotta kaikki mukana.
Sininen Spurtti
Tavoite: harjoitellaan jatkopinnalla ohjaamista ja skuuttaamista samanaikaisesti.
Ohjaajaveneen perässä, aloitus sivutuulessa suoraan purjehtimisella, sitten merkistä jollan pysäytys ja
uudesta merkistä liikkeelle lähtö (ks. käsimerkit s.9). Mutkittelua nostaen ja laskien ja säätäen purjetta
samanaikaisesti sekä sivumyötäiseen purjehtiminen. Tehdään molemmilla halsseilla, käännökset aluksi
vielä pelkän pinnan kanssa.
Aluksi 1 purjehtija kerrallaan.
Vaikeutus:
-Sama kuin edelle, mutta myös vendat jatkopinnan kanssa ja myöhemmin myös jiipit.
- voidaan lisätä jollien määrää 2-3/4 purjehtijaan kerrallaan, kun harjoitus sujuu yksilöharjoitteena.
Toisen ohi saa mennä vain, jos menee selkeästi nopeammin kuin toinen. Muuten tulee pysyä toisen
takana. Pelisilmä kehittyy.
Tuuli

Tuuli
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Kumivene

Kumivene

Muuntelu1: Voidaan sopia eri tehtäviä eri merkeille purjehtijoiden taitojen mukaan: pysäytys ja
kädellä kosketus mastoon jne.
Muuntelu2: Harjoitus tehdään pareittain, parit sovitaan etukäteen. Purjehtijat keksivät tehtäviä
toisilleen ja matkivat toisiaan.
Vinkki: Ohjaajan tulee seurata tarkasti letkassa olevia ja varmistaa, että kaikki pysyvät mukana.
Purjehtijoiden etäisyyttä toisiinsa nähden saadaan pidennettyä, kun ajetaan ylemmäs tuuleen ja
vastaavasti etäisyydet lyhenevät (ja esim. viimeinen saa helpommin letkan kiinni), kun ajetaan
sivumyötä-, tai myötätuuleen. Näitä keinoja hyödyntäen ohjaaja pystyy pitämään letkan
kasassa. Vendailtaessa ohjaajan huomattava (kun letkassa useampi purjehtija), että aluksi
purjehdittava ylemmäs tuuleen, koska vendat ovat epävarmoja ja väistämiseen on tällöin
enemmän tilaa.

Sininen Sportti
Tavoite: Venevauhdin hidastaminen ja nopeuttaminen ja pysäyttämistä (oman jollan vauhdin
suhteutus toisen vauhtiin)
Aloitus purjehtien normaalilla vauhdilla eteenpäin letkassa. Edessä olevaa ei saa ohittaa. Sovitusta
merkistä (esim. vihellyksestä) ohjaaja hidastaa vauhtia ja etenee madellen eteenpäin. Ensimmäinen
ei saa ohittaa ohjaajaa eikä muut saa ohittaa edessään olevaa jollaa. Tällöin purjehtijat säätävät
purjetta siten, että purjeessa pysyy vain hieman vetoa ja välillä purjeen löysäys (madellen
eteenpäin). Voidaan myös tehdä madellen vendoja. Sovitusta merkistä jatketaan normaalia vauhtia
eteenpäin.

40.Seuraa johtajaa, johtaja vaihtuu lennossa
Punainen Taituri
Aloitetaan harjoitus seuraa johtajaa-harjoituksella sivutuulessa ja edeten tästä luoville. Johtaja
pysäyttää jollan halutessaan ajamalla piihin, jolloin pysähtynyt vene on kääntömerkki ja muut
kiertävät pysähtyneen johtajan suojanpuolelta ja tekevät käännöksen. Kun kaikki ovat kiertäneet
johtajan, johtaja liittyy letkan perälle.
Letkassa toisena olevasta tulee automaattisesti johtaja, kun ensimmäinen pysäyttää veneen. Jos
välimatka johtajan ja seuraavan välillä on kovin lyhyt, tulee johtajan varottaa pysähtymisestä kolarin
välttämiseksi. Tehtävästä tulee haasteellisempi, mitä nopeammin johtaja pysäyttää jollansa kierron
jälkeen (syntyy väistämistilanteita).

Tuuli
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41.Helminauhalähtö
Sininen Sportti, Punainen Taituri
Seuraa johtajaa ohjaajaveneen perässä sivutuulessa. Kun ohjaaja nostaa käden ylös ja viheltää
on tämä merkkinä valmistutumiseen. Uusi vihellys ja käden laskeminen tarkoittavat sitä, että
purjehtijat nostavat luovikulmaan ja kiristävät skuutit sopivalle kireydelle. Helminauhalähtöä
voidaan käyttää saadakseen kaikki samalle halssille siten, että jokainen saa purjehtia vapaissa
tuulissa (samoin kuin jänislähtöäkin).
Purjehtijat voivat merkistä myös lähteä myötätuuleen. Lähtömerkin jälkeen kaikkien tulisi olla
edelleen samalla halssilla.
Vinkki: painota, että purjehtijat pyrkivät valmiusviestin jälkeen olemaan siten, että he ovat
suorassa linjassa (toisen takana) ja näkevät ohjaajan käsimerkit.
Käsimerkki valmiusvihellyksen aikana määrää sen, mihin suuntaan lähdössä lähdetään (toinen
käsi ylhäällä ja toinen osoittaa suunnan suhteessa tuuleen: kryssi tai lenssi). Aluksi on hyvä
harjoitella vain luovimaan lähtö. Myötätuuleen lähtö on haastavampi.

Tuuli

Piip

Kumivene

Tuuli

Piip
Kumivene
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42. ”mies yli laidan” (yksin)

Sininen Spurtti
Tavoite: harjoitellaan vedessä olevan kohteen lähestymistä
Purjehtija heittää ”miehen” veteen, pyrkii säilyttämään katsekontaktin häneen ja hidastaa vauhtia.
Vendan kautta käännös ja vedessä olevan miehen pelastaminen. Purjehtija pelastetaan varoen ja
hitaasti lähestyen tuulen alapuolelta. ”Mies” voi olla esim. pieni poiju ilman painoa.
Sininen Sportti
Edellisen muuntelu siten, että ei pelastetakaan ”miestä”, vaan kierretään miehen ympäri
(kohteen ympäri purjehdus)

43. ”Mies yli laidan” (pariharjoitus)
Sininen Spurtti
1)

Seuraa johtajaa- asetelma. Toinen purjehtija seuraa toista. Taimmainen (pelastaja) pitää vähintään
2 veneen mittaa etäisyyttä etummaiseen ”johtajaan”

2) ”Johtaja” heittää ”miehen” laidan yli ja huuta ”mies yli laidan”
3) Pelastajan tulee olla valppaana ja väistää miestä, kun mies on vedessä (miehen yli ei saa ajaa)
4)Taimmaisen tehtävänä on pelastaa mies ”oikeaoppisesti” (ks. Sama harjoitus yksin)
Kun mies on pelastettu, vaihtuvat roolit toisin päin
Sininen Sportti
Sama kuin harjoitteen 42 sporttitreenissä. Nyt johtaja huutaa joko ”poiju vedessä”, jolloin purjehditaan
poijun ympäri tai ”mies yli laidan”, jolloin purjehtijan tulee pelastaa mies. Voidaan huutamisen sijaan
käyttää myös sovittuja käsimerkkejä/pikkulippuja: esim. protestilippu.
”Mies yli laidan”

Pelastaja

johtaja
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44.Vendat kumiveneen perässä
Ohjaaja ajaa kumiveneellä suoraan vastatuuleen.
Purjehtijoiden tehtävänä on vendoja tiheään tahtiin
tekemällä (ja pysyä kumiveneestä tulevien
peräaaltojen sisäpuolella) yrittää saavuttaa
kumivenettä ja ohittaa toisiaan.

Tuuli

Kumivene

Kun saa kosketettua kumiveneeseen/kun
ohjaajavenettä lähimpänä oleva on ollut riittävän
kauan ykkösenä, lähetetään purjehtija letkan
viimeiseksi. Lenssaavat veneet väistävät luovivia.
Styyra-paara-väistämissäännötvoimassa.
Veneiden määrä harjoituksessa ei ole rajoitettu.
Kuitenkin veneen hallinta tulee olla hyvä jos
purjehtijoita on paljon.
Sininen Sportti (3-4 venettä) ja Punainen taituri (48 venettä)
Tavoite: pelisilmän harjaannuttaminen (ahtaassa
tilassa ajaminen (vapaan raon etsintä) ja väistäminen
(paapuurista tulo styyran veneiden välistä))
Punainen Konkari (4-8 venettä), Mustat
Edellisten lisäksi tavoitteina myös:
-Vapaissa ajaminen
-kääntyminen ns. toisen alle, mutta eteen.
-toisen ohittaminen (noustaan takaa vene kerrallaan
ohittaminen)
Vinkki: Ohjaaja voi muuttaa kurssia, jolloin takaa on helpompi nousta. Ohjaajaveneestä
voidaan myös jakaa jotain vauhdista (eväät juomat, palkinnot, neuvo).
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45.Peräaalloilla ajaminen
Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: avotuuliajoa ryhmässä, peräaallon hyväksikäyttö, pumppaaminen, veneen
hallinta
Purjehtijat ajavat toistensa peräaalloissa ryhmässä lähtien sivutuulessa. Ohjaajavene on
suunnan näyttäjänä ja pienen välimatkan etäisyydellä ensimmäisestä. Ajetaan
jonomaisesti sivutuulessa, sivumyötäisessä ja avotuulella. Valmentaja antaa merkin kun
lähtee kääntymään lensille/jiippiin.
Muistettavaa: Alussa jokainen tarvitsee tilaa tekemiseen. Navakassa tuulessa tulee
kolhuja alussa. Jätettävä ohjaajaveneen ja purjehtijoiden väliin 5-10 m. Pyydä tälle
alueelle purjehtija plaanailemaan. Ohjaaja voi pyytää esim. siirtymään yläpuolen aallolta
alapuolelle (jarruttaen), siitä jiippi ja palaaminen ryhmään takaisin.

46.Kumiveneen ympäri purjehdus
Sininen Sportti (Punainen, Musta)
Tavoite: Jollan hallinta, veneenkäsittelytaitojen
kehittäminen
Yksi purjehtija kerrallaan kiertää kumivenettä siten, ettei
törmää kumiveneeseen. Ohjaajan on helppo antaa neuvoja
purjehtijalle kumiveneestä. Sopii esimerkiksi tilanteeseen,
missä odotellaan muuta ryhmää (esim. Porukan
kasaamistilanteessa) lisätehtäväksi ryhmän kokeneemmille
tai muun harjoittelun yhteyteen.

47.Luovirata

kumivene

Tuuli

Sininen Sportti, Punainen
Tavoite: pelisilmän harjaannuttaminen. Poijun
lähestymisharjoitus.
Pujotellaan poijujen välistä, yritetään ajaa jokaisesta
välistä, vuoroin eri suuntiin (pujottelu). Jos ei pääse
poijun yläpuolelta, tulee tehdä uusi venda. Kääntävä
vene väistää. Paaran vene väistää styyran venettä.
Vaikeutus: Yritetään ajaa siten, että ajatetaan aivan
poijun vierestä (ylä-, tai alapuolelta).
Muuntelu: jiippimerkki luovipoijujen vasemmalla
puolella, muuten sama harjoitus.Voidaan harjoitella
ilman jiippipoijuakin. Tällöin myötätuulessa tulevat
väistävät luovivia.
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Tuuli

Punainen, Musta ja Kilpa
Tavoite: poijun lähestyminen sovitulla tavalla, eri
rytmeillä.
-yritetään ajaa poijun alapuolelta, kosketa poijua
kädellä (katso eri tavat kuvasta)
-Yritetään lähestyä poijua ajamalla aina poijun
yläpuolelta, aivan poijun vierestä.
Musta
Tavoite: pelisilmän kehittäminen
Tarkoituksena tehdä sovittu määrä vendoja poijujen
välissä (esim. 3). Väistämissäännöt voimassa (suojan
ja tuulen, kääntävävene ja styyra-paara). Jos toinen
tulee tielle, päästävä pois tilanteesta, jotta voi tehdä
vendat loppuun ennen seuraavaa merkkiä.

1)

2)

3)

Poijun lähestyminen luovilla (ohitus), tuulen alapuolelta, poijun vierestä, kosketus kädellä (eri tavat, katso
kuva)
•
1) vuoroin oikealta ja vuoroin vasemmalta
2) lähestyminen tuulen alapuolelta aina paaralla, venda poijun jälkeen
•
3) lähestyminen tuulen alapuolelta aina styyralla, venda poijun jälkeen
•

48. Pysäytys poijulle
Sininen Sportti
Tavoite: poijun lähestyminen vauhtia hidastamalla, liikkeelle lähtö

Tuuli

Sama rata kuin edellä. Jokainen aloittaa omalta poijulta pysäyttäen
jollan poijun luona/viereen tai yrittäen koskettaa poijua kädellä/keulalla
ja pysäytys mahdollisimman pian kosketuksen jälkeen. Vihellyksestä
purjehditaan seuraavalle poijulle. Jos poijuja ei riitä jokaiselle,
lähetetään purjehtijat pareittain liikkeelle. Toinen pysäyttää jollan piihin
poijun lähelle (ilman poijua) ja toinen poijulle. Seuraavalla kierroksella
vaihdetaan paikkoja.
Punainen Taituri, Punainen Konkari (Musta)
Tavoite: Jollan paikallaan pito (poijujen välissä, vieressä, poijussa
kiinni jne.)
Muuntelu: pysäytys keula kiinni poijuun ja kiihdytys
Muuntelu: Rataa muutetaan siten, että 2 poijua aina vierekkäin
(pysyminen poijujen välissä yksin/pareittain jne.)
Pareittain tehtävät (yhdellä poijulla):
-toinen yrittää pysyä poijun vasemmalla puolella ja toinen oikealla
puolella
-taistellaan poijusta: molemmat yrittävät pysyä vasemmalla tai
oikealla puolella (sovitaan puoli), mahdollisimman lähellä poijua
(väistämissäännötvoimassa).
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49.Jiippirata
Sininen Sportti, Punaiset
Harj 1)
Tavoite: jiippien harjoittelu
Poijut jonossa vastatuulessa. Pujottelu myötätuulessa poijujen
välissä (jiippi aina poijun kierron jälkeen. Mitä enemmän
poijuja, sitä vaikeampi suoritus ja enemmän toistoja.
Viimeiseltä poijulta kryssi ylämerkille kiertämällä ensin
rajoitinpoiju. Sama rata myös siten, että rajoitinpoiju on
pujotteluradan toisella puolella.
Harj 2)
Tavoite: jiipit, poijun ohittaminen/kiertäminen
Sama kuin edellä, mutta tarkoituksena ajoittaa jiippi ja lähestyä
tämän jälkeen poijua siten, että pystyy koskettamaan poijua
kädellä ajaessa poiju alapuolelta sivulta.
Rajoitinpoijun voi poistaa, jolloin luovivat väistävät jiippailevia.

50. Slalomi ilman jiippiä
Tavoite: jollan tasapainottaminen, kallistus
Sama rata kuin edellä. Ajetaan slalomia (pujotellaan) ilman, että tehdään jiippi.
Säädetään purjetta siten, että puomin pää siirtyy maston etupuolelle ja ajetaan ”by
the lee” eli tuuli tulee samalta puolelta, kuin missä purje on. Samalla myös jollan
kallistaminen. Purjehtijan tulee skuutata, jotta säilyttäisi jollan kallistuksen (kevyellä
tuulella).

51. Luovikatu
Sininen Sportti, Punainen Taituri
Tavoite: vendat
Tee "katu", missä vastatuuliosuus on keskellä ja
myötätuuliosuus ulkopuolelta. Kaikki kiertävät samalta
puolelta myötätuuliosuuden, jotta väistämisiä
mahdollisimman vähän. Huomioitava väistäminen.
Muuntelu: vihellyksestä etsi lähin vapaa poiju ja
pysäytä vene mahdollisimman lähelle poijua/
koskettamalla kädellä poijua. Uudesta vihellyksestä
lähdetään uudestaan liikkeelle.
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52. Väistäminen luovilla
Sininen Sportti
Tavoite: styyra-paaran harjoittelu, pelisilmän kehittäminen
Lähetetään alhaalta samanaikaisesti kiertämään rataa
siten, että oikealta alapuolelta tuleva kiertää vastapäisen
ensimmäisen poijun ja suuntaavat ristiin
seuraavalle. Helpottaa, jos poijujen värit vastaa kiertoreittiä.
Haastava rata hahmottaa, ei ensimmäiseksi styyra
paara harjoitteeksi.
Punainen Taituri
Tuuli
Tavoite: Väistäminen, toisen tarkkaillu, venda toisena
suojanpuolelle eteen, perän kautta ajaminen.
Sama luovikatu kuin edellä. Vaikeutetaan luovimista siten,
että toiset palaavat alamerkille purjehtien
myötätuuliosuuden aina oikeanpuoleisten poijurivin
ulkopuolelta ja toinen aina vasemmanpuoleisen poijurivin
ulkopuolelta. Tällöin syntyy väistämistilanteita, missä
purjehditaan ristiin. Purjehtija voi kääntää toisen eteen
suojanpuolelle jne., ei tarvitse sahata poijulta poijulle.

53.

Jiipit ja väistäminen slöörillä

Sininen Sportti, Punainen Taituri
Tavoite: Styyra paara- väistämissäännön harjoittelu
sivumyötäisellä.
Samaa rataa voidaan hyödyntää jiipeissä. Purjehditaan
aina ristiin seuraavaa merkki kiertäen sivumyötäisessä.
Toiset kiertävät luoviessa vasemman- ja toiset
oikeanpuoleisen poijurivistön ulkopuolelta ja
sivumyötäisessä ristiin kiertäen seuraavan jiippipoijun.
Sovitaan etukäteen 2 ryhmää, joista toinen kiertää toista
ja toinen toista rataa.

Tuuli

54. Pujottelu luovilla ja
myötätuulessa, poijujen lähestyminen
Sininen Sportti, Punainen
Pujotellen myötätuulessa oikeanpuoleinen rivistö
sivutuulessa alhaalla  ylös luovien ja pujotellen
vasemmanpuoleinen rivistö. Harjoituksessa voidaan
varioida poijun lähestymisiä, kiertämistä eri tavoin
(ajamalla aivan poijun vierestä, ylä tai alapuolelta (luovi)
jne.
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55.

Neliörata

Vihreä Tsemppi
Tavoite:
Purjehtijat kiertävät neliörataa kiertäen kaikki poijut ulkokautta.
Sisältää luovin, sivutuulen ja täysmyötäisen.

Tuuli

Vaikeutus: lipun nostosta suunnan vaihdos (huom.
törmäysvaara, ei liian monta jollaa radalla)
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Jatkopinnalla ohjaus sovituilla osuuksilla (ilman
suunnanvaihdoksia) esim. suorilla osuuksilla.
Sininen Spurtti
Vaikeutus: Jatkopinnalla ohjaus koko radan läpi.
Vaikeutus: Lipun nostosta suunnan vaihdos vapaasta paikasta.
(tavoite: pelisilmän kehittäminen, katse pois jollasta)
Sininen Sportti, Punainen
Tavoite: lähestymisharjoitus (ennakointi poijulla –pelisilmä), hankalassa paikassa ajo,
saavuttaminen, johtaminen. Hyvä tekniikan harjoittamiseen. Sääntöjä vaiheittain –
saavuttava, kohtaaminen.
Sama kuin edellä, Sopii lämmittelyharjoitukseksi. Voidaan aloittaa vapaasti, kun
saapuu alueelle tai yhteisellä startilla.
Vaikeutus: lisäyksenä 2 vihellystä = seuraava poiju kiertäen ja ristiin kulmaan, pitäen
vanha kiertosuunta. Muistettavaa: Ruuhkissa tulee törmäysvaara, tasoerot korostuvat
navakassatuulessa.

56. Tehtävät neliöradalla
Tuuli
Sininen Sportti
Tavoite: toiselta oppiminen
Pareittain kierretään neliörataa seuraa- johtajaaperiaatteella. Toinen on johtaja. Kun johtaja tekee
luoviosuudella vendan, tekee takana olevakin (ja
vastaavasti myötätuuliosuudella jiipin, myös toinen
tekee). Matkalle saa keksiä haluamiaan tehtäviä,
kuitenkin kiertäen jatkuvasti neliörataa.
Sovitut tehtävät esim: kryssillä toinen pysäyttää
veneen ja toinen purjehtii kaverin jollan ympäri,
sovittujen trimmisäätöjen tekeminen,
käveleminen maston luokse ja kädellä kosketus
mastoon jne.
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Punainen Taituri
Tavoite: Lämmittely, tehtävät radan eri osissa.

Tuuli

Sopii lämmittelyksi. Tehtäviä muutetaan osaamisen
mukaansopiviksi.
Purjehditaan rata temppuratana siten, että
myötätuuliosuudella peruutetaan alamerkille, alasivulla
nostetaan köli pois kokonaan. Kryssin aikana tehdään
matkalla vähintään 5 vendaa tai tekee sovitut
trimmisäädöt (löysää/kiristää spiiraa, puomiliikkiä jne.).
Ylhäällä pitkällä sivulla tehdään 2 kpl 720 asteen
käännöstä. (toinen toiseen ja toinen toiseen suuntaan).
Ohjaaja voi pyytää yhden kerrallaan harjoittelemaan
ohjaajaveneen(laiturin) lähestymistä/kuminveneen
ympäri ajamista jne.
Punainen Konkari

ohjaaja
5 vendaa
360
asteen
käännök
set

Tuuli

Tavoite: Peitto ja peitoista poispääsyharjoitus
Pareittain neliöradalla ajoa siten, että yritetään pitää kaveri
takana (peittäminen). Toinen aloittaa edellä ja peittää toista
kryssillä. Jos seuraavan merkin kohdalla erot suuret, toinen
odottaa poijun luona seuraavaa. Parin toinen kaveri ei saa
lähteä seuraavalle legille, ennen kuin toinen on poijun luona.
Kierroksen jälkeen vaihtuu roolit, jos toinen ei ole päässyt ohi.
Sisäpaikan sääntö poijuilla, tuulen puolen suojanpuolen
sääntö jne.

57.

Välineen kuljetus

Kuljetetaan palloa eri tavoin neliörataa hyödyntäen.
Vihreä Tsemppi, Sininen Spurtti
Tavoite: kohteen lähestyminen ja ohittaminen
Lähtö valkealta poijulta, edetään sinisen ja mustan väliin sivutuulessa/
sivumyötäisessä. Kuljetetaan palloa yksin tai pareittain. Lähetetään
yksi purjehtija/pari kerrallaan. Ensin heitto paikaltaan ja sitten luokse
(suojan puolelle, ei tuulenpuolelle).
Muuntelu: neliön keskelle ripoteltu kelluvia poijuja/palloja. Tarkoituksena on kuljettaa ryhmänä
Kaikki pallot sinisen ja harmaan poijun toiselle puolelle. Yksi kerrallaan lähetetään purjehtija
sivumyötäisessä/ sivutuulessa ajamaan alueen läpi. Yhteen palloon kerrallaan saa koskea
yksi
purjehtija matkansa aikana. Palloa kuljetetaan heittämällä. Samaa palloa saa kuljettaa niin pitkään
kuin pystyy purjehtimalla aina uudestaan pallon luokse. Ehtona se, että päästävä pallon luokse
tekemättä vendaa. Kun on päässyt sinisen ja harmaan poijun/jonossa olevien poijujen toiselle
puolelle,
purjehditaan kiertäen takaisin valkealle ylämerkillä, mistä lähdetään uudestaan.
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Sininen Spurtti
Tavoite: veneenkäsittely, aktiivinen liikkuminen
veneessä, kohteen lähestyminen

T
u
uli

Purjehtija kuljettaa palloa, frisbeetä tai muuta esinettä
yksin eri tavoin (palloa potkimalla, keulalla tökkimällä,
heittämällä, kädellä läpsimällä jne.) etenemällä
myötätuulessa lähtien kahden yläpoijun välistä ja
edeten aina kahden alimman poijun kohdalle. Tästä
pallon noukkiminen ja luoviminen ulkokautta (voidaan
sopia vain jompikumpi puoli tai molemmilta puolilta
saa luovia), jotta myötätuulessa tulevat saavat edetä
rauhassa ja myös turvallisuussyistä.
Tavoite: vendojen/virtauslankojenharjoittelu.
Luovilla voidaan tehdä sovittu määrä vendoja (vendan
harjoittelu) tai keskittyä virtauslankojen lukemiseen.
Sininen Sportti, Punainen
Kierretään neliörataa. Pareittain syötellen kuljetetaan palloa radan ympäri. Syöttely tapahtuu
potkaisemalla jalalla (pallo vedessä), kädellä läpsäisemällä tai heittämällä. Vuoron jälkeen purjehtija
purjehtii eteenpäin vastaanottamaan parin syöttöä. Huom: harjoitus ei toimi, jos pallo on niin kevyt,
että se kulkee vedessä tuulen mukana. Keksittävä tapa, miten palloa saa kuljetettua myös luovilla
(pallo ei saa olla jollan sisällä jollan liikkuessa eteenpäin), eikä kädellä saa koskettaa yhtäjaksoisesti
palloa, vähintään 5 syöttöä kaverille kuljetuksen aikana.

58.Kryssi - lenssi- rata
Sininen Spurtti, Sportti
Tavoite: manööverit (kölin säätö, purjeen säätö), poijun kierto
Kryssi ylämerkillä ja lenssi alas. Voidaan soveltaa neliörataan jakamalla ryhmä kahtia.
Toinen kiertää oikeanpuoleisimpia ylä- ja alamerkkiä ja toinen vasemmanpuoleisia.
Huomioi väistäminen: riippuen mihin halutaan keskittyä (luovivat väistävät lenssaavia tai
styyra-paara-säännöt voimassa).

59. Kryssi - lenssi rata, poiju keskellä
Sininen Sportti, Punainen Taituri ja Konkari (Mustat) Tavoite:
Pelisilmän kehittäminen luovilla, reitin suunnittelu, poijun
lähestyminen
Kryssi- lenssi radan keskellä 1 poiju. Tai neliöradan keskellä 1 poiju
(kierto eri puolilta....) Poiju tulee kiertää sovitulta puolelta: Koko kryssi
radan oikealla puolella (rajoitinpoijun oikealla puolella) /koko kryssi
rajoitinpoijun vasemmalla puolella, jolloin tulee harjoiteltua erilaisia
reittejä luovilla ja lähestymään ylämerkkiä eri suunnista. Keskipoijua
voidaan siirrellä sivuttais- ja pituussuunnassa eri kohtiin, jolloin tulee
erilaisia haasteita. Lenssaavat väistävät luovivia. Vaikeutus (Konkari ja
musta): styyra-paara-säännöt voimassa + samalla halssilla- säännöt.
Muuntelu: Poijun lähestymisen harjoittelu: Keskellä olevan merkin
lähestyminen eri puolilta, poijun kosketus (arviointi, yli vai ali poijun)
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60.

Starttiharjoitus, 2 linjaa

Siniset-kilpapurj. 1, Punaiset- kilpapurj. 2, Mustat –kilpapurj.3
Tavoite: opettaa lähtöjärjestelyt vaiheittain, ajaa omaa purjehdusta lähdön jälkeen, korjata
ongelmia lähdössä, helpottaa/vaikeuttaa lähtöä ja lähdön jälkeistä aikaa. Lähtösäännöt
opastetusti.
Poijut neliön muodossa. Ohjaaja kumiveneensä kanssa poijujen välissä (tai vaihtoehtoisesti
käytetään poijua kumiveneen tilalla). Ohjaaja veneen kummallekin puolelle muodostuu näin 2
linjaa. Lähetetään molemmilta puolelta samanaikaisesti aluksi 1-2 jollaa/puoli (puolet ja parit
sovittu etukäteen tai lennossa vesillä) kiertämään omaa rataa. Vasemmalta puolelta lähtevät
kiertävät vasemmanpuoleisinta kryssi-lenssi-rataa (poijut jätetään vasemmalle) ja oikealta
puolelta lähtevät oikeanpuoleisinta kryssi - lenssirataa (poijut jätetään oikealle). Maali joko
ylhäällä (2 kierrosta), alhaalla poijun kiertäen tai linjan läpi myötätuulella.
Tuuli
Harjoitus mahdollistaa palautteen ja ohjeiden annon
linjalla/merkkien välissä. Helppo neuvoa henkilökohtaisesti
lähdön perusteita tai korjata ongelmia, kun lähtijöitä
kerrallaan vain muutama.
Vinkki: Lähtöjä voi myös porrastaa – jolloin harjoituksessa
tulee takaa-ajo/johto ominaisuudet esille. Heti lähdön jälkeen
vihelletään lähtöä odottavat linjalle.
Veneitä voi lisätä linjoille vaiheittain. Linjalle voi laittaa vain
yhden ja toiselle loput. Lopuksi vain yksi linja. Mietittävä,
milloin kaikki ajavat samalle yläpoijulle/alapoijulle.

V

muistettavaa: ryhmän koko vaikuttaa lähtörytmiin, odottelevat
purjehtijat tietävät oman lähdön?

61. 10 vendaa/jiippiä
Punainen Taituri, Konkari, Mustat
Tavoite: vendojen harjoittelu
Purjehtijat yrittävät tehdä 10 vendaa mahdollisimman
nopeasti kryssin aikana. Startti alhaalta 3 tai 2 minuuttia
lähtöön. Kaikki lähtevät styyralla. Voidaan lähettää kahdessa
erässä (ks. Harjoitus 56) tai pienissä ryhmissä tai pareittain
liikkeelle, kumivene keskellä linjaa. Lähdön jälkeen tulee
tehdä 10 vendaa, ennen kuin on maalissa.
Välttämättä se, joka tekee vendat nopeimmin, ei ole
voittaja. Paluu neliön ulkokautta takaisin alas.
Sama harjoitus, lähetetään ylhäältä alaspäin. 10 jiippiä
matkalla.
Vaikeutus: Jos linjalla useampia vendaajia, tulee
harjoitukseen haastetta, koska purjehtijat joutuvat
kiinnittämään huomiota toisiin jolliin (styyra-paara-sääntö
voimassa).
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62.

Perhosrata neljällä poijulla

Tuuli

Sininen Spurtti, Sportti
Tavoite: styyra-paara säännön opettelu (luovilla ja
sivumyötäisellä)
Poijut lyhyellä etäisyydellä toisistaan. Jos purjehtijoita ei ole
paljon, aloitus harjoitus siten, että puolet ryhmäläisistä odottaa
toisella yläpoijulla ja puolet toisella. Merkistä lähetetään
pareittain purjehtijat ylämerkiltä ristiin alamerkeille.
Neljää poijua kierretään oheisen kuvion mukaisesti. Tiet risteävät
radan keskellä ylämerkeiltä alamerkeille suuntaavien jollien
kohdalla. Ylämerkiltä purjehditaan ristiin sivumyötäisessä
alamerkille.
Muuntelu: kääntämällä rataa/poijuja suhteessa toisiinsa,
saadaan väistämistilanteita siten että kohtaamiset tapahtuvat
luovivan/sivuvastaiseen ja sivumyötäiseen purjehtivan välillä.
Perhosrata toimii kovalla tuulella hyvänä harjoituksena myös
hieman kokeneemmille purjehtijoille lämmittelynä, jos jiippi
kovassa tuulessa on vielä epävarma. Jos styyra-paaraväistämissääntö ei ole vielä tuttu, ohjaaja ohjaa
väistämistilanteet ja sovitaan väistäminen muulla tavalla
(törmäyksenvälttäminen).

Muuntelu: Purjehditaan rataa toiseen suuntaan (sisältää jiipin),
luovilla väistämistilanteita.

Punainen Taituri, Konkari
Tavoite: väistämissäännöt (samalla halssilla olevat veneet)
Muunnellaan siten, että toinen ryhmä kiertää rataa
punainensininen harmaa (jättäen poijut vasemmalle) ja
toinen ryhmä kiertää valkoinen harmaapunainen poijuja
(tulee väistäminen samalla halssilla. Sama myös toisinpäin
(kohtaamiset samalla halssilla, mutta paaralla.
Vaikeutus:
Muunnellaan edellistä siten, että poistetaan 1 poiju-> tulee
hahmottaa, kummalla halssilla esim. Lenssaava tulee jne...
Rajataan kuitenkin tällöin siten, että tiedetään varmasti että
kummalla halssilla toinen on (esim.luoviva paaralla), mutta ei
sitä, onko toinen samalla vai eri halssilla (lenssaava styyralla vai
paaralla?)
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63.

Väistäminen risteävillä radoilla
Tuuli

Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: väistämisen harjoittelu (styyra-paara ja samalla
halssilla- säännöt)
Lämmittely siten, että ensin purjehditaan toisella vinoradalla ja
sitten toisella.
Jaetaan purjehtijat kahteen ryhmään. Vesillä lämmittelyn
jälkeen toinen ryhmä kiertää harmaata ja valkoista ja toinen
sinistä ja punaista, jättäen poijut vasemmalle puolelle. Radan
keskiosaan syntyy väistämistilanteita. Styyra-paara- ja tuulenja suojanpuolen väistämissäännöt on käyty läpi ja niitä on
harjoiteltu. Ryhmät vaihtavat keskenään ratoja harjoituksen
edetessä.

64.

Tankkirosvo ja tankkaaja

Tavoite: hyvä venevauhti, manööverit, kohteen lähestyminen
Sininen Spurtti
Alukset (eli purjehtijat) liikkuvat vapaasti rajatulla alueella (esim. 4 poijua rajana). Jokaisella
aluksella on oma bensatankki (lötköpötkön palanen jollassa). Alueella liikkuu tankkirosvo
(ohjaajan kumivene). Kun tankkirosvo saa kiinni aluksen (koskettamalla lötköpötköllä jollaa tai
purjehtijaa), menettää alus oman bensatankkinsa heittämällä sen veteen. Tankin menettäneellä
on varastossa lisäbensaa, jonka turvin hän voi itse poimia tankin.
Vinkki: ohjaajan on helppo antaa ohjeita jahdatessaan aluksia (miten pääsisi karkuun
mahdollisiman nopeasti: tekemällä käännöksiä jne..).
Tuuli
Sininen Sportti (kun muutama purjehtija)
Punainen Taituri (kun useampi vene)
Muuntelu edelliseen: Tankkaaja kerää kelluvat
tankit, minkä jälkeen alukset saavat
(varastossa olevan lisäbensan avulla) hakea
tankkaajalta uuden tankin. Tällöin tulee
harjoiteltua kumiveneen lähestyminen tuulen
alapuolelta. Ohjaajan on helppo antaa
lähestymisneuvoja aluksille. Voidaan nimetä
myös tankkien kerääjä, jonka tehtävänä on
poimia tankit vedestä ja kuljettaa ne
tankkaajalle. Tankkirosvo ei pysty rosvoamaan
tankkienkerääjää.

Tankka
aja

Rosvo

Punainen Konkari
Bensatankin menettänyt alus pysähtyy (ajamalla piihin tai pysäyttämällä muuten
veneensä). Alueella liikkuva tankkaaja tai tankkaajat palauttavat tankkinsa menettäneille
aluksille vedessä kelluvia tankkeja (kumivene tai taitava purjehtija, joka osaa lähestyä
pysähtynyttä venettä varoen).
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65.

Punainen, musta, keltainen, vihreä

Sininen Spurtti
Tavoite: piihin ajaminen ja paikoillaan olevan jollan liikkeelle saaminen haluttuun suuntaan
(veneenkäsittely)
Poijut neliön muodossa. Poijut (poijun liput) erivärisiä. Ohjaajan nostaessa punaisen lipun ylös,
purjehditaan punaista lippua kohden niin kauan, kunnes lippu laskee tai toinen lippu nostetaan. Kun
yhtään lippua ei ole ylhäällä, tulee purjehtijoiden pysäyttää jolla ajamalla piihin. Uuden lipun noustessa
purjehtija lähtee liikkeelle jatkaen nousseen lipun väristä poijua kohden purjehtimista. Näin jatketaan,
kunnes lippu laskee ( = ajo piihin) tai kun toisen värinen lippu nostetaan ( = kulkusuunnan muutos
kyseistä poijua kohden).
Jos purjehtijoita on paljon, voidaan jakaa heitä ryhmiin eri puolille, jotta törmäysvaara vältettäisiin.
Sama voidaan toteuttaa myös siten, että ohjaaja näyttää suunnan kädellään, mihin purjehditaan.
Sininen Sportti
Tavoite: pelisilmän kehittäminen, poijun lähestyminen ja kierto.
Sama kuin edellä, mutta nyt purjehtijoiden annetaan jatkaa poijua kiertämään (kierretään se merkki, minkä
värinen lippu nostetaan). Tarkoituksena on jättää poiju aina vasemmalle ja palata mahdollisimman
nopeasti takaisin keskelle ohjaajan luokse. Voidaan asettaa keskelle kisaajien kanssa lähtölinja tai rajattu
alue, mistä lähdetään. Vaihtoehtoisesti lipun noston aikana vihelletään joko 1 kerta tai 2 kertaa. 2 Vihellystä
tarkoittaa, että jatketaan poijua kiertämään ja 1 vihellys tarkoittaa, että purjehditaan kohti.
Tällöin ei tarvita lainkaan odotusaluetta/linjaa tms. ja saadaan purjehtijoita pidettyä kasassa. 2 lippua
nostetaan ylös ja 2 vihellystä yhtä aikaa merkitsee, että saa valita kumman poijun kiertää. Näin saadaan
useampia johtavia veneitä.

66. Peruutus slalom
Punainen Taituri
Tavoite: Pysäytys täydestä vauhdista ja peruuttaminen
Poijuja rivissä.
Ensimmäinen poiju jätetään vasemmalle, ohittamisen jälkeen pysäytys täydestä vauhdista,
ensimmäisen ja seuraavan poijun välistä peruutus alas, sama jatkuu viimeiselle poijulle asti.
Viimeiseltä poijulta paluu alkuun jiipin kautta. Paluumatkalla kierrettävä riittävän kaukaa
peruuttelevat jollat. Lähetetään purjehtijat peruutusradalle yksi kerrallaan, riittävällä etäisyydellä
toisistaan, jotta rauha tehdä.
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67.

Paikalla pito, liikkeelle lähtö

Punainen Taituri, Konkari ja Mustat
Tavoite: Jollan paikallaan pito, liikkeelle lähtö (harjoitellaan keinoja pitää jolla paikallaan ilman, että jolla
valuu alaspäin (korjausvendat eli vendat paikoillaan, pakitus, pysäytys..).
Poijut rivissä sivutuulessa, jokaisella oma poiju (jos mahdollista, aluksi jokaisella oma väli). Jos kaikille
ei riitä poijuja, lähetetään kahdessa (tai kolmessa) ryhmässä liikkeelle. Purjehtijat yrittävät pysyä oman
poijunsa (tai poijujen välissä) lähellä (ks. Kuva). Merkistä (vihellys) kaikki lähtevät liikkeelle.
Lähettämisen jälkeen seuraavat ryhmäläiset (jos kaksi ryhmää) purjehtivat kukin omalle poijulle.
Vaihtoehdot liikkeelle liikkeellelähdön jälkeen:
- 10 vendaa vapaaseen tahtiin. Katso ennen kuin käännät, että tilaa vendaamiseen
- lyhyt matka kryssiä, valmentajan merkistä paluu takaisin poijun luokse (toimii yhden ryhmän kanssa)
- liikkeelle lähdön jälkeen 1 vihellys = venda
Vaikeutus: Punainen konkari ja mustat (yritetään pitää keula kiinni poijussa.
Muuntelu (eri tavat): Yritetään pysyä (pitää keula) poijun vasemmalla/oikealla puolella, siten, ettei jolla
valu ”väärälle” puolelle (korjausvendat jne.) harjoitellaan molemmilla halsseilla

68. Paikallaan pito ja kiihdytys
Punaiset, Mustat
Tavoite: Kiihdytyksen harjoittelu. Tutustutaan siihen, miten paikallaan oleva jolla saadaan vauhtiin
ja kauanko kestää (ajallisesti ja arvioidaan matka suhteessa poijuun), että jolla on täydessä
vauhdissa.
Sama kuin edellä. Vihellyksestä yritetään kiihdyttää jolla mahdollisimman nopeasti hyvään
vauhtiin.
Vaikeutus:
1 minuutin vihellys (1 min kiihdytykseen), 30 s. vihellys, vihelletään myös 5 s-4 s-3 s-2 s-1 sliikkeelle lähtö. Tarkoituksena saada jolla liikkeelle (huomioiden vauhdinottomatkan suhteessa
poijuun) siten, että jolla ylittää linjan lähtöhetkellä (ei sitä ennen) täydessä vauhdissa.
Tuul
i
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69.

Korjausvenda ja vapaapaikka

Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: toisen tarkastelu, korjausvendan tekeminen
Poijut rivissä (kuten edellisessä harjoituksessa tai tarvittava määrä poijuja).
Sama kuin edellä (1 minuutin vihellys). Lisätään jollien määrää/poijujen väli: 2 lähtee samojen
poijujen välistä (yksi yrittää pysyä vasemmanpuoleisen poijun oikealla puolella). Oikeanpuoleisella
poijulla oleva tekee korjausvendat aina, kun valuu alaspäin siten, että pysyy lähellä poijua.
Vasemmanpuoleisella poijulla oleva tekee korjausvendat heti kun on tilaa, jotta ei valuisi poijun
päälle. Tuulenpuolenvene väistää suojan venettä. Lähdön jälkeen vihelletään takaisin lyhyen
kryssin jälkeen (lähdön jälkeen hyvä vauhti ja vapaisiin tuuliin)
Sama harjoitus, mutta 3 lähtee samojen poijujen välistä. Mitä enemmän jollia pienessä tilassa, sen
vaikeampaa. Keskimmäinen kyttää, milloin oikeanpuoleinen vendaa/milloin tilaa tehdä korjausvenda
siten, ettei valu vasemmalla puolella olevan päälle ja on tilaa kiihdyttää.
Vasemmanpuoleisen tehtävänä on kytätä keskimmäistä ja tehdä korjausvendat heti, kun on tilaa.

Tuuli

Korjausvenda, toisen jollan tarkkailu vapaan tilan hyödyntäminen

Tuulen
suunta

Vapaata
tilaa

Tuulen
suunta
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Korjausvenda ja vapaa paikka

Tuulen
suunta

Tuulen

suunta

Vapaata
tilaa

Tuulen
suunta

Vapaata
tilaa

Vapaata
tilaa
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70.Oman paikan pitäminen ja puolustus
Musta Sankari, Mestari-kilpapurjehdus
Tavoite:(Lähtö)linjalla oman paikan pitäminen ja siitä
taisteleminen. Toisen estäminen linjalle pääsemiseksi
sääntöjenpuitteissa.

Tuulen
suunta

Poijut rivissä (kuten edellisessä harjoituksessa tai
tarvittava määrä poijuja).

Vapaata
tilaa

Harjoitus tehdään, kun on harjoiteltu paikallaan pysymistä
linjalla ja toisen tarkkailua ja hallitaan tämä (harjoitus 67,
68, 69).
Asetetaan useita lyhyitä linjoja (esim. Kuten harj.67),
jaetaan purjehtijat pareittain (tai 3/linja) linjoille. Ykkösen
tehtävänä on puolustaa omaa paikkaa linjalla ja pyrkiä olla
päästämättä toista linjalle. Kakkonen lähestyy
alhaalta/sivulta, eri suunnista, ja yrittää päästä linjalle
vapaana olevalle paikalle. Jos linjalla 3 purjehtijaa,
voidaan jakaa paikat, mitä kukin yrittää pitää (esim. 1.
puolustaa poijun päätä ja 3 lipun päätä ja 3 yrittää päästä
sovittuun väliin tai muuhun tyhjään vapaaseen paikkaan.
Ykkönen ja kolmonen puolustavat ja yrittävät sulkea
vapaat paikat kakkosen lähestyttäessä linjaa. Tällöin
kakkonen etsii uuden raon. Vaihdetaan rooleja.

Tuulen
suunta

Vaikeutus: Sama harjoitus kuin edellä, mutta useampi
purjehtija linjalla valmiina (3-5), sovitaan lähtöpaikat
etukäteen. Useampi purjehtija (2-4) tulee linjalle muiden
jälkeen ja yrittävät etsiä vapaan paikan. Muiden tehtävänä
puolustaa omaa paikkaansa.

71.Oman paikan pitäminen ja puolustus 2
Musta Sankari, Mestari -kilpapurjehdus
Tavoite: oman paikan pitäminen ja puolustus (pelisimän
harjaannuttaminen)
Sovitaan etukäteen paikat, 2 purjehtijaa yrittää startata
molemmat lipulta/alukeslta/keskeltä. Voidaan jakaa pareja
siten, että 2 starttaa lipulta, 2 alukselta ja 2 keskeltä.
Ratoja asetetaan sopiva määrä/lähetetään useammassa
ryhmässä liikkeelle. Esimerkiksi 2-1-lähtö.

Tuuli
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72.Vapaat tuulet
Punainen Konkari
Tavoite: harjoitellaan huomaamaan ja ymmärtämään miltä tuntuu ja mikä vaikutus sillä on
venevauhtiin, kun ajaa toisen pakkituulissa.
Käydään rannassa läpi, missä purjehditaan vapaissa tuulissa ja mikä on peitto.
Jaetaan purjehtijat pareihin. Harjoitellaan myötä- ja sivumyötäisellä. Toinen ajaa passiivisesti
ja toisen tarkoituksena on peittää. Tarkoituksena on huomata, mikä vaikutus on
sillä,
jos ajaa toisen pakkituulissa. Vaihdetaan osia. Sama myös luovilla.
Harjoitus kannattaa tehdä rajatulla alueella/radalla (esim. Kryssi- lenssi – rata..tai
neliöradalla)

73.Peitto-peitoista poispääsy- harjoitus
Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: peittäminen/peitosta poispääsyn harjoitus
Treeni 1)
Kahden veneen treeni vastatuuleen / myötätuuleen. Ykkönen pitää
kakkosta. Kakkonen yrittää päästä ykköseksi. Kun kakkonen
vendaa/ jiippaa yrittää ykkönen heti heittää päälle. Nopeampi
aloittaa takaa tai suojanpuolelta. Rajattu alue, rata tai kaikki
kryssivät yhdessä/lähtevät lenssaamaan yhdessä (parit erillään
toisistaan).

Treeni 2)
Kolmen veneen treeni, vastatuuleen.
Ykkönen pitää kakkosta ja kolmonen yrittää päästä ykköseksi.
Ykkönen hidastelee ja peittää / kääntyy kakkosen mukana.
Tavoitteena on, että kolmonen ohittaa heidät jolloin
kolmosesta tulee ykkönen. Kakkonen yrittää päästä ykkösen
”pihdeistä” kääntymällä, ottamalla puuskat paremmin ja
vauhdilla. Kolmonen purjehtii muiden tuntumassa kuitenkin
täysillä valikoiden paremmin puuskat ja aallot. Sijoitusten
vaihtuessa huutaa olevansa 1. tai 2. Puhetta tulee paljon

Tuuli

Muistettavaa: Jos taidoissa eroa ei kolmonen pääse helposti
ykköseksi. Kakkonen irtaantuu ykkösestä helposti. Ryhmä voi
pysähtyä välillä ja jakaa sijat aina uudelleen.
Vaikeutus: Vaikeutetaan siten, että ykkönen ja kakkonen
tarkkailevat myös kolmosta, jolloin vahdittavaa voi vaihtaa
milloin vain kun epäilee sijoituksen olevan vaarassa. (taitava
porukka jotka pystyy seuraamaan tilannetta vauhdin ohella)
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74.

Ryhmässä ajaminen

Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: Pelisilmä, väistäminen, ohittaminen, vendat, ruuhkassa ajaminen
Sopii siirtymisiin, lämmittelyyn.
Ryhmässä luovitaan ylöspäin, pysyen lähellä toisia veneitä. Harjoitus sama
kuin kumiveneen perässä ajo luovien (peräaaltojen sisällä), mutta ilman
ohjaajavenettä. Aina reunimmaisena oleva tekee vendan. Tulee tehtyä
paljon vendoja, mutta myös kohtaamistilanteita ja väistämisiä.
Styyra-paara- väistämissäännöt ovat voimassa.

75.

Pariharjoitus, väistäminen.

Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: väistämissääntöjen harjoittelu, pelisilmän kehittäminen
Harjoituksen tarkoituksena harjoitella sitä, miten väistetään peränkautta ja kuinka lähelle
voi tehdä vendan jne.. Jos toinen jää selkeästi toisen jälkeen, aloitetaan alusta.
Pareittain lähdetään luovimaan. Lähtö tapahtuu siten, että toinen on ”jänis” (harj.76) ja
toinen lähtee aivan toisen perän takaa. Jatketaan eri halsseilla (eli jänis ei vendaa).
Jäniksen tehtävänä on ohitustilanteessa aloittaa viiteen laskeminen ääneen (kun toinen on
perän takana). Kun on sanottu nolla, hän huutaa venda, jolloin molemmat vendaavat.
Risteyskohdassa paraan vene väistää peränkautta tai heittää tiukassa tilanteessa
suojanpuolelle. Tällöin toinen vendaa ja heti vendaava vene laskee ääneen 5-4-3-2-1-0 ja
venda, jolloin molemmat vendaavat. –Väistämissäännöt (eri- ja samalla halssilla ja
vendaava vene) ovat voimassa. Myös ohjaaja voi antaa merkin vendaamiseksi.
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76.

Jänis- eli porttilähtö (gatestart)

Punainen Taituri, Konkari, Mustat
Jänislähtö on harjoitusmuoto, minkä avulla voidaan saada purjehtijat samalle halssille siten,
että he saavat ajaa mahdollisimman vapaissa tuulissa. Samalla se on myös itsessään
harjoitus: Lähtötilanteessa purjehtija arvioi sitä, kuinka hän lähestyy jänistä (millä vauhdilla ja
mistä suunnasta). Jänislähtö on sekä kilpailevien että harrastajien harjoittelumuoto. Jäniksenä
voi olla ohjaajavene tai jolla.
Purjehtijat odottavat oikealla, valmiina styyralla (jollat pysähdyksissä). ”Jänis” purjehtii
vasemmalle, hieman alemmas kuin missä muut ovat. Vihellyksestä jänis lähtee paaralla hyvällä
vauhdilla ajamaan tiukkaa kryssiä ja jatkaa, kunnes kaikki ovat ajaneet hänen perän takaa
styyralla (eli lähteneet). Kun viimeinen on kiertänyt, tekee jänis vendan. Lähtijät voivat lähteä
purjehtimaan jänistä vastaan, kun jänis lähenee purjehtijaa. Yksi kerrallaan ajaa perän takaa (ei
tee vendaa, vaan jatkaa styyralla). Harjoitellaan myös toisinpäin (jänis tulee paaralla).
Ohjaajan merkki jänislähdölle: Pupunkorvien tekeminen käsillä=Jänislähtö (kädellä osoitetaan,
kuka on jänis).

Tuul
i

Ohjaaja

Piip=
jänis
lähte
e

Tuuli

Ohjaaja

Tuuli

Ohjaaja
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77.Vendat/piihin ajo merkistä
Sininen Spurtti
Tavoite: vendojen harjoittelu
Ohjaaja kerää kaikki purjehtijat samalle halssille. Vihellyksestä venda. Oltava riittävästi tilaa
purjehtijoiden välillä, ei liian monta purjehtijaa harjoituksessa kerrallaan mukana.
Vendoja voidaan myös harjoitella pienryhmissä (3 purjehtijaa) rajatulla alueella. Kun
ensimmäinen vendaa, myös 2 muuta ryhmään kuuluvaa vendaa. Vaihdetaan johtajaa.
Punainen Taituri/Konkari, Mustat
Tavoite: harjoiteltavan kohteen mukaan
Jänis-tai helminauhalähdön jälkeen (kaikki samalla halssilla kryssillä) vihellyksestä venda tai
piihin ajo ja liikkeelle lähtö. 2 vihellystä = 360 tai 720 asteen käännös. Kun ryhmä alkaa
hajaantumaan, kootaan porukka ja lähetetään uudestaan ylöspäin jänis- tai
helminauhalähdöllä (tai alaspäin uuteen harjoitukseen).
Muuntelu: vihellyksestä jollan ajo piihin, 2 vihellystä= venda. Sama harjoitus myös
myötätuuleen. Vihellyksestä jiippi.

Tuuli
Piip

Kumivene

78.

Pysäytä ja peruuta

Punainen Taituri
Tavoite: peruuttamisen harjoittelu
Sama harjoitus kuin edellä, merkistä jollan pysäyttäminen ja peruuttaminen. Uudesta merkistä liikkeelle
lähtö.
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79.

Vauhdin ajaminen

Musta Sankari, Konkari
Vauhdin ajamisella tarkoitetaan vauhdin ja luovikorkeuden vertailua kahden tai useamman veneen välillä.
Vauhti- ja luovikorkeuserot johtuvat monista asioista, mm. ajotavasta ja trimmeistä.
Vauhdin ajamisen lähtötilanteen tulee olla sellainen, ettei kumpikaan vene peitä toisiaan ( =vapaat tuulet).
Jollat eivät myöskään saa olla liian kaukana toisistaan, koska tällöin todennäköisyys siihen, että jollilla on
hiukan erilaiset tuuliolosuhteet (voimakkuus, suunta jne.) kasvaa. Yleensä aluksi lähtöasetelmaan
pääseminen on jo vaikeaa ja sitä tulee harjoitella.
Kun jollat ovat hyvässä asemassa suhteessa toisiinsa ja jollat täydessä vauhdissaan, keskittyvät kumpikin
omaan ajamiseensa (ohjaaja/valmentaja tarkkaillee eroja perän takaa ja tekee vertailua). Ylemmän veneen
on helpompi tarkkailla ja vertailla vauhtiaan suojanvenettä paremmin näköyhteyden vuoksi.
Kun toinen on päässyt toisesta karkuun, tai kun jollat ovat liian lähellä toisiaan, pidetään tauko, mietitään
minkälaisia eroja oli ja mistä ne olisi voinut johtua, tehdään tarvittavat säädöt ja aloitetaan alusta.
Trimmien muuttamisen suhteen on muistettava, että vain toinen tekee
muutoksia kerrallaan, jotta olisi helpompi päätellä, mikä johtuu
mistäkin.

Tuuli

Vauhdin ajaminen kannattaa aloittaa pariharjoitteluna. Mitä enemmän
veneitä mukana, sen haastavampaa on päästä optimaaliseen
lähtötilanteeseen. Aluksi on hyvä aloittaa vauhdin ajaminen
jänislähdöllä. Jos ajaminen aloitetaan paikaltaan, lähtee alin ensin.
Yläpuolella olevan on helpompi reagoida alemman liikkeisiin
näköyhteyden vuoksi.

Tuuli

80. Jiipit merkistä
Punainen Taituri, Konkari, Mustat
Tavoite: Jiippien harjoittelu ja avotuuliajo

Piip
Kumivene

Helminauhalähtö myötätuuleen tai
myötätuulilähtö. Vihellyksestä jiippi.
Vaikeutus: 2 vihellystä= jollan pysäytys
(tai vaihtoehtoisesti 360 asteen käännös
tai 720 asteen käännös.)
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81.Ilman peräsintä ajaminen

Musta Sankari, Musta Konkari
Tavoite: jollan tasapainottaminen/ohjaaminenskuuttauksella/tasapainottamalla jollaa
Harjoitellaan ajamista ilman peräsintä. Ilman peräsintä ajamisen harjoittelu kehittää
ymmärrystä siihen, miten painonsiirron ja skuuttauksen avulla vaikutetaan jollan
ohjailtavuuteen ja balanssiin. Ymmärrys, kuinka vähän peräsimellä tarvitsee ohjata.
Harjoitus kannattaa tehdä kevyessä tuulessa ja silloin, kun on tilaa hyvin. Haastava
harjoitus. Kaikki eivät tee samanaikaisesti uutena harjoituksena lähellä toisiaan.

82.Ilman köliä ajaminen
Punainen, Mustat
Tavoite: ymmärrys siihen, miten köli vaikuttaa jollan liikkumiseen (sivuttaissuunnassa)
Voidaan yhdistää radanajamiseen johonkin kohtaan (esim. Temppu/ tehtäväradalla).

83.

Sokkopurjehdus

(Sininen Sportti), Punaiset, Mustat
Tavoite: Harjoitus herkistää aisteja, joita purjehduksessa tarvitaan ja jotka antavat oleellista
informaatiotapurjehtijalle
Purjehditaan pareittain. Toinen (alempana oleva vene), pitää silmät kiinni. Purjehditaan sekä
tiukkaa kryssiä että myötätuuleen. Jiipeissä ja vendoissa silmät pidetään auki. Keskitytään
tuntemaan (puuskat, onko jolla suorassa/vinossa, onko painetta peräsimessä, tuuli iholla),
kuulemaan aallot jne. Parin tehtävänä on varmistaa turvallinen purjehtiminen ja varoittaa
etukäteen paria mahdollisista esteistä. Harjoitus voidaan tehdä myös yksin (ilman apuparia),
mutta ennen sulkemista tarkistettava, ettei veneitä lähietäisyydellä. Lisäksi harjoituksen
edetessä avattava silmät ja tarkistettava ympäristö.
Mitä taitavampi purjehtija, sen enemmän hän pystyy luottamaan muilta kuin näköaisteilta
saatavaaninformaatioon.
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84. Slalomia pienryhmässä, avotuulet
Musta Sankari, Musta Mestari
tavoite: mallintaminen, ryhmässä ajoa, peräaallot, vauhdikasta, puhuminen
3-6 venettä ajavat nopeimman johdolla lenssiä ja slööriä jiippaillen. Vuoroja voidaan
vaihdella ja ryhmityksiä muutella tason mukaan (jonossa, pareittain, kolme rinnakkain,
ryhmässä ja ”johtajan ” merkistä jiippi/suunta.)
Muistettavaa: Anna suunta tai merkki minne asti mennään. Kerro ryhmän vetäjälle miten
toimitaan jos joku kaatuu (kaikki odottaa / auttaa).

85.

3 veneen treeni, alapoijulle tulo

Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: Oppii ennakoimaan poijulle tulon ja saa säännöt selkeämmin hahmotettua (sisäpaikan
hakeminen alamerkillä), ruuhkassa ajaminen
Ryhmässä alapoijulle tulon ja paikanhaun sekä poijunkierron harjoittelua. Myös poijunkierron
jälkeisen ajan harjoittelua (n. 30 m kryssiä).
Purjehtijat jaettuna pienryhmiin (2 purjehtijaa rinnan ja 1 peräkkäin Konkareilla, Mustilla 4-8).
Jokaisella ryhmällä oma alamerkki, tarvittaessa myös ylämerkki. Aloitetaan ylämerkiltä tai
riittävän kaukaa (vauhdin mukaan) kiihdyttäen ja jarruttaen poijun kierto (ulommainen jarruttaen
poijunkierto) – Purjehtijat rinnakkain (2 rinnakkain 2 perään: eli takimmaiset pysyvät perässä,
sisimmäinen menee poijulle suoraan)
Ryhmästä vuorotellen joku on sisin vene lähestyttäessä poijua. Tuo säännöt vaiheittain mukaan.
Toimii myös lämmittelynä jos harjoitus tuttu.
Muistettavaa: Kolisee, jos ryhmä ei alussa anna riittävästi tilaa tekemiseen. Paras johtaa /
neuvoo muita.
Vinkki: voidaan laittaa 2 veneenmitan päähän pieni kanisteri. Tällöin aluksi ei tarvitse puhua ns. 2
veneen mitan säännöstä, vaan keskitytään sisäpaikan saamiseen (katso harj. 17, sisäpaikan
hakemien)
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Tuuli

86.Merkinkiertoharjoitus (ylämerkiltä alamerkille)
Sininen Sportti, Punaiset, Mustat
Tavoite: Veneenkäsittely (jollaan kääntäminen alaspäin sujuvasti).
Kryssi-lenssirata merkkipoijun kanssa. Purjehtijat ylämerkinkierron jälkeen
käännettävä jolla siten (tarvittaessa tehtävä jiippi), että purjehtii kuvan
osoittamalta puolelta apupoijua. Aluksi hyvin tilaa ja sitten vaikeutus.
Huomioitavaa:
Sportti: ei häiritseviä veneitä (liikaa veneitä radalla)
Punainen taituri: häiritseviä veneitä saa olla
Punainen ja musta: Kovemmalla tuulella haastavampaa myös kokeneemmille
purjehtijoille ja hyvä harjoitus (jollan suorassa pitäminen, että jolla kääntyy)
Sininen Sportti

Tuuli

Edelliseen lisäten. Lisätään toinen merkki, hieman alemmas. Purjehtijan
on tehtävä kaikki tarvittavat/sovittavat tehtävät (kölin nosto, purje auki,
istumapaikka ja asento) tai esim. jiippi ennen kuin ohittaa alemman
merkkipoijun. Merkkipoijua ja rataa lyhennetään sen mukaan, kun
harjoitus sujuu.
Tavoite: Veneenkäsittely, nopeuden kehittäminen säädöissä jne.
Punainen Taituri
- muut sovittavat trimmimuutokse (spiira)
- tehtävä 360 käännös

87.

Merkinkierto, valmistautuminen

Punainen Taituri
Tavoite: trimmisäädöt

Tuuli

Ennen ylämerkkiä asetettu merkkipoiju. Viimeistään merkkipoijulla tehtävä tarvittavat
trimmisäädöt (esim. puomiliikin avaus, spiiran löysäys)
Kilpapurjehtijat (rankingkisaajat)
Tavoite: reitinvalinta, päätöksen teko (taktiikka)
Ennen ylämerkkiä merkkipoiju. Purjehtijan on tehtävä tarvittavat säädöt ja päätös ennen
merkin ohittamista, minkä reitin valitsee lenssille/slöörille (tekee jiipin heti merkinkierron
jälkeen jne.. Harjoitellaan kummatkin (lenssi ja slööri) erikseen. Ohjaaja kysyy lenssin/slöörin
aikana tai heti sen jälkeen, oliko hyvä päätös jne.
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88.

Startti ja ryhmässä ajoa

Musta Sankari, Musta Mestari – kilpapurjehdus

Tuuli

Tavoite: ryhmässä ajo ja startin jälkeinen toiminta. Ison
lähdön tunnelmaa, häiriintyneessä tuulessa ajaminen
Kryssi- lenssi rata. Keskelle asetetaan rajoitinpoiju (tai 2
poijua vierekkäin = portti).
Yhteinen lähtö alhaalta, kryssi ylös. Lähdön jälkeen
pakotetaan ajamaan keskellä olevan poijun/portin oikealle
puolelle, poijun/portin keskelle tai sen vasemmalle puolelle.
ns. Rajoitinpoijun/poijujen lähelle tulee ajaa ( 2-10 m ) jonka
jälkeen vapaa ajamaan ylälipulle. Välilippua siirtämällä
saadaan startin jälkeisen ”elämän” aika/luonne muuttumaan.
Kierrosten määrä kelin ja ryhmän mukaan (pitkää jonoa ei
saa syntyä).
Muistettavaa: Perussäännöt tulee kerrata. Helpota alussa
paapuurin veneen kääntymistä eteen/sivulle siten, että
styyrpuurin vene antaa tilaa ( = ei tiukka kisa, vaan
harjoitellaan hahmottamaan, miten lähelle voi heittää jne.)
ja keskustellaan/kerrotaan tilanteen syntyessä jos joutuikin
väistämään/toinen teki virheen jne..
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89.

Tuuli

Lähtöharjoittelua

Sininen Spurtti ja Sportti, Punainen Taiturikilpapurjehdus
Ennen lähtöä tulee pysytellä odotusalueella (rajataan
poijuilla). Näin saadaan purjehtijat pysymään riittävän
lähellä linjaa ja/tai vaihtoehtoisesti ahtaaseen tilaan.
Otetaan yksi purjehtija kerrallaan harmaalle alueelle
(rajattu poijuilla). Purjehtijan tarkoitus pitää vene
vauhdissa ja ottaa vauhdilla lähtö kumiveneen vierestä
(ohjaaja voi antaa neuvoja helposti).
Käydään läpi, milloin harmaalta alueelta (linjan
oikeasta päästä) kannattaa lähteä/mitkä ovat vaarat.

odotusalue

Harmaa
alue

90.Kaksi alamerkkiä (portti, gate)
Kryssi-lenssi- rata, mutta yhden alamerkin sijaan kaksi alamerkkiä.
Punainen Taituri
Tavoite: Poijun kierto (alamerkin kierto), manööverit
Voidaan harjoitella vuoronperään alamerkkien kiertämistä (ensin kierretään toista, sitten toista)
tai jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen kiertää toista ja toinen toista.
Punainen Konkari, Mustat
Tavoite: Päätöksen teko (reitin valinta puuskien/shifitien jne. mukaan)
Taktiikan harjoittelu minne menen seuraavalla kierroksella  valitse alamerkki sen mukaan
(shiftit, puuskat).
Tuuli

91.Startit, kryssi ylös ja portti alhaalla
Punainen Konkari, Mustat
Tavoite:ruuhkassa/ryhmässäajaminen/alamerkkitilanteet
Lähtö alhaalta. Kryssi- lenssi rata. Portti alhaalla (lähtölinjan
toisen pään vieressä, tai keskellä rataa, kuten kuvassa)
Portti alhaalla saa porukan pysymään kasassa tilanteet jatkuu
myös 2. kryssillä. Lisäksi tulee enemmän voittavia
alapoijukiertoja.
Muuntelu: lähetetään myötätuulistartilla ylämerkiltä suoraan
portille.
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Tuuli

92.

Kaksi yläpoijua

Punaiset, Mustat
Tavoite: ruuhkassa ajo lenssillä.
Startti, Kryssi- lenssi- rata. Ylämerkkejä kaksi.
Kun käytetään kahta ylämerkkiä, ruuhka muodostuu
avotuulille. Toimii harjoitikselle 85 jatkotreeninä
(alamerkille tulo).
Tulee harjoiteltua myös paapurilla merkin
lähestymistä. Styyran vene helpottaa paaran venettä
siten ettei tiukkaa kisaa, vaan uskalletaan kokeilla
lähitilanteitta.

93.Kaksi lähtöä samaan aikaan
Punainen TaituriMustat - kilpapurjehdus
Tavoite: kokemus johtamisesta/pakkituulissa ajo ja nousu

Tuuli

Sama rata kuin edellä harjoituksessa 93. Lähetetään
kokemattomammat/toiset keskeltä (portista) samanaikaisesti, kun
alhaalta lähetetään kokeneemmat/toinen ryhmä. Näin kokeneemmat
yrittävät saavuttaa edessä olevia ja joutuvat ajaa heidän
pakkituulissaan. Toisaalta edessä olevat saavat kokea, miltä tuntuu
ajaa eturintamassa. Portti melko lähellä alamerkkiä. Ylämerkin kierto
ja lenssi maali (tai kaksi kierrosta portin kanssa).
Muuntelu: Purjehtijat lähetetään alhaalta. Osa purjehtijoista odottaa
keskellä rataa olevalla portilla/lähtölinjalla. Heidän tehtävänään on
lähteä juuri ennen kuin ensimmäiset saapuvat keskiportille (eli
heidän lähtölinjalleen). Tai ohjaaja lähettää sopivaan aikaan.
Hyödynnä oheista rataa. Voidaan purjehtia porttia ja ylämerkin väliä
tai voidaan purjehtia alamerkkiä ja porttia ( = kaksi ylämerkkiä, joista
valitaan toinen) ja tehdään pakotuksia radan eri osiin (harjoitus 88)
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Tuuli

94.

Kryssiharjoitus

Punainen Konkari, Mustat -kilpapurjehdus
Tavoite: Ruuhkassa ajaminen (pelisilmän
kehittäminen)
Lähtö kahden kumiveneen välistä. Lähdön
jälkeen kumiveneet liikkuvat ylöspäin.
Purjehtijoiden on pysyttävä niiden sisäpuolella.

95.

Alamerkin kierto ja maaliin tulo

Tuuli

Punainen Taituri, Konkari
Tavoite: ruuhkassa ajo/toisen tarkkailu (pelisilmän
kehittäminen), alamerkkitilanteiden harjoittelu ja merkin
kiertoon valmistautuminen, maalilinjan lähestyminen ja
viimeinen kryssi ja sen suunnittelu.
Lähetetään purjehtijoita useammassa ryhmässä (35/ryhmä) esim. 30-60 sekunnin välein liikkeelle
myötätuulessa. Myötätuuli startti, alamerkin kierto ja
suoraan takaisin maaliin (maalilinja sama kuin
lähtölinja). Lenssin pituutta muuttamalla saadaan
alamerkille enemmän tai vähemmän tilanteita.
Muuntelu: Helminauhalähtö myötätuuleen alamerkille.
Mustat
Muuten sama kuin edellä, mutta useampi purjehtija
lähetetään kerrallaan (5-10)
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Maamerkin otto, harjoitukset rannalla
Tavoite: Tarkoituksena on opetella ottamaan maamerkki, ymmärtää mitä se tarkoittaa, miten se
käytännössä otetaan ja miten sitä käytetään lähtötilanteessa.
Ennen kuin purjehtija harjoittelee maamerkin ottoa, tulee hänen osata pysäyttää jolla haluamaan
kohtaan (harjoitukset poijulle pysäytys jne.) ja myös pitämään jollaa hetki siinä. Kuten muutkin
harjoitteet, myös maamerkin ottoa voidaan ja on hyvä kuivaharjoitella rannassa ennen
vesiharjoittelua, jotta idea tulee tutuksi.
Harjoitukset rannalla

96.

Linjalle ilman maamerkkiä

Punainen Taituri
Harjoitus rannalla
Asetetaan rannalle pitkä lähtölinja poijuista. Ennen maamerkin ottamisen harjoittelua
havainnollistetaan, kuinka vaikeaa on arvioida onko linjalla vai ei. Jokainen käy vuorollaan
poijujen väliin. Kun itse arvioi olevansa linjalla, nostaa käden ylös. Muiden purjehtijoiden kanssa
katsotaan linjan päästä, pitääkö tämä paikkansa.
Olen
linjalla

97.Maamerkin ottaminen ja sen hyödyntäminen
Tavoite: Opetellaan, mikä on maamerkki, miten se otetaan ja kuinka sitä
hyödynnetään.
Punainen Taituri
Jokainen käy katsomassa maamerkin ”lähtöaluksen” takaa  keskustelua
maamerkistä. Tämän jälkeen jokainen käy ”ajamassa” linjaa pitkin siten, että
ei ole linjan yli. Katsotaan myös, milloin on yli (miltä maamerkki näyttää
purjehtijasta tai miten se näkyy) ja milloin on ali (ja miltä se näyttää
purjehtijasta) ja missä tulisi olla ennen lähtöä, jotta olisi tilaa kiihdyttää jne..

Kun näen mökin
katon poijun
yläpuolelta, olen
juuri linjalla.

Olen linjan yli,
kun näen koko
katon poijun
yläpuolelta

Mökin katto
näkyy juuri
linjan
yläpuolella

Olen linjan ali,
kun näen poijun
alapuolelta
mökin ja sen
katon
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98.

Maamerkin hyödyntäminen, missä ennen lähtöä?

Punainen Taituri
Harjoitus rannalla, ennen vesiharjoittelua.
Harjoitellaan lisäksi maalla eri pituisia linjoja rannalla poijuja hyödyntäen. Jokainen katsoo
maamerkin. Vihelletään 30 s. lähtöön, jolloin kaikki kävelevät linjan alla. Yritetään lähteä siten,
että on kiihdytystilaa linjaan ja lähtöhetkellä ei ole yli, mutta lähellä linjaa.

99. Maamerkin otto, linjaa pitkin ajaminen
Punainen Taituri
Jokainen vuorollaan ottaa maamerkin ja ajaa tämän jälkeen lähtölinjaa pitkin maamerkin
mukaan. Linjan toisessa päässä jiippaa ja palaa takaisin odotusalueelle/radalle. Purjehtijoiden
tulee pysyä odotusalueella, kunnes oma vuoro tulee lähteä.
Tuulen
suunta

Odotusalue/
rata

100.Maamerkin otto, olenko linjalla
Punainen Taituri
Odotusalueella olevat purjehtijoiden tarkoituksena on pysyä linjan tuntumassa
(odotusalueella). Jokaiselle voidaan jakaa etukäteen vuoronumero. Oman numeron
kuultua/nähtyään purjehtija purjehtii linjalle, katso maamerkin, koukkaa linjan alapuolella
olevan poijun kautta, luovii linjalle linjan alapuolelta ja pysäyttää jollan linjalle hidastaen
vauhtia hyvissä ajoin. Kun purjehtija arvioi olevansa linjalla (maamerkin mukaan), purjehtija
nostaa käden ylös. Tämän jälkeen purjehtija ajaa takaisin odotusalueelle.
Tuulen
suunta
..Olen
linjalla

Maamerkin
otto

Odotusalue/
rata
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101.Maamerkin hyödyntäminen
Punainen Taituri
Jaetaan vuoronumerot (esim. edellisen harjoituksen aikana briiffauksessa). Purjehtijat
odottavat odotusalueella. Kun purjehtijan numero vihelletään/näytetään, purjehtii hän
lähtölinjalle. Tehtävänä etsiä vapaa paikka, parkkeerata siihen ja varmistaa, että on
kiihdytystilaa ennen lähtöä. Tarkoituksena on olla tietoinen maamerkistä ja tarkastella,
milloin on linjalla/liian alhaalla/yli. Kun kaikki ovat linjalla (jokaisen numero on huudettu),
ohjaaja viheltää 30 sekuntia lähtöön. Startin jälkeen lyhyt kryssi ja paluu odotusalueelle.
Voidaan asettaa myös linja kahteen osaan (2 linjaa ”linjassa keskenään”) ja lähettää
purjehtijat kahdelta linjalta samanaikaisesti.
Muita harjoituksia
- Harjoitellaan eripituisilla ja erikulmissa olevilla lähtölinjoilla maamerkin ottoa ja sen
hyödyntämistä.
Tuulen
suunta

Vapaa
paikka

Maamerkin
otto

Odotusalue/
rata

102. Linjan suoruus, Harjoitteet vesillä
Punainen Taituri
Asetetaan lähtölinja tarkoituksella vinoon. Purjehtijoiden tehtävänä on selvittää linjan vinous sovitulla
tavalla/tavoilla (tapa 1,2 ,3 jne.), minkä jälkeen käy ilmoittamassa ohjaajalle, mistä tulee lähtemään ja
miksi. Kun jokainen on tarkistanut linjan suoruuden ja tehnyt lähtösuunnitelman lähetetään 2-1-lähtö.
Toistetaan useaan kertaan eri linjan pituuksilla, sekä vinoilla ja mahdollisimman suorilla linjoilla.

103. Hyvä startti, johtaminen
Punainen Taituri, Konkari
Tavoite: Harjoituksen tarkoituksena on, että varovaiset
starttaajat saavat kokemuksen purjehtia lähdön jälkeen
ensimmäisenä,itseluottamuksenvahvistaminen. Harjoitellaan,
kuinka purjehditaan keulilla.
Yksi purjehtija (kerrallaan) odottaa lähtölinjan yläpuolella n. 10
metriä, kun muut odottavat kuten normaalisti, linjan alapuolella.
Lähtömerkistä hän lähtee paaralla fleetin edestä ja heittää
fleetin eteen ylimmäksi. Muiden tulee välttää törmäystä.
Aloitetaan lyhyellä kryssillä, jolloin ensimmäisellä mahdollisuus
olla ylämerkilläkin vielä ensimmäisenä.
Purjehtijasta riippuen harjoitellaan myös pidemmällä radalla
(kryssi pidempi).

Tuulen
suunta

66

Linjan suoruuden tarkistaminen

Tapa 1
Ajetaan keskelle linjaa ja pysäytetään jolla linjalle,
keula suoraan tuuleen (puomi aivan keskellä). Se
suunta (linjan pää), mihin keula osoittaa (on
lähempänä) on edullisempi. Tämä tapa ei ole
riittävän tarkka, jos ei aja aivan tarkasti suoraan
tuuleen (huomioitava, ettei jolla ole kallellaan
johonkin suuntaan istumapaikka) ja puomi aivan
keskellä.

Tuulen
suunta

Tapa 2
Periaate on sama kuin tavassa 1, mutta tämä on
vielä tarkempi. Ajetaan jompaankumpaan päähän
ja pysäytetään jolla piihin. Katsotaan
jollan keskilinjan suuntaan (esim. Levanki,
keskilaipio jne.) ja verrataan sitä linjan suuntaan.
Jos jollan keskilinja on alempana kuin
kauimmaisempi linjan pää, on kauimmainen pää
edullisempi. Usein lähtölinjalla purjehtii muitakin
purjehtijoita. Näitä tarkkailemma, on helppo
arvioida kuinka monta veneen mittaa pää on
edullisempi (kuvassa n. 2 veneenmittaa lipun pää
edulisempi)-

Tapa 3
Purjehditaan pitkin lähtölinjaa ensin toiseen
suuntaan ja sitten toiseen suuntaan skuutaten
tuulen mukaan. Se pää on edullisempi, mihin
keula osoittaa silloin, kun purje on tiukemmalle
skuutattuna. Käännöksen aikana pyritään
pitämään skuutti samalla kireydellä, jolloin
toisella halssilla on helpompi havaita, jos eroa
skuuttauksen suhteen on (joutuuko löysäämään
tai kiristämään).

Tuulen
suunta
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Tapa 4
Purjehtijat lähtevät lähtölinjojen päistä
samanaikaisesti ja purjehtivat tarkkaan
luovikulmassa, kunnes tiet kohtaavat.
a)
b)

c)

Kun purjehtijat tulevat samanaikaisesti vastatusten
(kohdakkain), on linja suora
Kun lipun päästä lähtenyt purjehtija on (selkeästi)
ennen, ja aluksen päästä lähtenyt on jäänyt
jälkeen, on lipun pää edullisempi.
Kun aluksen päästä lähtenyt purjehtija on
(selkeästi) ennen, ja lipun päästä lähtenyt on
jäänyt jälkeen, on aluksen pää edullisempi.

a) Suora
linja

c) Aluksen pää
edullinen

b) Lipun pää
edullinen

Tapa 5
Kompassin hyödyntäminen. (kuva)
Tämä tapa on tarkimmista. Purjehtija ajaa suoraan
tuuleen ja lukee kompassilukeman (esim. 090 astetta).
Tämän jälkeen ajetaan pitkin linjaa päästä päähän ja
katsotaan kompassilukema tai linjan suuntaisesti (linjat
kohdakkain) (esim.190..tai toiseen suuntaan ajettaessa
010). Koska suora linja olisi 90 asteen kulmassa
suhteessa tuuleen, on tällöin vasen lipun pää on 10
astetta suotuisampi.

90’

Pohjoinen 0’
Länsi
270’

Itä 90’
Etelä 180’

190’
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Taitoradat ja kadettisarjan ”kilpailut”
- nopeus, taito, peli
Hippa/takaa-ajo yksin tai joukkueena
Startti omaan suuntaan kiihdyttäen kellolla tai paikoilanne…valmiit…nyt
1.Maali määrätty kierrosmäärällä
2. Hippana = vedetään perässä 1,5 m narussa esim. pulloa
- Pitää koskettaa toisen pulloa
- Ratoja voi olla monta yhtä aikaa ja parit vaihtuvat usein.
Lähdössä määrää paikat = ei törmäyksiä
Sopii eri keleille ja kahdeksikkona jos säännöt mukana

Startti

2
1

Startti

Taitoradat ja kadettisarjan ”kilpailut”
- Nopeus
- puuskan ”hakeminen”
4

1

3

2

• sivutuulesta mitataan aika poijujen välistä ajona.
• matka/aika=nopeus (10-15 m)

Taitoradat ja kadettisarjan ”kilpailut”
2
1
- 360/720

3

4

• 360/720 neliön sisällä – aika ratkaisee.
• 15*15 m neliö poijuista
• purjehtija purjehtii neliön sisään sovitusta suunnasta
• aika lähtee käymään kun ylittää linjan
• purjehtija tekee 360/720 neliön sisällä
• ja purjehtii ulos sovittuun suuntaan
• aika pysähtyy kun ylittää linjan
• useampi yritys – paras aika tai yhteen laskettu aika
• voidaan videoida
•tilastoidaan ajat eri olosuhteilla ja veneillä/pareilla

Taitoradat ja kadettisarjan ”kilpailut”
2
1
- freestyle

3

4

• rajataan alue 25*25 (luokan ja tuulen mukaan)

• purjehtijalla on 3 min aikaa tehdä temppuja/kuvioita ko. alueella
• voidaan tehdä myös pareittain (kolmisin?)
• myös kahden hengen veneille (tila isompi)
• vapaaohjelma
• tai määrätty muutama liike omaan ohjelmaan esim.
• seisominen 10 sek
• ajoa pinna/skuutti väärissä käsissä 10 sek
• vendojen/jiippien määrä
• kosketus näytöksen aikana mastoon 2x
• ajoa ilman pinnasta kiinni 10 sek tai venda
• mahdollisuuksien mukaan musiikki mukaan
• videointi – rannassa esitykset uudestaan
• toimii lähellä rantaa – katsomo

Taitoradat ja kadettisarjan ”kilpailut”
- Vapaa rata (yksin tai pareittain)
4
2

rastitehtävä 3

rastitehtävä 1

matkatehtävä 3
5

matkatehtävä 2

3
matkatehtävä 1

5

rastitehtävä 2
1
•vapaa rata (yksin tai pereittain)
•poijuista tehtyjä reittejä sekä tehtäviä
•mennään kartan mukaan
•mahdollistaa oman lähtemisen ja oman suorittamisen
•esim. siirtymäreitti
•”kisarata” kun ei alueelle starttia mahdu
•etenkin suunniteltu Töölönlahdelle kun 50 venettä ei mahdu linjalle/radalle

1

Taitoradat ja kadettisarjan ”kilpailut”
- Rataa ja joukkue/puhe + peli

1

Perusharjoitus kaikille
Startti yksin tai yhdessä
Lähdössä määrää paikka ja suunta (myös lenssilähtöjä)
Puuskat ja tulosuunnat merkille yksin yhdessä
Ylämerkin kierto (tulo ja lähtö lenssille)
Lenssi ja puuskat
Alamerkin valmistelut, tulo 3 venettä, kierto, kryssin alku
Maaliin tulo
Valmennus 2-3 valmentajaa
Startti yksin tai pareittain
(lähdöt minuutin välein kello pyörii koko ajan
Lähdössä määrää paikka ja kiihdytystapa

3

2

Ylämerkille tulo ja lähtö lenssille – valmentaja auttaa
Alamerkin valmistelut, tulo 3 venettä, kierto, kryssin alku
Maaliin tulo ja uusi st
Muuta merkkien kulmaa + eri keleillä eri tavoite ja opetus!
Peli/kisa joukkueena
Startti omaan suuntaan
Maaliin tullaan samaan suuntaan kun lähtö
Lähdössä määrää paikat = ei törmäyksiä
Puhetta yhdessä, poijuilla kuka menee?

4

Purjehduksen ”Killeri -rata”

1

Parikilpailu kaikki kaikkia vastaan
Ja siitä voittojen määrillä semeihin jne..
Yhden tai 2-3 hengenveneillä
Lähtö omasta loosista – saa ottaa vauhtia
Keltainen lähtee poiju 2:lle
2
Sininen poiju 1:lle
- Kiertäen punaisen rajoitin poijun
- Estää ylimääräisen estämisen
Keltainen poiju 3:lle ja siitä rajoittimen kautta poiju 1:lle
kiertäen maalisuoralle

2

Sininen poiju 3:lle ja siitä poiju 2:lle kiertäen maaliin
Kuvassa punainen ja vihreä vene ovat jo maaliin menossa.

3

2

maali

Purjehduksen ”Killeri -rata”
Edut Fleet raceen
- Tila riittää – ei tule helposti protesteja
- Paljon lähtöjä ja aina on mahdollisuus
– Riittää lähes pelkkä purjehdustaito – kynnys kerätä porukka pieni
- Korostaa yhteistyötä
- Fleet racessa huonotasoinen venekunta pilaa helposti hyvän kisan
- Voi harjoitella jo ennakkoon ilman useampaa venettä

