
 
Kurssipalautetta (lyh) MPK-Lahti: Radioamatöörien perusluokan kurssi

Erinoma
inen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono

Kurssin yleisarvosana       4,81  (N=31) 81%    19%

Opettajan asiantuntemus  4,95  (N=31) 95%    5%

Opettajan opetustaito       4,85  (N=31) 85%    15%

Kurssin hinta/laatusuhde  4,96  (N=31) 97%    3%

Opetustila                        4,50  (N=8) 50%    50%

Välineet/oppimateriaali    4,70  (N=19) 70%    30%

Tiedotus                              4,95  (N=31) 95%    5%

Muut järjestelyt                4,95  (N=20) 94%    6%

9. Avoin kysymys – mikä kurssissa oli hyvää?
            - Kurssissa oli kaikki kohdallaan.

- Kurssi myös Teamsissä, etäopetus toimi hyvin.

- Vapaa keskustelu alkoi 1 h ennen opetusta, joten kaikki saivat yhteydet toimimaan ja 
arvokasta käytännön tietoa

- Kouluttajaa jaksoi kuunnella työpäivän jälkeen väsymättä ilta kymmeneen asti ja asiat 
jäivät muistiin. Ehdottomasti paras kouluttaja johon olen elämän varrella törmännyt.

- Todella kokeneen opettajan johdolla oli hyvä paneutua suht uuteen alueeseen, edellisen 
session kertaus seuraavan alussa oli oikein hyvä, pääsi taas taajuudelle uudestaan.

- Ehdottoman hyvä asia oli etäosallistumisen mahdollisuus. Samoin keskustelut ennen ja 
jälkeen varsinaisten luentojen. Kurssilta sai oikein hyvät tiedot tutkinnon suorittamiseen. 

- Kurssilla oli mukava ja rento meininki. Näiden kurssisarjojen ja omien harjoitusten avulla 
pitäisi olla helpposaada tutkinto läpi.

- Faktatiedon lisäksi keskustelut monesta eri aihealueesta. Koulutuksen vauhti oli myös 
sopiva sekä kertaushetki aina kurssi-illan aluksi.

- Asiantunteva opettaja. Etäopetus toimi hyvin ja opettaja, joka keskittyi asiasisältöön myös 
materiaalin ulkopuolelta. Asioiden käsittelynopeus oli hyvä ja innostuneisuus aiheeseen 
paistoi lävitse. Mahdollisuus keskustella niitä näitä ennen oppituntia ja sen jälkeen. Paljon 
hyödyllistä piilotietoa, mitä ei materiaaleista löydä. Erinomainen tapa kerrata edellisen 
luennon ”tärpit” ennen seuraavan luennon alkua.

- Kurssille ole helppo tulla. Materiaalista erityinen bonus.

- Opettajan asiantuntemus oli todella hyvä, sekä opetuksen kulku. 

- Tiivis ja tarkkaan suunniteltu opetussetti, tehokas ajankäyttö..

- Paljon olen itsekin erilaisia kursseja pitänyt, rima on korkealla. Hyvästä kurssista pitää 
antaa arvosanaksi “hyvä” (4), mutta tällä kertaa se ei riitä. On syytä jakaa “vitosia”.

- Kurssi oli tehokas ja intensiivinen ja turhasta riisuttu. Vertasin ar-x:n ja netistä saatavaa 
muuta materiaalia tämän kurssin sisältöön (etsiessäni tietoa). On kehuttava OH3AC:n 
koulutusta mielenkiintoiseksi ja tehokkaaksi.

- Kouluttaja +++. Innostava, asiantunteva opettaja, joka osasi havainnollistaa ja selittää asiat 
"kansantajuisesti". Tiivis kurssi, jossa paljon asiaa, mutta kaikki ehdittiin käydä hyvin läpi.
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10. Avoin kysymys – mikä kurssissa oli huonoa?
- Kurssissa ei ollut mitään huonoa.

- Ei mielestäni ollut huonoja asioita.

- En oikeastaan keksi mitään huonoa. Tunnit oli jaoteltu siten, että viimeisellä tunnilla pystyi 
vielä käymään lävitse asioita, jotka ovat tulleet mieleen. Tämä erittäin hyvä idea.

- Kiitos paljon opettajalle taiteellisesta luennon pitämisestä. Nyt kun luen tai kuulen jostain 
esim. vaihtovirrasta tai esim SSB, USB aina syntyy silmien eteen opettajan esittely ;)

- Hyvä kurssi, katsotaan mitä sitten tapahtuu

- En yhtään ihmettele että tämä on Suomen suosituin kurssi.

- Tähän nyt ei kyllä oikein keksi mitään moitittavaa.

- Hienosti suoriuduttu Etäkurssin järjestämisestä! Alkuun kameroiden ja laitteiden kanssa 
pientä säätöä, mutta etäkurssiksi hienosti lähti homma rullaamaan. Pisteet siitä! Nyt kelpaa 
pitää seuraava mahdollinen etäkurssi streamaus-alan ammattilaisena.

11. Jos vertaat kurssia muihin MPK:n kursseihin, minkä arvosanan antaisit?
Selvästi parempi - Hieman parempi - Samantasoinen - Hieman huonompi- Selvästi huonompi

- En ole käynyt aikaisemmin kuin maanpuolustuskurssit I ja II. Ne olivat kuitenkin 
luonteeltaan erilaiset, joten en voi verrata. Mutta olen käynyt runsaasti erilaisia tekniikan 
kursseja, ja tämä on ollut niistä aivan huipulta. Näitä lisää.

12. Uskotko, että kurssin jälkeen pystyt suorittamaan perusluokan tutkinnon? 
- Kyllä. Itse asiassa innostuin opettajan johdolla niin paljon, että minulla oli jo molemmat tentit
K1 ja T1 suoritettuna kurssin puolessa välissä. 

- K oli 55/60 pistettä, T1 oli 57/60 pistettä

- On jo suoritettu.

- Perusluokan tutkinto saatu suoritettua läpi kurssin jälkeen. 

- Pystyn varmasti

- Kyllä varmasti. K-moduuli on jo suoritettu ja T1:een olen myös ilmoittautunut.

- Kyllä tämä on itsestä kiinni. Opetuksen tasosta ei varmasti jää kiinni.

13. Saitko kurssilta mielestäsi tarpeeksi yleistä tietoa ra-toiminnasta?
- Aivan riittävästi. 

- Enemmän kuin osasi kuvitella ennen kurssia.

- Riittävästi tähän mennessä ja lisäähän voi kysyä.

- Oppilailla oli mahdollisuus kysellä ja jutella niitä näitä ennen luennon alkua ja sen jälkeen. - 
Tässä varmasti sai sen tiedon mitä halusi. Toki joku laite-esittely tai alku setuppien 
säätäminen voisi olla mukava tietolisä, mutta en tiedä miten tämä etänä onnistuisi.

14. Kurssilla oli käytössä etko-tunti (17:00-18:00) ja jatko-aika (21:00-22:00). 
Olivatko nämä hyödyllisiä?

- Kyllä olivat. Näillä tunneilla tuli runsaasti tietoa tekniikkaan liittyyvistä asioista sekä yleisesti 
ra-toiminnasta ja amatöörinä toimimisesta, jotka askarruttivat omakohtaisesti.

- Suorastaan välttämättömiä, jotta kurssin jälkeen pääsee alkuun ra-toiminnassa.

- Etkoille en ehtinyt koskaan, mutta jatkoilla olin muutaman kerran mukana ja ihan hyvää 
vapaata keskustelua se oli, eli siinä mielessä kyllä hyödyllistä.
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- Nämä olivat hyviä, sillä se loi kurssille myös etäosallistujille hyvän rennon ilmapiirin. 

- Tämä oli sopiva

- Varsinkin tuo jatkoaika oli hyödyllinen keskusteluiden muodossa. En ehtinyt osallistua joka 
kerta etkoille.

 - Todella hyödyllisiä.

15. Suosittelisitko kurssia muille radioamatööritoiminnasta kiinnostuneille?
- Ehdottomasti, tämmöinen kurssi antaa eväät paljon pidemmälle, kuin pelkästään tutkinnon 
suorittamiseen.

- Ehdottomasti vaikka YouTube yliopistosta löytyy vastaavia nauhoitettuja kursseja, joissa ei 
saa läheskään samoja tietoja kuin varsinaisesta kurssista 

- Kyllä ehdottomasti.

- Ehdottomasti ! 

16. Terveisiä kouluttajille, MPK:lle tai Lahden Radioamatöörikerholle?
- Opettaja ja tukihenkilö erikseen erinomaiset ja yhdessä ylivoimaiset. Molemmat olivat 
mukana täysillä ja huomioivat kurssilaiset koko ajan hienosti. Kaveria ei jätetty, vaan kaikki 
temmattiin innostuneena mukaan.

- Hyvin järjestetty kurssi, huippu kouluttaja ja selkeä/tiivis kurssimateriaali.

- Kiitoksia kurssista, älkää vain näistä luopuko!

- Hienoa työtä teette harrastuksen eteen. 

- Hyvä kurssi. Näitä kannattaa ehdottomasti jatkaa.

- Kiitoksia hyvästä työstä mielenkiintoisen harrastuksen edistämiseksi. Itse olen juniorikiekon
vapaaehtoistoiminnan kanssa ollut vuosi kaudet ”naimisissa” ja osaan tällaista arvostaa. 10 
euron hintaan kurssi on suoraan sanottuna ilmainen eli tämän ei pitäisi olla kenellekään 
kynnyskysymys ja edistänee myös harrastuksen pariin tulevia. Kouluttajan persoonallisuus 
teki myös kurssista mielenkiintoisen, vaikka mukana oli välillä vähän puuduttavampiakin 
aiheita.  

- Kiitos OH3AC järjestelyistä, iltapaloista ja tukevasta menosta. Erityiskiitos opettajalle!.

- Hyvä opetus

- Hyvä meininki

- Kiitos!

- Mukava ja rento tyyli opetukseen.

- Jatkakaa samaan malliin

- Tehän kasvatatte uuden sukupolven osaajat. Kiitos siitä!

- Kiitoksia paljon kurssista, ja hyvää jatkoa! Tavataan aalloilla, jahka asemalupa saapuu, 
sekä laitteistoa saanee asennettua.

- Lämpimät ja sydämelliset kiitokset meidän mahtavalle opettajalle mukavista hetkista  
kurssin aikana, jossa me nautimme hyvästä ilmapiiristä.
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