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Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114030964293 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Opetus hyvä, mate-

raalit ylitti bilsan osalta 
odotukseni.

4 
Oppimateriaali itselle 

hyvät, opetus oli opet-
tajasta riippuen hyvää/ 

ihan ok

5 
Materiaalit hyvät, myös 

opetus!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Lähikurssi oli kyllä ehdottomasti paras sijoitus mitä olen tehnyt. Ryhmäpaineessa saa 
niin paljon enemmän tehtyä tehtäviä kuin yksin kotona. Itseopiskelutila myös huippu 
niille viikonpäiville, kun ei ollut opetusta.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030982368 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafynetti on loistava paketti teorioita ja tehtäviä. Opettajat kivoja ja asiantuntevia. 
Olen oppinut lähes kaiken lääkikseen tarvittavan vain mafyn avulla.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033674299 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Olen 3. hakukertana ekaa kertaa ymmärtänyt, mitä tarkoittaa se, että ei tarvitse 
osata kaikkea. Iso kiitos siitä omalle opiskeluvalmentajalleni Henna Saloselle. Tajusin 
vihdoin, että kokeessa ei kannata yrittää vastata kaikkiin tehtäviin jotain, vaan tehdä 
valitsemani tehtävät kunnolla ja harkitusti. Tätä asiaa voisi korostaa vielä lisää koe-
taktiikkavebinaareissa. :)

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Aikapainetehtävien 
lisääminen oli avain 

omaan huolellisuuteen!

5 
Aikapainetehtävien 
lisääminen oli avain 
omaan huolellisuu-

teen!
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Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Opiskeluvalmentajien valitseminen hakijoille. Mitä enemmän valmentajan ja val-
mennettavan välillä on yhteistä, sitä helpompi on puhua ja saada tukea.    Nyt on 3. 
vuoteni mafylla, ja sain aluksi valmentajakseni 1. hakukerralla hampaalle päässeen 
henkilön. Koin, että hän ei välttämättä ymmärrä monen vuoden hakemisen painetta 
ja tuskaa. Sain onneksi vaihdettua valmentajani ja olen enemmän kuin tyytyväinen. 
Henna Salonen on fiksu ja haluaa oikeasti auttaa muita onnistumaan ja saavut-
tamaan unelmiensa koulupaikan. Hennan kaltaisia opiskeluvalmentajia tarvitaan 
enemmän!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
En olisi nyt tässä pisteessä ilman Mafynettiä. Opin opiskelemaan oikein ja sietämään 
painetta ihan eri tavalla kuin aiemmin. Olen kokeillut muitakin valmennuskursseja, 
mutta yksikään ei ole ollut niin hyvä kuin Mafy!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030992441 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 
Oppimateriaali oli hy-

vää, mutta vaikeampia 
tehtäviä olisi voinut 
ehkä olla enemmän.

5 
Materiaali oli todella 

opettavainen ja hyvin 
koottu.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,214285714
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  



Lääkispalautteet 2021-2022

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030969612 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Jotkin tehtävät hieman 

vaikeita ymmärtää

5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Jos todella haluat lääkikseen, suosittelen

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031055207 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Olen ostanut mafylta ensin itseopiskelumateriaalin ja nyt nettiopetuskurssin ja olen 
oppinut aineista enemmän, mitä koskaan lukiossa olin oppinut. Fysiikan täysin koko-
naan, ilman sen aiempaa osaamista, minkä en uskonut olevan mahdollista, mutta 
nyt osaan sitä yhtä hyvin kuin muitakin aineita!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Muuten täydelli-

siä tehtäviä, mutta 
kertauksessa ehkä 
voisi olla vähem-

män monivalintaa ja 
enemmän avoimia 

tehtäviä. Monivalinnat 
menee herkästi väärin 
ja lopussa se vähenää 

itsevarmuutta.

5 
Hyvin toimi opetus sai 

apua laajoihinkin asioi-
hin. Oikein mukavia ja 

haastavia tehtäviä.

5 
Paljon helpompiakin 
tehtäviä, mutta myös 
oppilasta haastavia 
tehtäviä. Aina sain 
vastauksen fysiikan 

pulmiin tunneilla.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,954545455
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Olen jo suositellutkin mafya kaikille, koska olen sen todennut antavan oikean mah-
dollisuuden kouluun pääsyyn, vaikka hintavia kurssit ovatkin.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Ainut asia olisi, että hiukan enemmän voisi ehkä olla infoa aineiden webinaareista 
puheluissa, koska itse ainakin unohdin katsoa suurimman osan webinaareista muun 
opiskelun ohessa. Muuten täysin tyytyväinen olen pakettiin.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987226 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
:) kiitos kurssista, se oli tosi kattava ja siitä oli paljon hyötyä! Toivottavasti ei nähdä 
ensi syksynä :D

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
:)

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Osaavaa opetusta 

ja hyvät materiaalit. 
Opettajat tosi mukavia.

5 
Hyvä materiaali ja 
osaavat ja todella 

mukavat ja motivoivat 
opettajat. Aina aut-

taessa tervehti nimel-
lä, mikä sai sellaisen 
olon, että opettaja on 
oikeasti kiinnostunut 
jokaisesta oppilaasta 

yksilönä.

4 
Hyvät materiaalit ja 
osaavat opettajat

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Kurssilta löytyy kaikki tarvittava ja melkein enemmän.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Opiskelutiloissa voisi olla lämpimämpi ja jotkut opettajat voisivat vastata kysymyk-
siin tehokkaammin.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Suosittelen vahvasti mafyn lääkisvalmennusta! Kaikki tarvittava löytyy tältä kurssil-
ta ellei jopa enemmän. Henkilökohtaista opetusta saa paljon ja opettajat ovat tosi 
mukavia ja kurssitilat siistejä.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114035887228 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Infoaminen kurssin aikatauluista oli surkeaa. Välillä tunti olikin vaikka etänä, eikä ke-
tään ollut informoitu ja kaikki tulivat turhaan paikalle. Välillä aikataulut olivat muut-
tuneet, eikä kukaan ollut katsonut nettisivuilta muutoksia. Tähän tarvitaan paljon 
prannusta. Lisäksi 16 opiskelijaa/kurssi lupaus ei toteudu. Opettajan apua joutuu 
lisäksi odottamaan välillä lähes 2 tuntia.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Materiaalit ovat hyvät. Sen sijaan informoiminen kurssin asioista ei välity aina opis-
kelijoille asti. Lisäksi lähikurssilla joutuu odottamaan pitkään opettajan apua. Myös-
kään 16 opiskelijaa/kurssi lupaus ei toteudu ainakaan Turussa. Suosittelen materiaa-
leja, mutta en lähikurssia.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114035560214 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 2
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Nettiopetukseen toivoisi enemmän yhteisöllisyyttä jollain tapaa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114035267345 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ihana Ilkan ja Sallan 

loppupuhe!

4 
Materiaali vähän tylsä 

loppua kohden.

4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,083333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Voisi olla hakukenttä materiaalissa.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  
-esim. kerran 3 viikossa käytäisiin jollain tunnilla joitain asioita yhdessä läpi (esim. 
suurimmalle osalle tyypilliset kompastuskuopat)    -hakukenttä teorioille      -
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114034681309 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Mafynetin uudistus ja nopeasti tietoihin reagoiminen on huippua. Mafynettiä on ollut 
helppo käyttää. Jos jotakin uudistuksia haluaa keksiä niin olisi mielenkiintoista näh-
dä oppimiskäyrä jossa jokainen aine olisi samassa käyrässä näiden omien käyrien 
lisäksi.  Ainekohtaiset webinaarit ovat olleet todella hyvä uudistus, näitä jatkossa-
kin! Vaikean asian tullessa webinaareihin on ollut niin helppo palata ja käydä asia 
uudestaan läpi.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Uusien ja pitkäaikaisten opettajien ero on todella huima. Uusille opettajille toivoisin 
samanlaista opettamistyyliä mitä melkeimpä kaikilla pitkäaikaisillä Mafynetin opet-
tajilla on. Pitkäaikaisten opettajien opettaminen on jotain niin ammattitaitoista ja 
ihailtavaa!  Pienemmät ryhmäkoot on ollut paljon mukavampia kuin paljon opiske-
lijoita+ monta opettajaa. Lisäksi saman opettajan pysyminen koko kurssin on luonut 
turvallisuuden tunnetta ja matalamman kynnyksen kysyä kysymyksiä.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Bilsan webinaarit 

ollut pelastus! Bilsan 
tunneilla on ollut aina 
helposti lähestyttävä 
ja ammattitaitoinen 

meininki.

5 
Aina on saanut asian-
tuntevaa ja helposti lä-
hestyttäviä vastauksia 

kaikkiin kysymyksiin.

5 
Fysiikan osaamiseni on 
kasvanut huomatta-

vasti ammattitaitoisten 
opettajien johdosta.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,428571429
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Ammattitaitoisen opetuksen, hyvien materiaalien sekä ihanan ja kannustavan opon 
ansiosta suosittelisin.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Jos on kiinnostusta hakea lääkäriksi niin rohkeasti vaan toteuttamaan omia unelmia! 
Valmennuskurssi helpottaa huomattavasti pääsykoeurakkaa ja voin kyllä lämpimäs-
ti suositella Mafyn mahtavaa valmennusta!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031978968 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.

Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,590909091
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114034539414 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114034502304 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,526315789
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114034499156 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114034433467 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031966981 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Harjoituskokeet voisivat olla vielä tarkemmin simuloituja, esim juttelu ennen koetta 
salissa yms. pois. Wc tauot valvottuna on toki resursseja vaativaa joten se olisi ehkä 
liikaa vaadittu :)

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,928571429
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  



Lääkispalautteet 2021-2022

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Harjoituskokeissa voisi olla vielä enemmän avoimia kysymyksiä, jolloin ajankäyttöä 
ja kaavaeditorin käyttöä pääsisi harjoittelemaan paremmin.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyn opettajat ovat kaikki hyvin ammattitaitoisia ja helposti lähestyttäviä. He anta-
vat jokaiselle sen tuen mitä tarvitsee. Lisäksi mafynetin avulla opiskelu on helppoa ja 
sujuvaa, järjestelmä on hyvin loppuun asti suunniteltu ja opiskelijan on helppo nou-
dattaa opiskelusuunnitelmaa. Tämän perusteella voin suositella Mafynettiä jokaisel-
le, joka kokee tarvitsevansa tukea lääkishakuun!

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114034383637 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Opetus hyvää, mutta tiloissa paljon parannettavaa. Jyväskylän lähiopetustilat tör-
kyisessä kunnossa, vaikuttaa, ettei kunnon siivousta ei säännöllisesti tiloissa tehdä. 
Istumattomat tuolit istuinkelvottomassa kunnossa, jos ei ensin itse pyyhi tuolia pöly-
kerrosten vuoksi, lattiat likaiset ja pöly pakkautuu huoneen reunoille. Myös varustelu-
taso vaatimaton, yksi iso lusikka löytyy, pari pientä lusikkaa, jos useammalla keittoa 
mukana, joudutaan jonottamaan vuoroa että pääsee syömään.  Opettajanpöytä 
todella sotkuinen koko lukuvuoden, tavaroita ja papereita sikinsokin, juomaläikkiä, 
pölyä, loppuen lopuksi en jaksanut katsella sitä, joten siivosin sen itse. Eteisen/keitti-
ön lamppu alkoi vilkkumaan jo kuukausia sitten, lopputuloksena lamppu pidetty vain 
kiinni, koska sitä ei ole vaihdettu uuteen ja vilkkuva valo häiritsee. Sisäilma huono, 
huono siisteystaso ei sitä ainakaan paranna.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114033989499 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Mafy:n automaattinen kertaustoiminto on ehdottomasti tämän systeemin paras-
puoli, se on muuttanut omaa oppimista huomattavasti. Tähän tosin toivoisi vielä li-
sää säätelyä, eli mahdollisuus valita kuinka monta kertaa tehtävät voi tulla kertauk-
seen.    Nettikurssilla kemian taitoni ovat menneet 0->100 ja bilsan 20->100. Fysiikka 
valitettavasti on ollut nettimateriaalin kanssa hankalampaa.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Opintovalmentaja on ollut tosi hyvä, on vastuussa tekemiestään muillekkin kuin 
itselle :)    Nettimateriaali on tosi hyödyllinen ja sen ottaisin helposti uudelleen.    
Opettajan kyselytunnit ovat vähän liian harvoin. Olisi parempi jos kysymyksiä voisi 
esittää kahdesti viikossa, mutta vaikka 1,5h kerrallaan. Asian polttavuus ehtii monesti 
unohtua ja on turhauttavaa vääntää samaa asiaa mielessään monta päivää :)

Opetus



Lääkispalautteet 2021-2022

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Kokonaisuus oikein 

hyvä. Nippelitiedosta 
voisi olla enemmän 
kysymyksiä vaikka 

omassa osiossa, jotta 
tulisivat sitäkautta 

kertaukseen.

4 
Nettimateriaali hyvä. 

Haastavia tehtäviä voi-
si olla enemmän.

3 
En ole osannut hyö-
dyntää fysiikan ope-
tusta. Perustehtävät 
tuntuvat tehdessä 

helpoilta, mutta peri-
aate unhotuu helposti 
kun tulee monta uutta 

aihetta sen lisäksi.    
Helpottaisi, jos tehtä-
vissä olisi aina uuden 

aiheen oppimisen 
jälkeen kertaus kaikista 

aikaisempien aihei-
den tehtävistä ennen 

seuraavaan aiheeseen 
siirtymistä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,142857143
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Suosittelisin nettimateriaalin hankintaa. Tehtävät hyviä, kertaustoiminto todella hyvä. 
Ajankäytön ja kehityksen seuranta mahdollisuus on myös motivoiva :)
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Opetustunnit useammin kuin kerran viikossa, mutta lyhyempi aika.  Kertaustoimin-
toon lisää säätely mahdollisuutta: esim voisi valita minkä tehtävän haluaa kerrata 
aina vain kahdesti ja minkä joka kuukausi.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114033743954 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 

Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.

Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 

Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 

Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 

Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa.  
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa.  
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 

Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 
Sain yksilöllistä opetusta. 

Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.

Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.

Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

   

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? 
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114033736183 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033606255 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Monipuolisia ja mie-
lenkiintoisia tehtäviä. 
Oman kehityksen on 
pystynyt huomaa-
maan tehtäviä teh-

dessä. Hyvät webinaa-
rit ovat olleet tukena 

oppimisessa.

5 
Kemiassa oli monipuo-
lisia tehtäviä ja tuntuu, 
että aineosaaminen 

on kehittynyt valtavasti 
kurssin aikana.

5 
Opettajat olivat osaa-

via ja sai aina vas-
tauksen kysymyksiin 

selkeästi. Tehtävissä oli 
haasteita ja vaikean 
tehtävän ratkaise-

minen nosti itseluot-
tamusta ja toi hyvän 
fiiliksen. Fysiikka on 

ollut kolmesta aineesta 
vaikein ja tuntuu, että 
siinä olen kehittynyt 

paljon.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,916666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033590487 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 1
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vebinaarien läpikäynti tuntuu toisinaan aika turhalta
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Ihanat opettajat, mukava, rento ja tsemppaava ympäristö. Suosittelen!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033572726 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Mafyn materiaali oli paras (ja välillä vihatuin xd) ystäväni tämän vuoden aikana. 
Vahvalla perustasolla lähtiessäni olen sitä mieltä, että monet edistysaskeleet ovat 
itseni ottamia. Vaikkei tietämykseni niinkään lisääntynyt, niin ote opiskeluun ja tun-
nollisuus ovat aivan eri tasolla kuin syksyllä.      Materiaali oli kuitenkin ehkä hieman 
”liian yleispätevä”. Tarkoitan tällä, että jo kerran pääsykokeeseen valmistautuneena, 
alkoi välillä tuntua että materiaalin loppupäässä tehtäviä oli heitetty ihan hatusta 
ja suunta kadonnut, kun tehtävien epistolat ovat niin laajoja, eivätkä näytä enää 
ollenkaan pääsykoetehtäviltä (välillä myös harkkakokeissa). Näin se on kuitenkin 
pakko mennä laajan ja soveltavan osaamisen saamiseksi ja sen treenaamiseksi.    
Oma ongelmani oli vielä huhtikuulle liika hosuminen, joten jos materiaalia on jotenkin 
räätälöitävä, suosittelisin enemmän variaatiota kaikkien aineiden eri osioihin, jotka 
keskittyisivät nimenomaan koetekniikan parantamiseen. Vähän kuten ’nopeusvar-
muusharjoittelu’ mutta itseni kaltaiselle opiskelijalle sopisi paremmin ’rauhoitteluhar-
joittelu’ :DD. Erilaisten tälläisten osioiden kanssa erilaiset opiskelijat voisivat hieno-
säätää koetekniikkaansa harkkakokeiden menestyksen pohjalta, ja harjoitella heille 
kriittisiä ominaisuuksia, oli se nopeutta, rauhallisuutta tai mitä ikinä.     Pääsykokee-
seen kun harjoitellaan, niin vanhojen kokeiden pitäminen omanlaisena ”suorituspa-
kettina” harkkakokeiden tapaan olisi todella kova juttu! Nyt kun koe on sähköinen 
niin osaa tehtävistä pitäisi muokkailla sopivammaksi sähköiseen ympäristöön. Sitten 
enää viiden tunnin ajastin ja pisteyttämisohjeet.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033572705 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 3 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Infoaminen kurssin aikatauluista oli surkeaa. Välillä ei oltu ilmoitettu, että tunti olikin 
etänä. Välillä tunti oli siirretty edellisellä viikolla toiseen aikaan, eikä mitään ollut 
ilmoitettu. Tähän tarvitaan paljon parannusta. Lisäksi harjoituskokeiden korjaukset 
olivat välillä myöhässä sovitusta keskiviikkoaamusta. Mafyn materiaalit sen sijaan 
ovat olleet tosi hyviä. Lisäksi on ollut kiva, että Turun tiloissa on saanut opiskella ope-
tusajan jälkeenkin.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032669385 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Turun lähikurssilla olisi voinut olla 2 opettajaa fysiikan ja kemian tunnille.  Ei ehtinyt 
aina kysyä tunnin aikana kaikkeen tarvitsemaansa apua ja kun korvasin pari tuntia 
etänä niin huomasin että olisi apua jos olisi 2 erilaista opettajaa sillä huomasi ettei 
aina ajatukset mennyt opettajan kanssa yhteen tai ajatuksen kulku oli erilainen. 
Opettaja lähikurssilla hyvä mutta ei ehkä kaikista tsemppaavin.  Plussaa opiskelu 
tilasta jonne sai tulla opiskelemaan!   Miinusta vähän myös informaation kulusta kun 
osasta korvaavista tunneista ei tullut spostia oppilaille.   Lisäksi haluaisin antaa kii-
tosta erityisesti fysiikkaa etätunnilla opettaneelle Linnealle keneltä pääsin kysymään 
sähköfyysiikasta korvaustunnilla ja sen jälkeen sähköfysiikan tehtävät ovat olleet 
huomattavasti selkeämpiä!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Lähikursilla saisi olla 2 opettajaa.  Tuntien muutokset/peruutukset voisi ilmoittaa hy-
vissä ajoin ennen tuntia ja mielellään sähköpostilla.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033569185 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Ne jotka ei ole täydet 5 johtuu enemmän omista tyyleistä oppimisen suhteen kuin 
siitä että mafy ei olisi tarjonnut avaimia niihin. Koin etenkin lähiopetuksen hyvä-
nä koska jos ei muuten ollut motivaatioita niin lähiopetuksessa sai ainakin asioita 
eteenpäin ja pakotettua itseä jaksamaan.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Auttaa ihan oikeasti ja saa paremmin itsestä irti.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Jos olisi jotain yksittäisiä vähän haastavampia tehtäviä joka erikseen tunnilla sanot-
taisiin ja katsottaisiin niin voisi saada jotain irti siitäkin.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033568923 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033569180 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Toista kertaa samalla kurssilla ja silti tuntui, että uutta opittavaa on paljon. Etenkin 
kemiassa ja fysiikassa laskurutiini kehittynyt älyttömän paljon. Tuntuu, että fysiikassa 
tärkeimmät asiat ovat nyt oikeasti hallussa.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Bilsan webinaarit Ilkan 

vetäminä on ehkä 
parasta Mafyn bilsan 
oppimateriaaleissa.

4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033568922 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssin avulla opin, miten opiskellaan järkevästi ja hyödyllisesti. Opin todella paljon 
uutta.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Opetus todella hyvää. 
Materiaalikin oli todella 
hyvä, mutta ehkä olisin 
toivonut vielä materi-
aaliin haastavampia 

tehtäviä lisää / koetyy-
lisiä

5 
Materiaalit olivat sel-
keät, opettajat todella 

hyvät

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
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Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Olen jo suositellut parille ystävälle, mielestäni Mafyn kurssi on paras minkä voi valita 
valintakokeisiin valmistautuessaan
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kemian materiaaliin enemmän valintakoetyyppisiä tehtäviä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Todella hyvä ja opettavainen kurssi. Mafy on selvästi ykkönen valintakokeisiin valmis-
tautuessa.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033569076 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Voisi huomioida kurssi-
en suunnittelussa että 
varmaankin suurin osa 
kaipaa vähiten opet-
tajaa biologiassa. Itse 
en ainakaan juurikaan 

kysynyt apua joten 
tunneilla istuminen 

tuntui turhalta

3 
Opettajasta huomasi 
että on juuri aloittanut

5 
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Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033568880 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033568986 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033568988 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033568603 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114033542120 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
-mielestäni aktiivinen oppiminen on hyvä tapa oppia uutta, jos perustiedot aiheesta 
ovat kunnossa!  -fysiikan osaamiseni oli lähes alkutekijöissä, jolloin opetuksesta on 
vaikea saada kiinni, kun opetus aikaa per oppilas on suhteellisen vähän  -mielestäni 
asiakkaalle voisi konkreettisesti kertoa ennen paketin ostamista miten mafy käytän-
nössä opettaa tunneilla, itselleni tuli ainakin yllätyksenä  -kemiassa ja biologiassa 
(E-L lähtötaso) mafyn opetustyyli sopi minulle hyvin  -välillä eteenkin biologiassa 
tuntui että 3h tunnilla opettajalla on kiire vastata kaikkiin kysymyksiin. Joskus toisen/
kolmannen kysymyksen kohdalla, kun aika oli lopussa todettiin katsomaan webi-
naarista asia, koska ei ehditä enää asiaa tunnilla käymään lävitse...

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 2
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
-biologiaan enemmän opettajia/pienemmät ryhmäkoot, välillä tunneilla opettajalla 
liian kiire  -kertoa asiakkaalle miten opetus käytännössä järjestetään tunneilla
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031934769 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Nettiopetuskursseilla tuntuu opiskelu ns. aika yksinäiseltä. Opettajat eivät ole myös-
kään aina ehtineet soitella ns. ylimääräisiä puheluita, jotka olisi kuitenkin olleet hyviä: 
aina ei välttämättä ole mitään kysyttävää, mutta silti ois kiva jos fiiliksiä kyseltäisiin 
useammin ja vaikka kysyä missä aiheessa menossa ja käydä sitä vaikka vähän läpi. 
Ei toki ajan puitteissa aina mahdollista.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,571428571
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
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Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Toivoisin että opetuksesta olisi saanut enemmän irti, mutta ujona ihmisenä ei tule 
viitattua kovin jatkuvasti, ja opettajat ei kovin soittele takaisin
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032894986 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiitos kurssista! Tuli olo, että koulu jatkuu  , vaikken tullutkaan hyväksytyksi kouluun. 
Tuli jopa niin kotoisa olo kurssilla, että ihan haikea lopettaa, mutta pitäähän se 
joskus korkeakouluunkin päästä.     Mafynettiin toivoisin teorioihin hakukenttää ja 
mahdollisesti teorioden sisällekin.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Opettajat voisivat laittaa kuvan muistiinpanoista ja tehdyistä merkinnöistä muis-
tiinpanoihin yksityiseen chattiin puhelun jälkeen, jotta oppilas voisi muistaa hetken 
päästä taas, mistä puhelussa puhuttiinkaan.     Timo Fysiikan puolella käyttää tätä ja 
se toimii!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032929878 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Kemian materiaali oli ehkä loppua kohden hieman tylsän tuntuinen. Lisäksi mafyn 
materiaalissa voisi olla hakukenttä, josta pystyisi hake mm. teoriaa yms. Ehkä lisää 
kuvia ja videoita yms havainnollistusta. Webinaarit tosi hyviä! Ehkä joskus vähän liian 
pitkiä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Suosittelen ehdottomasti mafyn lääkiskurssia! Opetus on asiantuntevaa ja opetta-
jat todella tietävät, mitä kokeessa haetaan ja neuvovat opiskelijaa siihen suuntaan. 
Opiskelu mafyllä tuntuu rennolta, mutta on samalla hyvin tehokasta!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032846185 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Tein joitain viimeisimmistä harjoituskokeita kotona, kun en päässyt paikalle niin mi-
nusta ei ollut kiva, että niitä ei tarkistettu enkä sitten itse viitsinyt kysyä asiasta, kun 
päällä oli yo-piste”taistelut”. Jäi vähän ikävä maku, kun oli luvattu tarkistaa edelliset 
kokeet seur kokeen yhteydessä.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ilkka on paras! Webi-
naareja myös kuunteli 

mielellään.

5 
Henri on mukava opet-

taja ja tietää paljon!

4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,571428571
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Viittaussysteemi toimii hyvin! Minusta luokissa voisi olla jatkossakin 1 hlö per pöytä, 
muuten on ihan liikaa opiskelijoita per opettaja - kiitos korona! Taukojen pitäminen 
eri aikoihin on myös toimivaa, että sen voisi pitää sillä tilat eivät kestäisi sitä jos kaik-
ki opetusryhmät olisivat samaan aikaan syömässä tai menossa vessaan.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032781170 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Minulla on ollut Mafy jo useamman kerran, ja joka vuosi koen kehittyneeni entiseen 
verrattuna. Olen oppinut paljon Mafyn avulla.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Pidin muuten nettiopetuskurssista paljon: opiskeluvalmennus oli tosi positiivinen 
kokemus, samoin simuloidut valintakokeet koesalissa. Myöskin opettajat vaikutti-
vat tsemppaavilta ja osaavilta. Minua kuitenkin häiritsi merkittävästi Discord ope-
tusalustana. Lähes joka tunti joko opettajien päässä tai minun päässäni oli jotain 
äänihäikkää. Kokeilin itse useampaa eri nettiyhteyttä, eri tietokoneita ja kuulokkeita, 
ja lopputulos oli aina sama, eli mistään tällaisesta ei pitäisi olla kysymys. Äänen 
pätkiminen nosti itselläni kynnystä uskaltaa kysyä, kun tiesin, ettei minun selityksiä 
välttämättä kuultaisi ja joutuisin toistamaan jne ja ajatusvirta saattoi katketa kesken 
kaiken, kun piti aloittaa alusta. Vuorovaikutus oli tämän takia vähäisempää, enkä 
sanonut tai kysynyt kaikkea, mitä olisin halunnut.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian teoriat kuvi-
neen olivat mielestäni 

loistavat ja kaiken 
kattavat :)

5 5 
Fysiikan oppimateri-
aalit olivat tosi hyvät 
ja laajat ja opetus oli 

mielestäni hyvää, sain 
apua kaikkiin tehtäviini, 

joita kysyin.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Suosittelisin Mafynetin tehtävien ja teorioiden, opetusvalmennuksen ja harjoitusko-
keiden perusteella. Voisin suositella myös lähikurssia, koska opettajat olivat mukavia 
ja tsemppaavia, joten uskon läsnäolo-opetuksen antavan enemmän, kuin netti-
opetuksen. Mutta nettiopetuksen opetusalusta ei vain toiminut kohdallani, mikä söi 
motivaatiota ja rohkeutta kysyä, mikä oli pettymys. Olisin aikoinani varmaan valinnut 
lähikurssin, jos opetusta oltaisi järjestetty Kuopiossa, missä asun. Oli harmi huomata, 
ettei oppitunnit olleet yhtä laadukkaita (uskallan väittää näin, koska tällaista äänion-
gelmaa ei livenä olisi).    Muuta miinusta minulla ei ole, olen ollut Mafyn asiakas jo 3 
vuotta, joten voisi sanoa, että pidän tätä valmennuskurssia toimivana ja loistavana 
pakettina muuten. :)
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Toivoisin, että opetusalustana olisi esim. Teams. Niinä kertoina, kun yhteysongelmien 
takia siirryimme Teamsiin, ei ääniongelmia enää ollut ja uskalsin kysyä enemmän. 
Loppuaikoina rupesinkin ilmoittamaan heti opettajille, ettei DIscord toimi minulla. 
Sääli, koska se vie heti keskittymistä ja aikaa, kun joutuu sahaamaan kahden alustan 
ja epävarman yhteyden välillä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafy on kokonaisuudessaan arvoisensa alusta. Tehtävät, teoriat, opettajat ja harjoi-
tuskokeet valmensivat minua koko ajan eteenpäin tavoitetta kohti. Paketti on laaja, 
ja  tarjoaa mielestäni onnistuneesti eväät sisäänpääsyyn niin ns. nollapohjalta läh-
tevälle kuin jo useamman kerran hakeneelle.  Asiakaspalvelusta sai nopeasti vas-
tauksen kysymyksiin.    Lisäksi koin opiskeluvalmennuksen positiivisena yllätyksenä: 
oma oponi oli tsemppaava, lempeä ja oli arvokasta päästä keskustelemaan omasta 
edistymisestä ja ajatuksista jonkun kanssa, joka on kokenut saman. Nettiopetuksen 
sijaan valitsisin tosin lähiopetuksen, jos voisin, koska Discord tuotti tuon tuosta äänen 



Lääkispalautteet 2021-2022

pätkimistä, mikä häiritsi jonkin verran.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032783072 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Materiaalit oli rakennettu tosi mielekkäällä tavalla ja kappaleet oli muutenkin koottu 
kaikissa aineissa tosi selkeästi. Webinaarit oli eteenkin kertauksessa todella hyödyl-
lisiä ja kaikki opettajat oli tosi kannustavia. Tuntui että opin puolessa vuodessa ihan 
älyttömän paljon uutta, vaikka pohjatietoa lukion kautta olikin hyvin.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Oli kiva kun kemian 

materiaalissa oli myös 
esim proviisoritestit.

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,65
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Ottaisin kurssin ehdottomasti uudestaan Mafylta, mikäli en nyt saisi vielä koulupaik-
kaa!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032805586 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032782060 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Aina saisi olla enem-

män lääkiskoe-
tyyppisiä vähän 

hankalampia moni-
valintatehtäviä, niistä 

aina jää hyviä ”nippeli-
tietoja” mieleen. Mutta 
biologian materiaali on 
tälläisenäänkin oikein 

hyvä ja selkeä !

4 
Lisätehtäväpaketit 

tuntuivat kaikki olevan 
hiukan liian helppoja 

tehtäviä loppukevääs-
tä, eli lisää haastavam-
pia lääkiskoetyyppisiä 
tehtäviä olisi ollut kiva 

tehdä :)

4 
Joskus tuntui että 

nettikurssilla ei ehtinyt 
kysymään niin paljon 

kuin olisi halunnut, jotta 
kaikki pääsevät kysy-
mään. Tämä kuitenkin 
tasoittui loppukevääs-
tä kun oli taas oppi-
tunneilla väljempää 
ja pääsi kysymään 

aiemmin ratkomatta 
jääneistä tehtävistä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032781263 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Aktiivisen opiskelun ansiosta sain todella hyvän laskurutiinin sekä ymmärsin biologi-
aa syvemmällä tasolla.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Materiaalin kaaviot ja 
kuvat olivat erityisen 

hyviä.

3 
Kemiaan toivoisi enem-
män vaikeita tehtäviä. 
Suurin osa tehtävistä 
tuntui todella helpolta 
ja harkkakokeissa teh-
tävät puolestaan tuntui 
haastavilta, koska vas-
taavia tehtäviä ei tullut 
materiaalissa vastaan.

3 
Fysiikan tunneilla 

omaa vuoroaan joutui 
usein odottelemaan. 

Tämän takia osa kysy-
myksistä siirtyi seuraa-

vaan viikkoon.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
- Useampi opettaja etenkin fysiikan tunneille.     - Nettikurssilaisilla voisi olla myös 
jotain, minkä avulla pääsisi tutustumaan muihin kurssilaisiin.     - Enemmän vaihte-
levuutta tehtäviin. Itse olen käynyt laajat yo-kertauspaketit. Tämän takia suurin osa 
tehtävistä oli jo entuudestaan tuttuja. Lisäksi fysiikassa oli paljon kuvaajanpiirtoteh-
täviä, mitkä eivät ole pääsykoetta ajatellen kehittävimpiä tehtäviä.     - Lisää haas-
tavia tehtäviä    - fysiikassa enemmän aihewebinaareja eikä pelkästään tehtävien 
ratkaisuperiaatteita.     - Myös hakutoiminto, jonka avulla voisi hakea yksittäisiä kä-
sitteitä materiaalista, olisi kätevä.     - fysiikan tavoitetehtävät (joissa ei malliratkai-
sua) toimivat hyvin, kemiaan enemmän samanlaisia    - Tekeminen loppui aavistuk-
sen kesken kemiassa ja bilsassa
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Pätevät opettajat ja hyvät opiskelutavat. Hieman kallis siihen nähden, että nettikurs-
silla ehti kysyä noin 2 kysymästä/tunti.     Opiskeluvalmentaja oli todella hyödyllinen.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032781176 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Harjoituskokeet olivat erittäin hyviä.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032782446 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Harmittaa hieman etten kerennyt opiskelemaan fysiikasta kaikkia aiheita (harvem-
min kysytyt asiat), kun niitä ilmeisesti kuitenkin kysytään valintakokeessa etenkin 
monivalinnoissa yllättävän usein.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,545454545
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Vieläkin pienemmät kurssikoot nettiopetukseen! Fysiikassa ehtii kysymään max kol-
me kysymystä opetuksen aikana, kun viittausjonot ovat niin pitkiä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Todella asiantunteva ja valintakokeeseen ja sen vaatimuksiin perehtynyt valmen-
nuskurssi! Suosittelisin kurssia ehdottomasti kaikille lääkikseen pyrkiville.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032784246 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032781077 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Omalla kohdallani suurimman avun ovat ehdottomasti antaneet kattavat harjoitus-
kokeet. Harkkakokeissa onnistuminen on tuonut runsaasti uskoa omaan pääsyko-
keessa onnistumiseen.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian opettajien 

innostuneisuus oli tart-
tuvaa. Mieltä askarrut-

taneisiin asioihin sai 
kattavat vastaukset

5 
Opetus oli asiallista ja 

tehokasta.

5 
Opettajat hyvin asi-
antuntevia ja kan-
nustavat tehtävien 

itsenäiseen ratkaisuun. 
Apua sai kyllä juuri sen 
verran kuin tarvetta oli.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,941176471
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Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Mafynetin materiaalien laajuus ja harkkakokeet ovat olleet korvaamaton apu opis-
keluun.Opiskelu mafynetillä on hyvin suoraviivasta ja tehokasta kaiken löytyessä 
samasta sovelluksesta. Opettajat ovat olleet asiantuntevia ja hyvin kannustavia.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032782353 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032781216 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Harjoituskokeet voisi mielestäni aloittaa hiukan myöhemmin, ja tehdä sitten tiiviim-
min loppua kohden, sillä aineosaaminen on vielä niin pientä tammikuussa, jolloin 
harkkakokeet alkoivat, tuntuu että olisi enemmän hyötyä harkkakokeista vähän 
myöhemmin, jolloin niistä myös jäisi positiivisempi olo, kun aineosaaminen on pa-
remmin hallussa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032780962 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Hyvä opetus ja katta-

vat materiaalit.

3 
Haastavia tehtäviä olisi 
voinut olla materiaa-

leissa enemmän.

3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032014732 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.3
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

 
Biologian oppitunneis-
sa opettajien hyöty ei 

ollut niin suuri

5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Mahdollisuus biologian poisjättämiseen opetuksessa ja sen näkyminen hinnassa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114032724123 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Nettiopetuksen alkamisen ohjeistamista voisi parantaa. Olisin kaivannut tarkempaa 
opastamista oikealle kurssialustalle. Lisäksi voisi paremmin tarkistaa, että sähköpos-
tiin tullut linkki nettiopetusalustalle vie varmasti juuri oikeille alustoille/palvelimelle.     
Sähköpostilla tulevat ohjeviestit voisi tarkastaa asiasisällöltään ja kohderyhmäläisil-
tään paremmin ennen lähettämistä. Joskus ollut asiavirheitä, kuten viesti osallistu-
misesta ekoihin harkkakokeisiin, vaikka esim. kevätkurssiin kuuluivat vain 4 viimeistä 
harkkakoetta.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032735990 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vaikka opettajien välikysymykset opiskelijalle puheluissa tehtäviä läpikäytäessä ovat 
toki usein hyviä aktivoivan opiskelun kannalta, saattavat ne kuitenkin välillä hieman 
aiheuttaa paineita ja ahdistuneisuutta, varsinkin jos oppilas on kertonut olevansa 
erittäin pihalla koko tehtävänannosta. Olisi siis hyvä, että opettaja tietäisi tai osai-
si jotenkin tulkita, onko opiskelija halukas tulla haastetuksi tietyn tyyppisiä tehtäviä 
läpikäytäessä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Erittäin kannustavaa opetusta. Olen ollut hyvin tyytyväinen opettajien kykyyn osata 
selittää asiat ymmärrettävästi.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032730401 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.2
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,384615385
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Toivoisin, että jatkossa olisi mahdollista ostaa esim. vain yhden aineen opetuskerrat.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Toivoisin, että jatkossa olisi mahdollista ostaa vain 1 tai 2 aineen opetuskerrat. Teidän 
influenserit mainostivat tätä mahdollisuutta somessa, mutta asiakaspalvelustanne 
sanottiin, ettei se ole mahdollista. Kurssien räätälöinti muutenkin asiakaspalvelun 
kautta oli nihkeää ja palvelu huonoa ajoittain. Itse opetus oli todella hyvää ja asian-
tuntevaa. Yhden uuden opettajan (fysiikka) opetus oli huonoa, eikä linjassa muiden 
Mafyn opettajien kanssa: ehkä pidempi perehdytysaika (hän kertoi aloittaneensa 
samalla viikolla)?
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Toivoisin, että jatkossa olisi mahdollista ostaa vain 1 tai 2 aineen opetuskerrat. Teidän 
influenserit mainostivat tätä mahdollisuutta somessa, mutta asiakaspalvelustanne 
sanottiin, ettei se ole mahdollista. Kurssien räätälöinti muutenkin asiakaspalvelun 
kautta oli nihkeää ja palvelu huonoa ajoittain. Itse opetus oli todella hyvää ja asian-
tuntevaa. Yhden uuden opettajan (fysiikka) opetus oli huonoa, eikä linjassa muiden 
Mafyn opettajien kanssa: ehkä pidempi perehdytysaika (hän kertoi aloittaneensa 
samalla viikolla)?    Muuten pelkkää kiitosta: mafynetti on varmasti markkinoiden 
paras sovellus lääkishakuun, opetus hyvää ja harkkakokeet oli hyviä, todentuntuisia 
ja nopeasti muokattu esim. kaavaeditorin kautta :)

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986742 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,277777778
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Nettikurssi: toivoisin, että opettajat eivät soittaisi niin paljon minulle päin, kun en ole 
viitannut
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032671327 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Kerran yksi nettiope-

tussijainen ei ollut yhtä 
mukava kuin muut 

mafyn opettajat. Hän 
tuntui ylimieliseltä 

kun en osannutkaan 
jotain tehtävää. Tämän 
seurauksena en halun-
nutkaan tunnin aikana 
kysyä tältä opettajalta 

enää mitään kysy-
myksiä. Juttelin tästä 
kyseisestä henkilöstä 
toisen mafy-kurssi-
laisen kanssa ja hän 

oli samaa mieltä, että 
kyseinen opettaja ei ol-
lut myöskään ollut kiva 

häntäkään kohtaan. 
Kemian sijainen taisi 
olla Lassi nimeltään. 

Onneksi tämän sijaisen 
tunteja ei ollutkaan sit-
ten enempää minulla.

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Jokaisesta muutoksesta aikatauluissa pitäisi ehdottamasti laittaa sähköpostiviestiä. 
Opiskelijat ovat hyvin todennäköisesti tallentaneet vanhan kurssipohjan, jonka mu-
kaan katsovat opetusaikatauluja. Kun aikataulut sitten taas muuttuu, niin opiskelijat 
ei tiedä niistä. Ei ole mafyn vika varsinaisesti, mutta tämä asia vaan aiheutti vähän 
turhautumista opiskelijoissa ainakin minun kurssillani.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032697185 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Lähikursseilla enemmän alkuun pientä tietopläjäystä vaikka niistä webinaareista 
tuntuu että loppua kohden ne jäivät. Tai alkuun voitaisiin käydä läpi jonkin oikeasti 
vaikea aihe, vaikka ihmiset ovatkin eri vaiheessa opiskeluja.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032695307 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032681797 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Mielestäni harjoituskokeiden ei pitäisi olla lauantaina. Ymmärrän, että monella on 
töitä arkena ja he eivät voisi osallistua kokeeseen la. Kuitenkin töitä voi olla myös 
viikonloppuna! Levolle jää liian vähän aikaa.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Harjoituskokeet pidettäväksi arkena, kuten valintakoekin on. Nettiopetukseen erityi-
sesti fysiikan tunnille lisää opettajia, sillä viittausjonot olivat useasti valtavia. Kurssi-
materiaaleissa pitäisi olla enemmän alusta alkaen haastavia harkkakokeiden/valin-
takokeen tasoisia tehtäviä. Jos tämän tasoisia tehtäviä harjoittelisi koko vuoden, niin 
ei harjoituskokeiden pitkät ja epäselvät tehtävänannot tulisi yllätyksenä. Tehtävät 
hoksaisi kokeissa nopeammin. Tuntuu siltä, että kun olen aloittanut tekemään parina 
vuonna Mafylla aina perustehtävät alusta niin en ehdi harjoitella haastavia tehtäviä 
tarpeeksi. Mafyn materiaalissa ei tosin ole samanlaisia tehtäviä kuin harjoituskokei-
den vaikeat kemian tehtävät ovat. Siispä tällaisia tehtäviä olisi kiva saada materiaa-
liin heti alusta alkaen.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032671216 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Olen pudonnut matikkakelkasta jo ala-asteella, kun alettiin laskea päässälaskuja 
(en vieläkään hahmota laskuja jos niitä ei saa jäsennellä visuaalisesti) ja olen ku-
vitellut olevani täysin kyvytön oppimaan edes alkeellisia laskutoimituksia. Tämä on 
kautta elämäni vaikuttanut opiskelumotivaatiooni myös muissa oppiainessa, koska 
olen uskonut olevani jotenkin heikkolahjainen. Nyt Mafyn avulla olen oivaltanut, että 
voin oikeasti oppia laskemaan. Harjoituskokeissa olen ollut nyt fysiikassa ihan siellä 
parhaan prosentin joukossa! Kiitos!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Olen kokenut kokeen sähköistymiseen liittyvän informoinnin hieman harhaanjohta-
vana. Mafyn edustaja on totuutena kertonut, ettei kaavaeditoria tule ja että vastaus-
kentät ovat ”rajattomat” ja myöhemmin yliopistolta on annettu tästä poikkeavaa 
tietoa. Tällaiset kommentit on hiukan heikentäneet luottamustani.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Toivoisin, ettei valmennuskurssin infowebinaareissa lupailla monivalintakoetta tai 
ettei kaavaeditorin osaamista edellytetä kokeessa, mikäli nämä  tiedot ei selvästi 
perustu mihinkään muuhun kuin arvauksiin. Näiden käänteiden vuoksi olen kokenut 
vaikeaksi luottaa Mafyn näkemyksiin tulevasta kokeesta. Pääsykokeisiin valmistautu-
minen on ajallisesti ja rahallisesti iso investointi, ei ainoastaan valmennuskurssin hin-
nan puolesta vaan myös tulonmenetysten puolesta kun jättäytyy pois työelämästä. 
Tällaiset kokeen ”suunnanmuutokset” voi tuntua muiden mielestä pieniltä, mutta 
ovat täältä pääsykoekuplasta tarkasteltuna melko suuria ja mullistavia ja kaikki tieto 
sekä tuki on kullanarvoista. Koen tärkeänä, että voin luottaa valmennuskurssia tarjo-
avan yrityksen sanaan ja lupauksiin.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032674570 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Materiaali on moni-
puolinen ja selkeä, 
joskin edelleen kai-
paan etenkin biolo-
giaan teoriaan jon-
kinlaista sanahakua. 
Löytäisi helposti esim. 
mihin aiheisiin jotkut 
termit liittyvät yms. ja 
siten vähentää turhaa 

selailua.

5 
Kemiaan lisätyt tehtä-
vät olivat super hyvä 
juttu! Tekemistä riitti 
ja etenkin haastavia 

tehtäviä oli kiinnostava 
tehdä.

5 
Taitavat ja kannusta-
vat opettajat yhdessä 
monipuolisen mate-
riaalin kanssa nosti-
vat fysiikan yhdeksi 

vahvimmista aineistani 
heikohkosta lähtö-
tasosta huolimatta. 
Paljon tehtäviä ja eri 
tasoisia, mikä oli lois-

tavaa!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,863636364
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Materiaalien teoriasivulle jonkinlainen sanahaku-systeemi olisi todella hyvä lisä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114032668947 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Harjoituskokeet olivat monipuolisia, mikä helpotti eri koetyyppeihin valmistautu-
mista. Pieni epävarmuus kuitenkin jäi kun ei tiedä millainen todellinen koe on ra-
kenteeltaan. Koen että on etuoikeus ollut saada tehdä erilaisia harjoituskokeita ja 
tulee ajatelleeksi seikkoja joita ei ilman mafya olisi tajunnut itse. Olin ensimmäiset 
kuukaudet nettiopetuksessa, mutta lähikurssi oli ehdottomasti tehokkaampi. Opet-
taja kiersi kysymässä jokaiselta etenemisestä, vaikkei olisi viitannutkaan. Toki tätä oli 
nettikurssillakin, mutta lähikurssi tuntui itselle tehokkaammalta. Joskus aikatauluista 
olisin toivonut tiedotusta enemmän.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Ensimmäistä kertaa 

hakevana lähtötaso-
testiin (Kemian perus-

teet) meni kohtuut-
tomasti aikaa, olisi 

pitänyt alottaa suoraan 
alusta eikä tehdä testiä 

ollenkaan.

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
- Muuttuneista aikatauluista ilmoittaminen.   - Lähiopetusta voisi olla useamminkin 
kuin kerran viikossa.  - Olisi mukavaa saada alennusta jos ostaa uuden kurssin ma-
fylta seuraavaksi lukuvuodeksi.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Haen ensimmäistä kertaa, enkä ole lukenut lääkikseen tarvittavia kursseja lukiossa. 
Mafyn avulla pääsin todella hyvin alkuun ja sain kaivattua motivaatiota ja luottoa 
itseeni valintakoetta ajatellen.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032671943 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 2
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 2
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Hmm en ehkä saanut kurssilta mitä olisin halunnut. Kuulin kaverilta kokemuksia 
Helsingin lähivalmennuskurssilta (myös Mafy) ja kokemuksissamme oli kyllä ero-
ja. Heillä oli oma ruokatila jonka ympärille kaikki kokoontuivat syömään ja juttelivat 
keskenään. Meillä opetustilat oli pienemmät (ymmärrettävää, Helsingissä enemmän 
porukkaa ja Mafyn toimipiste muutenkin varmaan siellä) mutta olimme ihan hiljaa 
kaikki keskenään. Olisin kaivannut opettajalta enemmän kannustusta tutustumaan 
toisiin (tämä ei ole tietenkään kokonaan opettajan vastuulla mutta vähän kan-
nustusta siihen suuntaan olisi ollut kiva). Lisäksi tullessani kurssille olin missannut 
ensimmäisen kerran ja minulle ei selitetty mitään kurssiin liittyvää. Tulin vain tilaan 
ja istuin pöytään mutta minulle ei kerrottu mitään tuntien rakenteesta, tauoista tai 
esimerkiksi viittausmenetelmästä yliviivaustussien kanssa. Tässä olisin kaivannut 
kyllä hieman parannusta niin että minulla olisi ollut tervetulleempi olo ja että tietäi-
sin perusasiat kurssilta. Lisäksi biologia järjestettiin etänä vaikka oletin senkin olevan 
lähitunti. En ollut bilsan tunneilla sillä en saanut niistä mitään irti, lähikurssin otin 
nimenomaan lähiopetuksen takia. Tiedotuksessa oli myös suuria aukkoja, meiltä 
peruttiin opettajan sairastumisen vuoksi tunti keväältä ja sen korvaustunti oli vain 
lisätty kalenteriin sivuillanne eikä meille tullut mitään sähköpostia. Tämän seurauk-
sena vain yksi tai kaksi oppilasta löysi paikalle. Tämä korvattiin sillä, että saimme 
osallistua nettikurssille mutta en itse mennyt paikalle sillä en koe mukavaksi näitä 
discord-tunteja. Mielestäni ihan ok kurssi mutta ei hintansa arvoinen.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
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Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 2
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
tiedottamisen parantaminen, ryhmähengen kasvatus
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032670906 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Webinaarit biologiassa toimivat varsin hyvin, oli myös virkistävää vaihtelua pääosin 
itse materiaalista tiedon etsimiseen.    Mafy-materiaaliin teoriaan hakutoiminto, 
pystyisi esim hakemaan nopeasti jonkin tietyn sanan, josta tarvitsisi lisätietoa/ lisä-
teoriaa. Saattaisi vähentää aikaa mikä menee joskus selatessa teoriaa kun ei muista 
yhtään missä joku asia mainittiin.    Myös loppukeväästä lisätyt testit oppiaineisiin 
olivat todella hyviä ja niitä voisi rakentaa materiaaliin enemmän ja vaikka tasaisesti 
koko vuodelle.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Erittäin mukavaa, kun materiaaleissa olevan tiedon voi olettaa aina pitävän täysin 
paikkaansa ja opettajat vielä perustelevat asiat jos jokin jäi epäselväksi.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032669015 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Hyvät laajat teoriat ja 
tehtävät. Opetus oli 
hyvää ja opin paljon 

uutta.

4 
Oppimateriaalissa 

toivoisin olevan enem-
män soveltavia teh-
täviä, koska kokeissa 
usein kemiasta pitkiä 

aineisto tehtäviä tai so-
veltavia tehtäviä. Ope-
tus oli ammattimaista 

ja sain aina vastauksen 
kysymykseeni.

5 
Fysiikan oppimate-

riaalit olivat riittävän 
laajat ja koin, että opin 
fysiikkaa paljon kurs-
sin aikana. Opetus oli 
ammattitaitoista ja 

sain aina vastauksen 
minua askarruttanee-

seen kysymykseen.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,363636364
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kurssi oli mielestäni jo nyt erittäin hyvä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Hyvä kurssi kokonaisuutena. Opettajat ovat hyvin ammattitaitoisia, kannustavia ja 
mukavia ja koen, että opetuksesta oli paljon hyötyä. Suosittelen Mafya ehdottomasti 
kaikille.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032668788 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Kertaustehtävien katoaminen aiheuttaa sen että kun katsoo malliratkaisua niin ei 
näe enää vastausvaihtoehtoja. Tämä hankaloittaa asiaa. Monessa tehtävässä myös 
tarvittaisiin vielä perusteluja miksi jokin vaihtoehdoista ei ollut oikein. pelkkä epätosi/
tosi vaihtoehto  jättää auki mikä kohta juuri siinä oli väärin.   lisäksi bilsan ja kemian 
käsitteissä voisi olla myös valmiit flashcard opiskelusetit jotta tärkeimmät termit, 
hormoonit ja ionit yms voisi vielä tankata lyhyt kestoiseen muistiin ennen pääsyko-
etta mikäli ne ei siihen mennessä ole hanskassa - ainakin niiden avulla voisi vielä 
varmistaa että ne on takataskussa varmasti.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032670069 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Turussa liian vähän opettajia. Olisi kiva olla eri opettajat fysiikalle ja kemialle ja 
useampi kuin 1 opettaja jos ryhmäkoko on about 15.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 



Lääkispalautteet 2021-2022

paremmin?  
Turkuun erikseen taukotila ja suositus mennä sinne porukalla tauolla. Yleisesti ottaen 
Turun lähikurssi enemmän Helsingin kaltaiseksi (kävin molemmat ja niissä aika iso 
ero…)
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032669363 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 
Olisi ollut kiva, että 

vaikka tunnin alkuun 
olisi käyty yhdessä 
jokin tehtävä läpi.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Parempi tiedonvälitys kurssin aikatauluista ja niihin tulevista muutoksista.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032669263 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Parempi informaatio muuttuneista aikatauluista.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032162828 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Mafy on kyllä hyvä, erinomainen suorastaan. Tosiaankin otan ensi hakuunkin ainakin 
oppimateriaalit, jos en nyt sisään pääsisi. :) Kiitos!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Oppimateriaali on 

mielestäni tosi hyvä ja 
laaja.

4 
Hmm aika paljon oppi-
materiaalissa samoja 
aiheita pyörii ja yhtäk-

kiä huomaakin kertauk-
sessa, että muutamat 
asiat ovat jääneet hie-
man liikaa unholaan.

4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
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Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032119317 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Viimeiset harjoituskokeet olivat melko myöhään ja tiiviissä tahdissa niin niistä ei 
saanut niin paljoa irti. Omien puutteiden sisäistämiseen jäävä aika harjoituskokeiden 
(6 & 7) ja itse pääsykokeen välillä oli vain noin viikko.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Valmistuin lukiosta kolme vuotta sitten, joten luonnollisesti asiat olivat unohtuneet 
melkein täysin. Mafyn avulla sain kerrattua asiat perusteellisesti oikeasti tehtäviä 
tehden eikä vain teoriaa päntäten. Ryhmäkoot olivat tarpeeksi pieniä siihen, että 
yksilöllistä apua sai aina tarvittaessa, joka oli ehkä tärkeintä itselleni.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114032117422 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031981527 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 2
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.2
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031987966 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Toivoisin, että heti alussa painotettaisiin opiskelijoille vielä enemmänkuinka eri läh-
tökohdista olevien opiskelijoiden kannattaa alkaa opiskelemaan. Esim. ihminen joka 
ei ole laskenut matematiikkaa ja fysiikkaa juuri ollenkaan niin painotettaisiin enem-
män että niitä kannattaa heti alussa pyrkiä tekemään

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.2
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

 4 4 
Lisää painotusta ma-

tematiikan alkuopette-
lun tärkeyteen! Teoria-
osioon lisää video- ja 
kuvamateriaalia, ne 
ovat todella hyviä! 

Myös 1. ja 2.osioiden 
väliin jotain ”välimaas-

ton” haastetehtäviä, 
hyppy vaikeudessa 

todella kova

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: -
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
- Etäoppitunneilla reagoitaisiin nopeammin jos viittausjono kasvaa todella pitkäksi ja 
tuotaisiin lisäopettaja purkamaan viittausjonoa  - fy/ke/bi olisi jokaisen aihealueesta 
tiivistelmävideo valmiina jo heti alkuun mitä voisi katsella, ei tarvisi niitä aina odotel-
la webinaareihin asti (jos edes webinaareissa haluttua asiaa käsitellään)  - bi lisää 
minikokeita! Todella hyviä siinä testaamaan, että oikeasti osaa aihealueen eikä vaan 
luule, että osaa...auttaa myös syventämisessä pikkutarkkoihin asioihin
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031974810 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031934754 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Todella hyvä kokonaisuus ja ehdottomasti antoi hyvät rutiinit ja toimintatavat, jolla 
opiskelu ei tuntunut raskaalta. Kiitos kaikesta!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Ehkä harjoituskokeet voisivat alkaa hieman myöhemmin keväällä, sillä alku oli hie-
man masentavaa, kun kaikkea ei vielä ollut ehtinyt kerrata. Lopussa kokeita voisi olla 
hieman tiiviimmin.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Kertausmateriaali oli 
hieman masentava 

(monarit monta oikein) 
ja avoimia tehtäviä 

voisi olla kertauskiekal-
la enemmän. Muutoin 

hyvä!

5 
Tosi hyvä!

5 
Tosi hyvä!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Olen itse kokenut saavani parhaat eväät tätä kautta!
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Aikalailla aikaisemmilla sivuilla kerrottu!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Opetuskurssi oli hyvä kokonaisuus, joka auttoi tekemään todellakin oikeita asioita! 
Todella hyvä apuväline. Ei moitittavaa :)

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031960998 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Mafy on ykkönen ja sen taidatte tietää itsekkin. Ihailtavan hyvin on mietitty kaikki 
asiat ja koko porukkana olette todella toimiva yhteisö.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

2 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,285714286
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 



Lääkispalautteet 2021-2022

paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Todella hyvä kurssi. Ei tarvitse hommata lukiokirjoja erikseen.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031972949 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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-pienemmät nettikurssi koot fysiikassa
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031966400 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Yksilöllinen, kannusta-
va opetus, jota tukivat 
Ilkan loistavat viikko-

webinaarit. Kiitos!

4 
Yksilöllistä, motivoivaa 
opetusta. Hyvät viikko-
webinaarit! Olisin ehkä 

kaivannut videoita, 
joissa käytäisiin läpi/
ratkaistaisiin vanhoja 
pääsykoetehtäviä tai 
muuten haastavien 
aihepiirien tehtäviä.

4 
Opetus ja opetta-

vat asiantuntevia ja 
kannustavia. Viikko-
webinaarit olisivat 
ehkä voineet olla 

kattavampia tai sitten 
Mafynettiin voisi lisätä 
videoluentoja vaikeim-

mista aihepiireistä, 
jotka voisivat tehostaa 

oppimista.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Aktiivisen oppimisen tukemisen lisäksi videoluentoja vaikeista aihepiireistä fysiikassa 
ja kemiassa!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031966305 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Oli kivaa, että opetta-
jat osasivat sulavasti 
vastata myös lukio-

biologian ulkopuolisiin 
kysymyksiin. Laajat 

vastaukset auttoivat 
kokonaisuuden ym-

märtämisessä.

5 4 
Oli hyvä, ettei opetta-
jat koskaan kertoneet 
koko ratkaisua, vaan 
antoivat hyödyllisiä 

vinkkejä sen ratkaisuun 
- tämä kehitti omaa 

ajattelua ja siihen 
luottamista. Joskus 
olisi kuitenkin ollut 

kiva jos opettaja olisi 
voinut auttaa tehtävän 

ratkaisussa loppuun 
asti, varsinkin kun kyse 

oli viimeisistä tavoi-
tetehtävistä joita oli 

itse yrittänyt jo monta 
kertaa.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,714285714
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Vielä enemmän kannustusta! Vaikka opettajat olivatkin jo todella positiivisia ja kan-
nustavia, olisi välillä kaivannut vielä vähän enemmän itseluottamusta kasvattavia 
sanoja. Hyvä luotto omaan osaamiseen on avain onnistumiseen.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031965760 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kevään kurssit oli ylipakattuja. Fysiikassa ei kerennyt kuin pari kertaa kysymään 
jotain, kun luokkaa kohden oli yksi opettaja ja kaikilla kynä pystyssä. Vrt kemia ja 
fysiikka niin tuskin kukaan kyseli mitään ja opettajat sai paljon seisoskella.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Toiset opettajat olivat 

selkeästi parempia 
kuin toiset

4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
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Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Lisää fysiikan opettajia kevään kursseille
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031965926 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031966462 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031966352 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,857142857
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031941085 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.3
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031934897 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.2
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.

Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Olen ollut todella tyytyväinen miten nettikurssi oli järjestetty. Pienen palautteen 
haluaisin kuitenkin ilmaista opettaja jakoihin liittyen. Olin nyt kevään aikana kahdes-
sa eri ryhmässä. Aamuryhmään jossa olin tammikuusta maaliskuun loppuun olin 
todella tyytyväinen opettajien suhteen ja pienet opettaja muutokset kesken kurs-
sin fysiikan opetuksessa oli vain plussaa. Nyt olen ollut iltapäiväryhmässä ja kaikki 
opettajat ovat olleet todella hyviä ja osaavia, mutta biologiassa minulla oli vain yksi 
opettaja joka on juuri aloittanut teillä Mafylla. Huhtikuusta alkaen vanhassa aamu-
ryhmässäni oli kolme ”konkaria” jotka ovat tehneet lääkikseen valmentamista jo 
vuosia. He osaavat antaa pieniä neuvoja koetta varten, joita uudet juuri aloittaneet 
opettajat eivät vielä tiedä. Olisi hyvä jatkossa jos on vain yksi opettaja niin se olisi 
joku joka on jo kokenut. Jos on useampi opettaja ryhmässä niin ei haittaa jos joku on 
juuri aloittanut, koska saat myös käydä asioita ja kysyä neuvoa opettajilta jotka ovat 
kauan olleet talossa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031934758 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiitos mukavasta kurssista ja kaikesta avusta meille hakijoille!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,166666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Ymmärrän aktiivisen opiskelun tärkeyden, täytyy vain jaksaa tehdä tehtäviä, jolloin 
oppiminen on tehokkainta. Olisin ehkä kuitenkin toivonut edes hitusen joitakin lyhyitä 
yhteisiä opetushetkiä. Kerrottaisiin edes vähän jostain tärkeistä asioista, mitä kan-
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nattaisi opiskella tai vaikka paljon kysymyksiä herättänyt aihe käytäisiin yhteisesti 
läpi. Uskon että tämäkin opettaisi, sillä osalle myös kuuntelu on hyvää ja tehokasta 
opiskelua ja auttaa muistamaan. :)
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Vastaus edellisessä!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mukava kurssi ja hyvä, että on ympärillä opettajia ja valmentajia, jotka vievät eteen-
päin. Ei tarvitse kaikkea kohdata yksin!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031934613 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Loistava kurssi!

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
bilsan webinaarit par-

haita!

5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,916666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031911645 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,933333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031888879 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Huonommat arviot eivät johdu itse kurssista, vaan henkilökohtaisesta suorittamises-
ta.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 2
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kurssin työtavoista huomasin sen, että olisin henkilökohtaisesti hyötynyt enemmän 
lähiopetuksesta. Kynnys kysyä oli melko suuri ja koin usein jopa hölmönä kysyä 
asioita, joihin löytyy vastaukset suoraan kirjoista. Lähiopetuksessa kysyminen ja 
keskustelu olisi varmasti ollut hieman helpompaa ja antoisampaa, ainakin minul-
le. En oikein osaa antaa tähän mitään kehitysehdotusta, sillä tämä ei ollut kurssin 
vika.  Kurssilla oli yleisesti todella kannustava ilmapiiri, annoin kuitenkin 4 siksi, koska 
joskus opettajat saattoivat tahattomasti sanoa asioita, kuten ”kaikki ovat varmaan 
tämän osion jo tehneet” ja se aina toisinaan loi stressiä, jos ei itse ollut kerennyt 
siihen tiettyyn pisteeseen asti.    Kokonaisuutena kurssi tavallaan vastasi odotuk-
siani, mutta yksi tärkeä osa mielestäni puuttui ja se osa on (opiskelussa) loppuun-
palamisesta puhuminen. Kurssi on todella asiapitoinen ja se on tietysti hyvä, mutta 
kurssilla ei puhuta juuri ollenkaan loppuunpalamisen tunteista (jotka ovat todella 
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yleisiä pääsykokeeseen lukijoilla, varsinkin ensimmäistä pääsykoeurakkaa suorit-
tavilla, kun opiskelutavat saattavat olla vielä hakemisen alla) ja koin niitä toisinaan 
itsekin, enkä usein osannut oikein päästä niistä eteenpäin. Olisi ollut mukavaa katsoa 
siinä vaiheessa esim. webinaari aiheesta, millä tavoin tällaisia tunteita voi käsitellä 
ja mahdollisesti päästä niistä yli. Kurssi kuitenkin maksoi melkein 3000€ ja siksi koin, 
että tällainen psyykkinen puoli olisi ollut tarpeellista myös huomioida vähän suurem-
massa määrin.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kuten aiemmin jo mainitsin, kurssilla voisi ehdottomasti enemmän puhua mm. opis-
kelussa loppuunpalamisesta. Ymmärrän ja tiedän, että Mafynetissä paljon paino-
tetaan opiskelutapoja ja taukojen merkitystä, mutta ensimmäistä kertaa tällaiseen 
valtavaan projektiin tarttuneena en osannut huomata merkkejä väsymisestä ja 
lopulta koin paljon loppuunpalamisen tunteita. Olisin kaivannut niihin tukea Mafyn 
kurssilta, esim. webinaarin muodossa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Valitse lähiopetuskurssi, mikäli koet kysymysten esittämisen olevan itsellesi haasta-
vaa. Nettikurssilta ei saa lopulta ihan hirveästi irti, jos ei uskalla/halua/kehtaa kysyä 
asioita.   Opettajat ovat loistavia, ilmapiiri on kannustava ja materiaalit erinomaisia. 
Valitsisin joka kerta Mafynetin uudelleen (tosin lähiopetus-muodossa :D).

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031865302 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssi on suunniteltu selkeästi ja on mukava alkaa opiskelemaan, kun tietää että 
pitää vaan kulkea mafynettiä järjestyksessä niin tarvittavat tiedot tulee prioriteetti-
järjestyksessä vastaan. Ei siis mene energiaa sen pohtimiseen, mitä nyt pitäisi opis-
kella. Teoriat on mielestäni loistavasti tiivistettyjä ja tehtävilla testataan laajasti eri 
alueiden osaamista. Välillä on turhauttanut haaste-tehtävät, joissa ei ole mallirat-
kaisuja. Idea tämän taustalla on hyvä, mutta ainakin itselläni on jonkin verran paljon 
tullut vastaan tehtäviä, mitä ei vain ilman malliratkaisuja ymmärtänyt ja on pitänyt 
odottaa seuraavaan opetuskertaan asian selvittämikseksi.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Harjoituskokeet olivat mielestäni hyvin suunniteltuja ja niitä oli sopiva määrä. Ne 
olivat hyviä välietappeja valmistautuessa varsinaiseen pääsykokeeseen. Kokeiden 
malliratkaisut ja läpikäynnit olivat todella selkeitä.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
En kyllä keksi mitä olisi 

voitu tehdä parem-
min. Materiaalit ovat 

selkeät ja tiiviit, tehtä-
viä on hyvin laajasti ja 
opetus on ollut loista-

vaa.

5 
En kyllä keksi mitä olisi 
voitu tehdä paremmin. 
Materiaalit ovat selkeät 

ja tiiviit, tehtäviä on 
hyvin laajasti ja opetus 

on ollut loistavaa.

5 
En kyllä keksi mitä olisi 
voitu tehdä paremmin. 
Materiaalit ovat selkeät 

ja tiiviit, tehtäviä on 
hyvin laajasti ja opetus 

on ollut loistavaa.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Kallishan tämä kurssi on mutta vaikea keksiä miten paremmin voisi valmistautua 
pääsykokeeseen.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Opettajien määrä opetuskertaa kohti oli välillä vähän hakusessa. Varsinkin fysiikas-
sa jäi muutamaan otteeseen kysymyksiä kysymättä, koska viittauksia oli niin paljon. 
Toki tämäkin on vaikea etukäteen ennustaa.   Ilman tietoja siitä, millainen pääsykoe 
tulee olemaan, pitäisi mielestäni valmistautua kaikkeen ennemmin, kuin arvailla mitä 
kokeeseen tulee tai ei tule. Se, että koe ei ole sähköinen, kokeeseen tulee ennak-
komateriaali ja kaavaeditoria ei tule olivat kaikki 99% varmoja arvauksia Mafylta ja 
kaikki menivät mönkään. Tuskin kenenkään sisäänpääsy nyt tästä jää kiinni, koska 
tilanteisiin reagoitiin hyvin ja nopeasti, mutta jatkossa tässä voisi olla kehittämisen 
kohde.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Vaikeaa keksiä parempaa tapaa valmistautua pääsykokeeseen, kuin Mafyn avulla 
lähtötasosta riippumatta.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031881170 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.2
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,636363636
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031875235 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa.  
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 

Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 
Sain yksilöllistä opetusta. 

Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.

Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.

Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

   

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? 
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031872672 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031863080 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.1
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Yksilöllinen opetus takkuaa, kun on monta kysyjää, joten lähempänä loppua homma 
menee itseopiskeluksi, eikä apuja saa välttämättä toista kertaa päivän aikana.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,928571429
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  
Opettajia voisi lisätä, kun oppimateriaalissa menossa hankalammat jaksot, tai oppi-
laskokoja pienennettävä, jotta kaikki halukkaat saisivat apuja niitä tarvittaessa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862353 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Materiaali tosi katta-
va ja hyvä! Tehtävis-
sä tulee joskus uutta 

asiaa mitä ei teoriassa 
ole vielä ollut, mikä 

sinäänsä ei ole ongel-
ma, mutta saa itselle 
sellaisen fiiliksen että 
se nyt menee pakos-
takin kertaukseen, kun 
ei olisi osannut vastata 
siihen kokonaan. Ope-
tus on ihan super hy-

vää kyllä, ja kiva jutella 
asioista, niin ne jää 
paremmin mieleen.

5 
Materiaali ollut tosi 

hyvä, ja opetus kans-
sa ollut erittäin hyvää! 
Oma hahmotuskykyä 

ja tehtävänannon 
ymmärtämistä täytyy 
harjoitella, kun tuntuu 
vaikeelta hahmottaa 
missä järjestyksessä 
mitäkin tapahtuu ja 
mitkä reagoi keske-
nään (varsinkin, kun 

puhutaan vaikeimmista 
titraustehtävistä).

5 
Materiaali tosi jees ja 
tehtäviä on laidasta 

laitaan. Jonkin verran 
toivoisin myös niihin 
tehtäviin varsinkin 

hankalimpiin tehtäviin, 
joissa ei ole mallirat-
kaisua niin mallirat-

kaisu mahdollisuuden, 
jotta voisi siitä useam-

man kokeilukerran 
jälkeen katsoa, missä 

nyt ei ole onnistu-
nut. Varsinkin kun ei 
välttämättä kaikesta 

ehdi opelta kysymään.. 
Muuten ne tehtävät jää 
vähän lojumaan ja niin 
ettei niitä tule missään 
vaiheessa sitten sel-
vitettyä ja ratkaistua. 

Auttaa mua tosi paljon 
kun paperille piirtää 
ja kunnolla selvittää 

asian eikä turhia lähde 
kiertelemään ja kaar-
telemaan tai puhu ohi 
aiheen, ja se on ollut 

kiva opetuksessa.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Mahdollisesti malliratkaisut fysiikan tavoite 2 tehtäviin. Jos halutaan varmistaa että 
oppilas varmasti koittaa tehtävää itse ennen malliratkaisun katsomista niin voisi 
malliratkaisu näkyä vaikka vasta, kun tehtävää on kokeillut 2-3 kertaa esimerkiksi.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:   
  OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031864819 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862248 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862531 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862873 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Varsinkin Fysiikassa pääsin tasolle jolle en uskonut että pääsisin. Fysiikka kurssin 
alussa tuntui selvästi heikoimmalta aineelta, ja sain sen omasta mielestäni samalle 
tasolle kuin muutkin aineet!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kurssi oli parempi kuin osasin odottaa. Opiskeluvalmennus toi varmuutta tekemi-
seen ja tunneilla sai hyvin kysyttyä kaiken mikä mietitytti.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Ainoa syy miksi en lait-
tanut 5, on oppimate-
riaalin pieni sekavuus 
loppukertauksessa. 

Ihan viimeisillä viikoilla 
hieman vaikea saada 
selvää mitä kannattaa 

tehdä.

5 
Ei mitään negatiivista 

sanottavaa.

5 
Kehitys niin suurta ettei 
muuta arvosanaa voi 

laittaa.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,928571429
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Vahva suositus pääsykokeeseen valmistautuville. Hyvällä fiiliksellä viikon päästä 
kokeeseen.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862879 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Olisin kaivannut jo heti aluksi konkreettisia tavoitteita etenemisessä viikkotuntimää-
rien sijaan. Mainitsin siitä opiskeluvalmentajalleni jo syksyllä, mutta vasta keväällä 
kun etenemiseni oli ollut hidasta sovittiin etenemistavoitteita ainekohtaisesti, ja sain 
sen avulla opiskelussa edistymisen ja samalla motivaation nousemaan huippuun.  
Luulen , että osalle tällaiset konkreettiset aikatauluehdotukset etenemisessä sopisi 
paremmin viikkotuntimäärien sijaan kuten minulle.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862441 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.1
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 1
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Ongelma oli, että kokeet ja opiskelumateriaali olivat kaikki suomeksi (paitsi biologia), 
vaikka suullisesti oli luvattu, että ne olisivat ruotsiksi

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? En suosittelisi.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
En suosittele sitä ruotsinkielisille kaverille
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  
Ruotsinkielinen käännös
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862655 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 
oppimateriaaleissa 

tuntui jossain vaihees-
sa että tehtävät on 

hyvin samankaltaisia 
keskenään, voisi olla 
enemmän lääkisko-

keelle tyypillisiä tehtä-
viä, missä pitkä teksti 

alkuselostuksena

5 
Asiat on selitetty ym-
märrettävästi ja olen 
viimeistään opettajan 

avulla ymmärtänyt 
asiat, tehtävät on mo-

nipuolisia
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Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Harkkakoe webinaareissa ja miksei muissakin webinaareissa (tallenteissa) näkyvillä 
”sisällysluettelo” niin, että näkisi missä kohtaa tallennetta mikäkin tehtävä on käsitel-
ty, ettei tarvitsisi katsoa koko tallennetta, jos se ei itselle ole tarpeellista
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031862326 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiitos suunnattoman paljon todella huipputasoisesa valmennuskurssista! Erinomai-
set opettajat ja materiaalit, todella hyvä hinta-laatusuhde!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Erinomainen materi-

aali ja opetus.

5 
Erinomainen materiaali 

ja opetus.

5 
Erinomainen materiaali 

ja opetus.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Ehdottomasti!
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Todella asiantuntevaa opetusta ja erinomaiset materiaalit, joiden pohjalta voi kuka 
tahansa nollapohjaltakin päästä lääkikseen opiskelijaksi! Suosittelen ehdottomasti!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031864786 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.

Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862526 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
todella hyvä kurssi, ehkä olisin voinut olla vähän aktiivisempi niin olisi voinut saada 
vähän lisää vielä irti, mutta se menee vain omaan piikkiin. MAFYnetti on ihan huikea 
työkalu! :)

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
kaikki todella hyvää

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
fysiikkaan, kemiaan --> ehkä vielä lisää keskivaikeita tehtäviä, joku oma opetuspa-
ketti niihin? Huomasin, että usein kävi niin että perustehtävät liian helppoja, mutta 
tavoitetehtävät oli aivan liian soveltavia
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Jos tykkää itsenäisestä työskentelystä, ja haluaa käyttää kaiken mahdollisen ajan 
hyödyksi ja laskemiseen, on mafy oikea valinta! Tunneilla apua saa juuri niihin itselle 
hankaliin tehtäviin ja teorioihin, eikä yhteisiä luentoja yms. ole viemässä aikaa laske-
miselta. Webinaarit on hyvä lisä laskemisen lisäksi! :)   Opettajat todella kannustavia 
ja ammattitaitoisia!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031864434 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,05
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031864379 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031862477 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiitos kurssista Mafylle! Jos tänä vuonna ei onnista pääsykokeen kanssa niin var-
masti hankin mafynetin uudestaan itselleni. :)

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.2
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Fysiikan mafynetti on 
laaja ja monipuolinen. 
Huonolle fysiikan taita-
jalle siis erittäin hyvä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
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Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Mielestäni yli 20 hengen luokassa opiskeleminen saattoi väillä mennä vähän ohi, 
mutta se on myös hyvin yksilöllistä! Nautin iltakurssien rauhasta.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862267 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Kurssien aikataulun julkaisu. Ainut miinus koko kokemuksessa, oli muuttuvat oppi-
tuntipäivät, jolloin työt olin ehtinyt jo pyytää ensimmäisen excel-taulukon julkaisun 
jälkeen. Tää harmitti kovasti.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Jos ei paikkaa tänä vuonna tuu niin ei oo valmennuksesta kii!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862741 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

  5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862230 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 2
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 2
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Enemmän ihmisläheisyyttä opettamiseen, kysykää Kalinaiselta miten!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.2
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 
Oppimateriaalissa 
puutteita, orgaani-

nen kemia tippuu pois 
laskurutiineissa miltein 
kokonaan + kertaus-

paketti ei ole tarpeeksi 
haastava

4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Hinta-laatu jää mietityttämään, varsinkin kun opetusta ei ole aina ollut 3x viikossa
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862167 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyllä opin helposti asioita lukiomateriaaleihin liittyen, sillä vaikka itse kävin englan-
niksi lukion, oli opettajien selitykset tehtäviin todella helposti ymmärrettäviä ja asiat, 
jotka tuntuivat vaikeilta selkeni minulle helposti, kun sain opettajan tukea kyseiseen 
tehtävään.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862483 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862434 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862347 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,428571429
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862672 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862294 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862448 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,785714286
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862533 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031862442 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987245 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 1
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

 
Oppimateriaaleis-
sa olisi kiva jos olisi 
mahdollista hakea 

avainsanoilla teorioita, 
kun ne on jaettu niin 
useaan osaan. Esim. 

vaikka ”epigeneettinen 
säätely” ja sieltä tulisi 
kaikki asiaan liittyvät 
tehtävät. Muuten tosi 
hyvät materiaalit! Ja 
opetus tietty huippua. 
Webinaarit on super-

hyviä.

5 
Materiaaleissa voisi 
olla jotain 6-osion ja 

muiden väliltä olevaan 
matskua, tai nyt tuntuu 
siltä että olisi kiva jos 

olisi jotain hieman 
helpompia kuin ne. Toki 

se ei välttämättä ole 
vaan mahdollista ja 

ihan ymmärrettävää :D 
Opetus tosi hyvää!

4 
Opetus on todella 

hyvää, mutta aamu-
ryhmissä on niin kova 
ruuhka ettei kysymyk-

siä ehdi kysymään 
ihan niin paljon kuin 
haluaisi ja on kiireen 

tuntu. ”Vahvista osaa-
mistasi”-tehtäviä voisi 

olla enemmän. Toki 
lisätehtäviä tulee myö-
hemmin, mutta tämä 
helpottaisi esim. mo-
menttien harjoitusta.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,857142857
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Mikäli kurssilla saisi vielä paremmin kysyttyä kysymyksiä, suosittelisin varmasti.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Viestinnässä ja aikatauluissa pysymisessä voisi olla tarkempi (esim. harkkakoeana-
lyysien suhteen). Lisäksi olisi kiva jos jostain saisi tiedon, miten sisäänpääsyrajat 
harkkakokeissa suunnilleen lasketaan niin tietäisi kuinka realistiset ne on.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031087040 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Kertaustehtäviä voisi 

olla vieläkin enemmän.

5 
Kevään lopulla olisin 
kaivannut lisää kak-

kososion tyyppisiä teh-
täviä, joilla olisi voinut 
kertailla eri aiheita ja 

samalla pitää laskuru-
tiinia yllä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,45
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031211341 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kurssi oli hyvin toteutettu ja materiaali laadukasta. Välillä tehtävien määrä ahdisti 
(varsinkin nyt loppua kohden, kun paljon jäi tekemättä).

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Osa biologian teh-

tävistä oli epäselviä. 
En tiennyt tarkalleen 

mitä kysytään. Lähin-
nä sellaiset, joissa piti 

miettiä, mitkä asiat 
liittyvät yhteen. Harjoi-
tuskokeissa oli tämän-
tyyppisiä myös jonkin 

verran.

5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kurssi ohjaa tekemään oikeita asioita ja käyttämään ajan tehokkaasti valintakokei-
siin valmistautuessa.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031353235 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssissa parasta on, että on positiivinen ilmapiiri lähteä vaikka nollatasolta, ja että 
painotetaan aktiivisen oppimisen ja työnteon merkitystä oppimisessa.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Tehtäviä paljon ja mo-
nipuolisesti, materiaalit 
helposti ymmärrettäviä.

5 
Fysiikan opetus oli 
kaikkien opettajien 
osalta ihan 10/10, 

vaikeasta aiheesta 
huolimatta pääsi aina 
eteenpäin kun rohkeni 

vain kysyä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
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Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Suurimmaksi osaksi tykkäsin kurssista, ainoa harmitus jäi tuntien korvaamisesta. 
Näin kokopäiväisesti työssäkäyvänä biologian tunnit jäivät usein käymättä, kun työ-
vuorot osuivat iltatuntien päälle. Tunnin korvaamisesta aluksi kyselin, enkä mahtunut 
valitettavasti siihen ryhmään joka olisi ollut sopivana ajankohtana, joten tunnit jäivät 
kokonaan korvaamatta, kun en jaksanut jokaisesta tunnista kysellä erikseen. Korvat-
tavuuteen jos keksisitte vielä jonkun sulavamman systeemin? :)
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Huiput opettajat, monipuolinen materiaali ja kannustava valmennus antoivat tälle 
nollatasolta lähteneelle paljon luottoa, että kyllä se lääkispaikka sieltä irtoaa kun 
tekee vain töitä. Suosittelen! :)

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031210352 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031304689 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Opetuksesta ei varmasti jää tämä homma kiinni. Oma elämäntilanne on sellainen, 
ettei kaikkeaan voinut antaa kuitenkaan. Mennään nyt maaliin tämä ja ihmetellään 
sitten miten kävi. Tulokset olisivat varmasti huonommat, jos olisin yksin ilman apua/
kaveria opiskellut, vaikka Mafyn mateiraalit ovatkin laadukkaat

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,65
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Riippuen opiskelijan tilanteesta suosittelisin IO tai opetus-pakettia.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031099030 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,857142857
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031218007 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031210239 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,888888889
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031209948 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Opet ovat tosi hyviä!! Opolla oli myös iso merkitys lukuprosessin onnistumisessa.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,722222222
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Iso suositus mafylle! Huippumateriaali, joka rakennettu järkevästi ja on helppo edetä.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031210268 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Suurkiitos kurssista!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Oppimateriaali ja teh-
tävät olivat mielestäni 
erityisen hyviä, etenkin 
viiden tehtävän testit.

5 
Fysiikka on aina 

tuntunut haastavalle 
oppiaineelle, mutta 

MAFY:n oppimateriaa-
lien ja huippuopejen 

avulla se on kehittynyt 
huimasti!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031210861 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Kemian perusteisiin 
olisin toivonut lisää 

tehtäviä aina yksittäi-
sestä teoriaosuudesta. 
Tuntui ettei aina yhden 

tai kahden tehtävän 
perusteella saanut teo-

riasta kiinni.

4 
Fysiikan perusteisiin 
olisin toivonut lisää 

tehtäviä aina yksittäi-
sestä teoriaosuudesta. 
Tuntui ettei aina yhden 

tai kahden tehtävän 
perusteella saanut 

teoriasta kiinni.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,772727273



Lääkispalautteet 2021-2022

Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031210335 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Jokaisen euron arvoinen kurssi! Vaikkei lääkikseen sisäänpääsy olekaan ikinä var-
maa, niin Mafylla opiskellessa antaa kyllä itselleen mahdollisimman suuret todennä-
köisyydet onnistua pääsykokeessa ja myös yo-korotteluissa.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031210822 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,727272727
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031210843 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,884615385
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031057755 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Olen aiemmin opiskellut itseopiskelupaketilla mutta tänä vuonna otin nettiope-
tuskurssin. Suurin ja keskeisin ero minkä kurssi minulle toi, oli se, että oli turvallista 
mennä kohti itselle vaikeita aiheita ja tehtäviä kun tiesi, että ei voi mitenkään jäädä 
aiheen syövereihin jumiin, kun opettajien apu ja tuki on viikottain saatavilla. Aiem-
pina vuosina saatoin vältellä itselleni hankalia aiheita ja tehtäviä, kun tuntui että 
ei täysin ymmärrä niitä ja päälle jäi vain epävarma olo. Nyt päinvastoin uskalsin 
jatkuvasti haastaa itseäni ja mennä suoraan tulta päin, kun tiesin että missään 
tapauksessa mikään asia ei jää epäselväksi, vaan voin aina varmistaa asian opet-
tajalta. :) Lisäksi aineopettajien henkilökohtainen apu esimerkiksi opiskeluni kohden-
tamisessa tiettyihin aihealueisiin/paketteihin on ollut korvaamatonta, ja tuntuu että 
olen saanut maksimoitua kaiken hyödyn opiskeluun käytetystä ajasta. Tänä vuonna 
on täysin eri fiilis ja luotto mennä pääsykokeeseen, ja iso kiitos siitä kuuluu mafylle ja 
mafyn opettajille!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kurssin myötä tuli aktiivisesti käsiteltyä omia epävarmuuksia ja vaikeuksia kuhunkin 



Lääkispalautteet 2021-2022

aineeseen liittyen, ja näin kampitettua omia heikkouksia. Opettajat oikoivat vääri-
nymmärryksiäni sekä selittivät vaikeita asioita perusteellisesti, jonka takia oli myös 
itselle mieluista käydä aktiivisesti omien heikkouksien kimppuun. Toki piti itse nähdä 
paljon vaivaa sen eteen että menee epämukavuusalueelleen ja jaksaa olla aktiivi-
nen ja kysellä asioista, mutta sen palkinto lunastetaan sitten pääsykokeessa.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,636363636
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
En voi muuta kuin suositella mafyn nettiopetuskurssia. Kurssin myötä koin turvalli-
seksi haastaa itseäni omalla epämukavuusalueellani itselleni vaikeiden ja haasta-
vien asioiden parissa, kun tiesi, että mikään asia ei voi jäädä epäselväksi vaan voin 
aina varmistaa asian opettajilta. Opettajilla oli todella pedagoginen lähestymistapa: 
he olivat kannustavia ja lempeitä, mutta osasivat selittää asian kuin asian perus-
teellisesti ja ymmärrettävästi. Heidän avullaan opiskelua sai kohdennettua itselleen 
fiksulla tavalla sekä kasvatettua omaa itseluottamusta. Kurssista ei saa hyötyä mi-
käli ei ole valmis itse tekemään töitä, olemaan aktiivinen ja selvittämään aktiivisesti 
itselle epäselviä aiheita ja tehtäviä. Pikavoittoja ja passiivista opiskelua luentojen 
muodossa ei siis kannata odottaa, mutta mikäli on valmis tekemään kovasti töitä 
niin kurssista saa hyötyä aivan koko rahan edestä.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031143215 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031138552 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Mielestäni voisi olla 

saman tyylisiä ”haas-
te tehtäviä” kuten 
fysiikassakin joissa 

olisi malliratkaisuissa 
aiheeseen liittyvä  lyhyt 

opetus video.

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031077128 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
- hyvä opetussysteemi  - ymmärsin nyt itsekin, kuinka tärkeää aktiivinen opiskelu on 
ja sitä saa Mafyllä harjoitalle yllin kyllin (mikä on mahtava asia)  - hyvä ilmapiiri  - 
asiantuntevat opettajat
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Nyt kun tulee ensimmäistä kertaa kaavaliite pääsykokeeseen, niin sen löytämisen 
teoria-osasta voisi tehdä helpommaksi. Tällä hetkellä tehtäviä tehdessä tulee usein 
tarve tarkistaa, onko jokin tietty kaava tämänvuotisessa kaavaliitteessä, mutta sen 
löytäminen on hankalaa kaikkien muiden teoriasivujen keskeltä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Erittäin tehokasta opiskelua tuli saatua Mafyltä. Ryhmäopetuksessa toimii niin ikään 
ryhmäpaine: kaikki opiskelevat, minunkin tulisi tehdä samoin. Ei kehtaa ottaa puhe-
linta käteen, mikä parantaa opiskelutasoa huikeasti. Siinä tietää, että kaikilla ympä-
rillä olevilla ihmisillä on sama tavoite, mikä lisäsi ainakin itselläni adrenaliinin vir-
tausta kehossani: täytyy pyrkiä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.      Aina ei 
kuitenkaan kaikki tehtävät ratkea ja polku kohti unelmaa voi olla hyvinkin pitkä. Täl-
löin apuun tulevat Mafyn opettajat, jotka auttavat missä tahansa tehtävässä. Heiltä 
voi myös kysyä neuvoa esimerkiksi lukusuunnitelman tekemiseen, jos ei itse meinaa 
onnistua siinä. Tärkeintä on uskaltaa kysyä ja olla tietoinen siitä, ettet ole ongelmasi 
kanssa yksin.      Asiantuntevat ja mukavat opettajat selittävät asioita erittäin hyvin 
ja selkeällä tavalla, jolloin tehtävien teko onnistuu perammin ja opiskelijalle tulee 
parempi mieli, ainakin itselleni tuli.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031054766 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Mafy on palveluna todella toimiva ja kyllähän data sen kertoo. Sisäänpääsy kouluun 
mafyn avulla on todellakin mahdollista. Palasin jo kolmannen kerran valmistautu-
maan pääsykokeeseen mafyn kanssa. Enkä ole katunut sitä hetkeäkään. Teillä on 
todellakin asiantuntevat tekijät tiimissä ja tulos näkyy osaamisessani joka kevät. 
Olen jälleen parempi kuin koskaan aikaisemmin taidoiltani ja itsevarmuudeltani. 
Kiitos :)

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,85
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Pääsykokeisiin valmistautuminen kuulostaa raskaalta, pitkältä ja tuskalliselta mat-
kalta. Kuitenkaan sitä se ei ollut kun sen tekee asiantuntevien opettajien kanssa, 
sopivalla yksilöllisellä aikataululla ja pitkäjänteisenä työnä. Joskus olin varma etten 
oppisi riittävästi kemiaa tai ymmärtäisi laajalta tuntuvaa fysiikkaa unohtamatta 
tietenkään biologian termiviidakkoa. Todistin itseni kuitenkin vääräksi monta kertaa 
matkan aikana.

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031055632 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kevään mittaan tuli niin paljon lisäohjeistuksia harkkakokeeseen liittyen ja kokeet 
olivat todella erilaisia, että se vaikutti siihen olivatko todentuntuisia. Tietty hyvä puoli 
siinä, että nyt on ainakin tullut kokeiltua kaiken tyylisiä kokeita, joten tulee pääsyko-
keessa eteen mitä tahansa niin luulisi ettei se tule olemaan ongelma.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Bilsassa oli vaikein ky-
syä mitään, mutta we-
binaarit olivat loistava 
lisä bilsan opiskeluun.

5 
Oli asia mikä tahan-
sa niin opettaja osasi 
vastata juuri oikealla 
tavalla kysymykseen, 
jolloin tehtävien teko 

helpottui ja sai asiaan 
ymmärrystä lisää.

5 
Opettajat ovat erittäin 

ammattitaitoisia ja 
osaavat opettaa. Ope-
tuksessa oli hyvää se, 
että jos tehtävä tökki 

sai siihen apua ja siitä 
pystyi ratkaisemaan 

tehtävän itse loppuun, 
jolloin tehtävää tuli itse 

myös mietittyä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Oli kyllä hintansa arvoinen kurssi. Opettajien ammattitaito ja opetuksen laatu oli 
enemmän kuin osasin kuvitella ja ymmärsin asioita ihan uudesta näkökulmasta. 
Kiitos!
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031084148 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
En olisi itse osannut ikinä tehdä näin tehokasta lukusuunnitelmaa, enkä uskonut voi-
vani oppia näin paljon kemiaa ja fysiikkaa tässä ajassa. Vain positiivista sanottavaa 
kurssista.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Harjoituskokeissa oli mielestäni vähän liian rento meininki, eikä se oikeastaan oi-
kealta kokeelta tuntunut. Hyvä kuitenkin, että sain harjoitusta koepäivän kulkuun ja 
kokeen vaativuuteen.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 
Loppukeväästä yo-ko-
keiden jälkeen olisi ollut 
tarvetta useammalle-
kin opettajalle. Viikon 

aikana kysymyksiä tuli 
10, mutta tunnilla ehti 

kysyä max. 2 kysymys-
tä. Oppimateriaaleihin 
olisin henkilökohtaisesti 

tarvinnut enemmän 
perustehtäviä sähkö-
opista ja virtapiireis-
tä. Lisäksi 4. paketin 

jälkeen en oikein 
tiennyt, mistä pitäisi 

jatkaa, kun tarjolla oli 
niin paljon eri tyyppistä 

tehtävää.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,555555556
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Hyvä opetus ja erityisesti oppimateriaali.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Fysiikan tunneilla voisi olla enemmän opettajia varsinkin loppukeväästä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031092925 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031089749 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 
materiaali oli hyvää ja 
riittävää, ei ollut juu-
rikaan tarvetta bilsan 

opetukselle

4 
oppimateriaali jätti 

välillä ikäänkuin yksin, 
mutta opettaja paikkas 

hyvin

5 
Parasta fysiikan ope-
tusta mitä olen ikinä 

saanut!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,166666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Itse koin harjoituskokeet ja niiden sijoittamisen viikonlopulle todella kuluttavaksi ja 
raskaaksi, mutta ymmärrän että ei ole muuta järkevää vaihtoehtoa
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Tsemii opiskeluihin ja hyviä istumalihaksia. Kunnianhimoinen urakka edessä, mutta 
hyvällä työmoraalilla sekin sujuu!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031083272 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssi on äärimmäisen hyvä ja opetus todella hyödyllistä. Aika tulee käytettyä mah-
dollisimman hyvin ja muutenkin kaikki on optimoitua.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Mahtava kokonaisuus kyllä.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Olisi kiva jos pitkiä 
soveltavia tehtäviä 

joita harjoituskokeessa 
usein näkee olisi myös 
kemian oppimateriaa-
lissa. Muuten paketti on 

kattava ja hyvä!

5 
Todella hyvä kokonai-
suus ja erilaisia tehtä-

viä on paljon!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875
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Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Ajankäyttö  on optimoitua, opetus on ammattimaista ja materiaalit kattavia!
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Pitkiin webinaareihin, erityisesti biologian,  voisi laittaa time stampit näkyviin johonkin. 
Tämä helpottaisi oikeiden kohtien löytämistä jos ei tarvitse kertausta koko aiheesta 
mutta haluaa katsoa osia.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyn kurssilla raha ei mene taatusti hukkaan. Itse ei tarvitse kuin luoda opiskeluun 
rutiini, kaikkeen muuhun saa todella paljon apua Mafyn materiaaleista, opettajilta ja 
opintovalmentajalta!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031087336 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 
Oppimateriaali laadu-
kasta, mutta selkeästi 

haastavempia tehtäviä 
olisi voinut materiaalis-

sa olla enemmänkin.

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031089514 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kurssi alkoi heti seuraavana päivänä yo-kirjoitusten loppumisesta, joka oli vähän 
rankkaa.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031089384 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kevätkurssi alkoi heti seuraavan päivänä ylioppilaskirjoituksista, joka oli hieman 
uuvuttavaa, kun ei tullut edes päivää lomaa kirjoitusten ja kurssin välissä, viikonlop-
pukin olisi riittänyt.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kevätkurssin aloitus hieman myöhemmin. Esimerkiksi vain muutama päivä, jotta 
ehtisi levähtää muutaman päivän ylioppilaskirjoituksista.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031089389 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031085267 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031061353 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,772727273
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Kirjoitin opettajille jotain palautteita kehittämiseen liittyen.    Musta oli mahtavaa, kun 
tänä vuonna fy ja ke lyhyet webinaarit. Tosi toimivat, kun voi katsoa milloin vain eikä 
ole liian pitkiä. Nämä ehdottomasti jatkoon! Linnea ja Tuulia superhyvät webinaarin 
pitäjät!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyn kurssi kyllä ihan paras! Huikeet opettajat ja materiaali erinomainen!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031079309 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: -
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Kurssit toimivat melko hyvin, en oikein keksi mitään suurta parannettavaa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031077229 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Olisin kaivannut 

enemmän kertausta 
oppimateriaaleihin 

jokaiselle tasolle. Tun-
tuu, että 1 kierroksen 
opetellut asiat ovat 
osittain unohtuneet, 

kun niitä ei ole kerrattu 
2 tai 4 kierroksessa.

5 5 
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Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031077000 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031076700 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031076662 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114030967078 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.1
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
- opiskeluvalmentaja oli hyvä ja mukava, mutta ei tuonut juuri mitään uutta lisää 
opiskeluuni mitä olisin jo muutenkin tehnyt  - aspa toimi hyvin! palautetta kun antoi, 
siihen vastattiin ja reagoitiin

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
- opettajien ope-

tustasossa hieman 
eroja: isoimmat erot 

siinä, kuinka saadaan 
laajat asiat selitetyä 
opiskelijalle selkeästi 
mutta ytimekkäästi  - 

2.osioon voisi lisätä 
minikokeita joka osion 
jälkeen! hyvä tapa tes-

tata, osaako oikeasti 
asiat tarpeeksi hyvin 

(niin, että osaa vastata 
pikkutarkasti oikein)

4 3 
- lisää videoita ja 

kuvia materiaaliin!! 
Helpottaa huomat-
tavasti abstraktien 
asioiden ymmärtä-

mistä ja muistamista 
(mm. sähkö, magne-
tismi)  - tuntui, että 
1. ja 2. osion välinen 

haastavuus harppa-
us oli liiankin jyrkkä, ja 
hermoromahdus oli 

useasti käsillä 2.osion 
kohdalla. Helpottaisi 

huomattavasti, jos olisi 
siihen haastavuusväliin 

olevia tehtäviä myös 
enemmän

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,76
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Ei olisi opiskelusta tullut mitenkään samantasoista jos olisin lähtenyt yksin lukemaan 
asioita kirjasta joten ehdoton suosittelu! Tosin pitää rehellisesti sanoa, että syksyn 
laajaa pakettia on haastavaa suositella, pelkästään jo kovan hinnan takia.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
- biologiaan minikokeita enemmän, esim 2.osion ”aiheiden” väliin (solubiologia, 
ihmisen biologia...) -> testaisi oikeesti, osaatko asiat tarpeeksi yksityiskohtaisesti!  - 
fysiikan 1.osioon lisää tehtäviä!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Opiskelutehokkuuteni 100x Mafy-valmennuskurssin myötä vs. pelkästään itsenäisesti 
lukiokirjojen lukemiseen. Vahva suositus!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031065114 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.3
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssi ei ollut minulle niin hyödyllinen, koska tunsin osaavani jo paljon asioita, jolloin 
kysymyksiä ei juuri kertynyt kurssin aikana. Tuntuu, että kurssin ostaminen ei ollut 
välttämätöntä.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 2
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Suosittelisin ystävälle, joka ei ole hakenut useampaa kertaa ja jolla ei ole niin vankka 
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tietopohja!
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Lääkiskurssin opetus on tasokasta ja ammattitaitoisen vastauksen saa kysymykseen 
kuin kysymykseen. Kurssi sopii erinomaisesti ensimmäisille hakukerroille!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031061922 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Jos uskot voivasi oppia ”mitä tahansa” olet ylimielinen. En kuitenkaan usko, että 
suuri osa asioista on saavuttamattomissa ja olen päässyt kaikissa kurssin aineissa 
pidemmälle kuin ennen uskoin mahdolliseksi.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Olen onnistunut ylittämään omat odotukseni MAFY:n kurssilla ja olen jo suositellut 



Lääkispalautteet 2021-2022

kurssia.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kurssi on todella hyvä työkalu lääketieteelliseen pyrkimisen avuksi. Olen onnistunut 
ylittämään omat odotukseni MAFY:n avulla ja suosittelisin kurssia kenelle tahansa, 
ketä on tosissaan lääkikseen hakemisesta. Kaikkien, jotka aikovat ostaa kurssin pitää 
kuitenkin muistaa, että kurssi on vain apuväline sisään pääsemiseen ja sen kuinka 
hyvät todennäköisyydet sinulla on päästä lääkikseen riippuu ylivoimaisesti omasta 
työetiikastasi.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987298 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Mafyn materiaalit ja kokeet olivat mielestäni todella hyviä.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyn materiaalit olivat hyviä ja toivat varmuutta sekä ylioppilaskokeisiin että pää-
sykokeisiin harjoitteluun. Mafya on helppo käyttää ja tehtäviä löytyy monipuolisesti 
kaikista aihealueista.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031065374 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.1
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.2
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Enemmän yhteistenasioiden käymistä eli hankalia aihealueita yms.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031060100 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Mafyyn voisi tulla ominaisuus, jossa tehtäviä joista on tullut kysymyksiä voisi kasata 
johonkin omaan paikkaansa, jotta ne löytyisi aina kätevästi. Niihin voisi myös ehkä 
jättää jotain muistiinpanoja?
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031057426 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031055553 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 
Fysiikka oli minulle 

vaikein aina ja kehityin 
siinä suuresti. Fysiikan 
opettajat olivat hyvin 

asiantuntevia!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031055874 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,269230769
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114031053763 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssi kehitti todella paljon omaa opiskelutekniikkaa positiiviseen suuntaan itseopis-
keluun verrattuna!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,681818182
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Opetuskurssilla opettajista oli tosi suuri hyöty, eikä tullut ongelmaa että olisi jäänyt 
johonkin tehtävään tai aihealueeseen jumiin. Aina pystyi kysymään apua jos tuli 
semmoinen tehtävä mistä ei itse päässyt eteenpäin tai tarvitsi uutta näkökulmaa 
teorian ymmärtämiseen :)

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031055646 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031053607 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,678571429
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031052931 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Tykkäsin että keskityttiin opiskelutapojen kehittämiseen ja hyvän fiiliksen ylläpitoon<3

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031053887 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044336 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kehitys loppuu tyytyväisyyteen ja aina voi olla parempi. Mutta juuri tähän kurssi an-
taa täydelliset mahdollisuudet.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

 
En ollut biologian ope-

tuksessa

5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kemiaan enemmän haastavia tehtäviä yleisesti. Kemian tehtävissä tasoero tuntuu 
isoimmalta mafynetin tehtävien ja harjoituskokeiden tehtävien välillä.   Opettajia voi-
si aina olla 2 kpl fysiikassa. Monille kertyy viikon aikana paljon kysymyksiä, eikä niihin 
ehdi saamaan aina yhden kurssikerran aikana apua, jolloin kysymykset siirtyvät taas 
seuraavalle viikolle. Tämän takia joutuu tunnilla välillä odottamaan aika pitkään, että 
saa apua.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Iso suositus Mafyn lähikurssille!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044597 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
En koe että olisin ylittänyt itseni oppimistavoitteissani, koska kurssin alkaessa oli vai-
kea hahmottaa selkeää tavoitetta (esim mihin asti mafyssa ehdin edetä). Olosuh-
teiden valossa olen kuitenkin tyytyväinen suoritukseeni.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Oppimateriaalin kuvat 
olivat välillä epäselviä

5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Välillä tuntui että kursilla oli liikaakin sisältöä. (vaikka runsas sisältö on hyvä)  Välillä 
oli uuvuttava ajatus että pitkän opiskelupäivän jälkeen pitäisi katsoa vielä webinaa-
reja ja erilaisia analyysejä. Kun materiaalia on niin paljon tuntui paikoiten vaikealta 
priorisoida mihin käyttää ajan, jotta aikaa jää myös lepäämiseen ja muuhun elä-
mään
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044269 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Oli kannattava.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Oppimateriaalissa tie-
tyt kuvat aiheuttivaat 
hämmennystä, mutta 

muuten selkeää.

4 
Oppimateriaali välillä 
hieman epäselvää ja 
niin opetuskin joiltakin 
osin, mutta hyvä kui-

tenkin.

5 
Oppimateriaali ja ope-
tus olivat todella hyviä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,583333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Hiljaisuuteen panostaminen ERITYISESTI HARJOITUSKOKEISSA. Täytyisi olla parempi tila, 
jossa saa keskittyä eikä kuunnella koko viittä tuntia kiljumista.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Erinomainen kurssi, jos pystyy oma-aloitteisesti tekemään kovin töitä. Kun jaksami-
nen on vähissä opinto-ohjaajat ja opettajat ovat olleet todella hyviä tsemppareita!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044504 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044279 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kurssi ylitti odotukseni

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Kemiassa aikaisemmin 
enemmän laskurutiinia 

tukevia tehtäviä

4 
Sähköfysiikka voisi olla 
aikaisemmin 1-osiossa

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  



Lääkispalautteet 2021-2022

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Viikottaiset puhelut opinto-ohjaajan kanssa voisivat vielä entisestään tehostaa uu-
sien opiskelutekniikoiden hyödyntämistä, ja omien heikkouksien vahvistamista.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kurssi tarjoaa samanhenkisen ja motivoituneen ilmapiirin oppimiselle. Opituiden 
asioiden aktiivinen kertaaminen ja mieleenpalauttaminen on mielestäni kurssin pa-
ras asia.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044505 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.3
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,166666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Viimeinen harjoituskoe voisi olla 2viikkoa ennen oikeaa koetta, jotta jäisi vika viikko 
vain kertailulle eikä epätoivoiselle harjoituskokeen läpikäynnille.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Helposti paras valmennuskurssi lääkikseen. Kiva ilmapiiri ja on päässyt tutustumaan 
muihin hakijoihin. Yksilöllinen opetus on todella tehokasta ja opetuksen laatu oikeasti 
hyvää!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044667 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.3
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
ylikannustava ja motivoiva ilmapiiri on pidemmän päälle todella kuormittava, mie-
lestäni ei myöskään tarpeeksi kerrota todellisista mahdollisuuksista ja prosenteista 
sisäänpääsyyn liittyen vaan hyvin marginaalisista osioista, joissa vertailukohteena 
on lähinnä muut kurssinkävijät. Realismia voisi hieman lisätä, koska pitää olla valmis 
myös pettymään

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

 
en ole osallistunut

5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
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Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044668 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 3 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 3 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044610 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

 4 
Kemian materiaalissa 
voisi olla vielä enem-
män ns. keskitason 

tehtäviä, tuntuu että on 
tosi helppoja tehtäviä 

ja esimerkiksi hark-
kakokeissa tulee tosi 

vaikeita, mutta näiden 
välissä ei ole paljoa-

kaan.

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kursseilla on superhyvät opettajat ja aina on ehtinyt kysyä kaikki omat kysymykset. 
Kun kysyy apua, niin saa silti vielä oikeasti pohtia tehtäviä yhdessä opettajan kanssa.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044273 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.2
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Opin paljon sellaisiakin 
asioita, mitkä tuntuivat 
lukiossa mahdottomil-

ta. :)

5 
En olisi uskonut, että 
voisin oppia fysiikkaa 
näin paljon näinkin 
lyhyessä ajassa! :)

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044433 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114031044491 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 3 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964618 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Aloitin syksyllä kurssin, melkein nollapohjalta. Matematiikka takkuili, ja kemia oli 
vieläkin hepreaa. Tällä hetkellä opiskelu sujuu hyvin, enkä olisi ikinä uskonut, että 
olisin näin hyvässä opiskelupisteessä. Ennen opiskeluissani panostin määrään enkä 
laatuun, mutta kurssilla olen oppinut aktiivisen opiskelun ja se on auttanut minua 
kehittymään.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kun suunnittelin valmennuskurssille tuloa, ajattelin että raaskinko maksaa 4000e 
kurssia. Nyt jälkeenpäin ajatellen olen enemmän kuin kiitollinen että maksoin ja tulin 
kurssille. Olen oppinut niin paljon asioita, ja kurssi on muutenkin todella laaja (lähi-
opetus, opiskelijavalmentaja, harjoituskokeet, webinaarit aineista ja harjoituskokeis-
ta), eli suosittelen lämpimästi muillekin kurssia!

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Ei kehittämisideoita, mutta toivottavasti pidätte ensi lukuvuonna myös webinaareja 
fy,ke ja bi aineista! Ne ovat olleet todella hyviä ja oivaltavia.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030988522 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,583333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Suosittelisin! Sopi hyvin elämäntilanteeseeni. Kokonaisvaltainen kurssipaketti.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Nettiopetus kurssi on huikea kokonaisuus! Kaikki osa-alueet on hiottuja ja opettajista 
huokuu lämminhenkisyys ja ilo opettamiseen <3

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987308 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Tämä oli ensimmäinen vuoteni lukien tosissaan lääketieteen pääsykokeeseen. 
Luonnontieteidenkin opiskelusta oli kulunut muutama vuosi. Tästä johtuen työtä oli 
todella paljon ja opiskelu oli raskasta lähtötasosta johtuen. Valtavan työmäärän 
ymmärsi ehkä liian myöhään, mikä aiheutti vaikeuksia.    Fysiikka oli kurssille tulles-
sa todella vaikeaa ja sitä se on vieläkin. Toivoisin, että malliratkaisut olisivat vielä 
laajempia ja yksityiskohtaisempia. Lisäksi niissä voisi olla useampi ratkaisutapa. 
Monesti malliratkaisussa on esimerkiksi käytetty todella paljon kaavan sijoittamista 
kaavaan, kun taas itselle toimivampaa on ratkaista tehtävä osissa ja sijoittaa arvoja 
kaavoihin. Aina tämä ei toimi, mutta aika usein kuitenkin. Jos tällä tavalla on kuiten-
kin tullut jossain virhe ja malliratkaisussa on pitkä kaavarumba on virhettä vaikea 
löytää.    Lisäksi muistaakseni ajoittain tuli vastaan laskuja, jotka on ratkaistu laski-
mella, vaikka sellaisia laskintoimintoja, joita ratkaisuun tarvitaan ei tietääkseni ko-
keessa ole. Laskuissa voisi olla siis myös matemaattisesti lisää välivaiheita ja laskun 
selitystä ja avaamista. Opetus oli kuitenkin hyvää ja näytti että kyllä se fysiikkakin on 
mahdollista hallita.    Aika loppui kuitenkin kesken ja asioiden laaja summaaminen, 
yhdistely ja ymmärtäminen tarvittavalla tasolla oli haastavaa saavuttaa. Ei tämä 
työ kuitenkaan turhaa ole ja tästä voi jatkaa ainakin hieman viisaampana. Mafyyn 
oppimateriaalina olen tyytyväinen.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
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Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Teki kemiasta 
ymmärrettä-
vää ja innos-
tava, vaikka 

se oli lukiossa 
haastavaa. 
Välillä mal-
liratkaisuihin 
olisin kaivan-
nut hieman 
laajempaa 

selitys-
tä, mutta 

yleisesti olen 
todella tyyty-
väinen. Ope-
tuksen avulla 

sai myös 
vaikeammat 
tehtävät au-

keamaan.

4 
Fysiikka oli kurssille tullessa todella vaikeaa ja 
sitä se on vieläkin. Toivoisin, että malliratkaisut 
olisivat vielä laajempia ja yksityiskohtaisempia. 
Lisäksi niissä voisi olla useampi ratkaisutapa. 

Monesti malliratkaisussa on esimerkiksi käytetty 
todella paljon kaavan sijoittamista kaavaan, kun 

taas itselle toimivampaa on ratkaista tehtävä 
osissa ja sijoittaa arvoja kaavoihin. Aina tämä ei 
toimi, mutta aika usein kuitenkin. Jos tällä taval-
la on kuitenkin tullut jossain virhe ja malliratkai-
sussa on pitkä kaavarumba on virhettä vaikea 
löytää. Lisäksi muistaakseni ajoittain tuli vas-

taan laskuja, jotka on ratkaistu laskimella, vaikka 
sellaisia laskintoimintoja, joita ratkaisuun tarvi-
taan ei tietääkseni kokeessa ole. Laskuissa voisi 
olla siis myös matemaattisesti lisää välivaihei-
ta ja laskun selitystä ja avaamista. Opetus oli 

kuitenkin hyvää ja näytti että kyllä se fysiikkakin 
on mahdollista hallita. Toivoisin kuitenkin, että 
vihjeet ja malliratkaisut pystyisivät avaamaan 

tehtävät edes melkein yhtä hyvin kuin opettajat. 
Tämä ei mielestäni toteutunut tarpeeksi   .

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kehittämisideoita edellisissä vastauskohdissa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030967062 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kokonaisuutena tykkäsin kurssista. Opiskeluvalmentajalta sai henkilökohtaista apua 
opiskelutekniikoihin ja esimerkiksi lukusuunnitelman tekoon ja muokkaukseen minkä 
koin hyödylliseksi. Tunneilla puolestaan sai hyvin apua ainekohtaisiin kysymyksiin. 
Tykkäsin myös siitä, että ”luennot” oli webinaareina ja sai katsoa kun omaan aika-
tauluun sopi.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
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Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Suosittelisin ja olen jo suositellut.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Nettiopetustunneilla sai joskus odottaa vastausta aika pitkään. Eli jos mahdollista 
niin opettajia voisi olla kaksi yhdelle ryhmälle. Biologiassa oli näin välillä ja se toimi 
hyvin. Kemiassa ja varsinkin fysiikassa olisi voinut olla tarvetta sille.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyn kurssin avulla opiskelu oli selkeää ja johdonmukaista, eikä tarvinnut miettiä 
mitä kannattaisi tehdä. Tykkäsin!

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114030992675 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Koen, että alussa kesti noin puoli vuotta, ennen kuin pääsin kunnolla käsiksi Mafyn 
ominaisuuksiin ja edelleen huomaan välillä, että opiskelu olisi helpomaa jos teksin 
sen ”tällä tavalla”. Koen Mafyn materiaalin välillä minun kykyni ylilyövänä ja näin 
heikko hermoiselle kynnys perusteisiin/perusasioiden läpikäymiseen pidetään niin 
korkeana, että jumiudun pitkiksi ajoiksi materiaaliin (lääkiskurssi) vaikka minun olisi 
kannattanut mennä ihan alkeisiin (matematiikka tai fysiikan perusteet.. jne.).

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Huomasin, että tilanteessa, jossa ei olla käyty materiaalia niin pitkälle, harjoitus-
kokeiden hyöty jää suhteellisen matalaksi, koska suurimpaan osaan tehtävistä ei 
pystytä vastaamaan ja niiden analysointi jää tällöin hyvin tilkkutäkkimäiseksi. Esim. 
omalla kohdalla tässä tilanteessa en saa kokeiden jälkipuinnista (koekohtaiset we-
binaarit) kovinkaan paljoa irti.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Tässä ainees-
sa olen eden-
nyt parhaiten 
ja biologian 

materiaali on 
parhaiten 

minulle sopiva 
näistä kolmes-

ta aineesta. 
Jämähdyk-

sen tunne jää 
huomattavasti 
pienemmäksi 
kuin kemiassa 
ja fysiikassa.

4 
Eteneminen on ollut hidasta 
ja tavoitetehtävien ja opi ja 
ymmärrä tehtävien välinen 

ero on huomattava, että 
vaikka onnistun perustehtä-
vissä, tavoitetehtävät tun-
tuvat lähes mahdottomilta 

ilman apua ja tämä tarkoit-
taa, että olen hyvin riippu-
vainen opettajan avusta 

jos haluan saada tehtäviä 
aikaisiksi. Tämä liittyy lähin-
nä tehtävien hoksaamiseen 
ja päättelykykyyn kuin vain 

tehtävien mekaaniseen suo-
rittamiseen.

4 
Olen edennyt hitaasti ma-

teriaalissa (tämä oma syy), 
mutta koska fysiikan ma-

teriaalia on niin paljon ihan 
perusasioissa, huomaan, 

että kynnys perustehtävien 
(Fysiikan perusteet) osion 
tekemiseen on tehty niin 

korkeaksi, että takkuan ns. 
mieluummin lääkisfysiikan 
osiossa. Tämä turhauttaa, 
vaikkakin puskee oppilasta 
ylittämään itsensä. Tämä ei 
tosin ole ollut omalle kohalle 

niin toimiva ratkaisu.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Kokonaisuudessaan paras valmennuskurssi. Erinomaiset opiskelutilat ja asiantunte-
vat opettajat. Materiaali on hyvin rakennettua ja tukee oppilaan kehitystä, vaikkakin 
eri tasoilta lähteminen on hankalaa tälläkin kurssilla (vertaa, millainen lähtötaso 
kullakin opiskelijalla on).
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Fysiikassa ja kemiassa eri lähtötasoilta lähtevien opiskelijoiden on edelleen hanka-
la löytää itselleen sopivaa uraa lähteä työstämään materiaalia. Materiaalin edut 
tulevat vasta esiin, kun sinulla on tarvittavat pohjataidot käsitellä materiaalin ”opi ja 
ymmärrä” osion tehtäviä ja siitä eteenpäin (tämä siis lääksikursseissa). Olen ty-
kännyt siitä, että kurssit ovat ollee suhteellisen pieniä ryhmäkokoja (max 2 henkilöä 
yleensä per pöytä) ja olisin valmis maksamaan tästä tulevaisuudessakin, jos teidän, 
että minulla on tilaa työskennellä kurssitiloissa niin kurssin aikana kuin omatoimisena 
opiskelijanakin. Toivon, siis, että 4 hlö/pöytä ei tulisi takaisin vaan 2 hlö/pöytä on juuri 
sopiva mitoitus kurssilla.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030992292 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 5 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,214285714
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin? 
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
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   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114030993400 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Webinaaritallenteita voisi olla koko opiskelukauden ja lisää muista aihealueista.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Ehdottomasti parasta valmennusta lääkisurakassa!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030992624 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Huoneen lämpö voisi nostaa. Ainakin itsellä on aina kylmä luokissa ja vaikuttaa siltä 
et muilla on kanssa koska jotkut istuvat takki päällä tai käyttävät vilttiä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030992258 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Voi olla että johtuu jostakin huijarisyndroomasta, mutta välillä tuntui harjoituskokei-
den sisäänpääsyraja jokseenkin alhaiselta.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030992260 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986576 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Kemian parissa on ollut 

niin ammattitaitoista 
opetusta, että en olisi 
kauheasti enempää 

voinut kurssilta olettaa! 
On myös ollut hienoa 
nähdä erilaisia opet-
tajia kurssin aikana ja 

saada näin hieman eri-
laisia vinkkejä aineen-
hallinnassa kehittymi-

seen. Kiitos kaikille!

4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,55
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030992321 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986512 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Olisin toivonut että 
esim tavoitetehtä-

viin olisi edes jossain 
vaiheessa ollut mah-
dollista saada mal-
liratkaisuja. Vaikeat 

tehtävät jäivät hieman 
kummittelemaan ja 

kun ratkaisua ei löydy, 
heikentää se itseluot-
tamusta valintakokee-

seen.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,166666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986634 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssi oli opettavainen, mutta ei ehkä niin tarpeellinen enää usean hakukerran jäl-
keen, jos peruspohja on jo hallussa.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  
Nettiopetuskurssi on hyvä siinä vaiheessa opintoja, jos lukiosta on esimerkiksi jo 
useampi vuosi aikaa/sitä ei ole käyty ja peruspohja ei ole vielä riittävä. Itsellä oli jo 
useampi hakukerta takana, joten nettiopetus oli minulle joissain tilanteessa kuiten-
kin aika turha ja koen, etten taustastani johtuen saanut rahoilleni vastetta.  Hark-
kakokeet olivat hyvää harjoitusta koetilannetta varten, mutta erityisesti loppupään 
kokeissa jäi mietityttämään se, että olisiko kaavaeditorin käyttöä voitu lisätä use-
ampaan tehtävään (erityisesti HK6) vai haluttiinko, että kokeet saadaan tarkastet-
tua nopeammin, jos tehtävissä kirjoitetaan vain vastaus? Harjoittelimme kuitenkin 4 
ensimmäistä harkkakoetta kaikkien laskujen ratkaisua loppuun asti monivalinnoissa, 
mutta kaavaeditorin harjoittelu jäi harkkakokeissa minusta liian vähälle.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyn materiaalit ovat hyvät ja kattavat ja tehtäviä on ihan varmasti tarpeeksi. 
Harkkakokeita on riittävästi ja niissä pääsee hyvin harjoittelemaan koetilannetta ja 
koetaktiikkaa.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987079 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.

Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030982282 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

4 
Materiaalia oli tar-

peeksi ja tehtävät ja 
teoriat todella selkeitä 
ja niistä oppi todella 

hyvin.

5 
Materiaali oli kattava 
ja tehtäviä oli riittä-

västi! Opettajat helposti 
lähestyttäviä ja opetus 

selkeää.

5 
Tehtäviä kurssilla oli 

monen tasoisia, mikä 
auttoi itseäni läh-
tiessäni matalalta 

taitotasolta. Kuitenkin 
kehityksen myötä löytyi 
aina sopivan tasoisia 

tehtäviä matkan aika-
na. Opettajat tuntuivat 
todella osaavilta ja he 
osasivat opettaa asiat 
todella ymmärrettä-

västi aina!

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kurssin opettajat ovat todella osaavia ja kannustavia sekä opiskelu materiaalit laa-
joja. Tuntien jälkeen jäi aina hyvä fiilis ja usko omaan tekemiseen ja onnistumiseen 
kasvoi!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986190 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 2
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 3
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.1
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Selvennys kohtaan ”kurssilla oli kannustava ilmapiiri”  Opettajien puolesta antai-
sin tähän kohtaan täyden 5 pistettä, erittäin kannustavaa ja positiivinen ilmapiiri.     
Valitettavasti itselleni jäi muulta osin sellainen kokemus, että opiskelijat kohtaavat 
toisensa vain kilpailijoina. On epämukavaa, kun tuntuu että peruskäytöstavat ovat 
hukassa. Olisi hyvä, että painotettaisiin sitä, että kaikille ollaan ystävällisiä ja moi-
kataan Mafyn tiloissa. Paremmin voitaisiin muistuttaa, että yhdessä tekeminen ja 
keskusteleminen on voimavara!    Useammin tapahtunutta:  - Moikkaan käytävällä 
(varmasti kuullut), mutta ei vastaa mitään    - Tulemme rakennukseen yhtä aikaa, 
pidän ovea auki ja moikkaan - ei mitään reaktioita    Tietenkin tämän voi jättää ns. 
ulkokehälle, mutta yksi syy miksi valmennuskurssille tulin oli se, että saisi mahdol-
lisesti uusia opiskelukavereita ja voisi opiskella ryhmässä hyvällä fiiliksellä. Tämän 
puolesta en suosittelisi.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Toivoisin mahdollisuut-

ta tehdä merkintöjä 
esim. muistiinpanoja 
oppimateriaaliin ja 
”maalata” tekstiä    

Enemmän opetus-
videoita yleisesti ja 

niitä voisi laittaa myös 
malliratkaisuihin

5 
Toivoisin mahdollisuut-

ta tehdä merkintöjä 
esim. muistiinpanoja 
oppimateriaaliin ja 
”maalata” tekstiä    

Enemmän opetusvi-
deoita yleisesti ja niitä 
voisi laittaa myös mal-

liratkaisuihin

5 
Toivoisin mahdollisuut-

ta tehdä merkintöjä 
esim. muistiinpanoja 
oppimateriaaliin ja 
”maalata” tekstiä    

Enemmän opetusvi-
deoita yleisesti ja niitä 
voisi laittaa myös mal-

liratkaisuihin

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Ryhmäkoot suuria, mikäli pienempiä olisi mahdollisuus kysyä enemmän tehtävistä
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986947 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.3
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987783 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 
Oppimateriaalin kans-
sa välillä tuli vaikeuksia 

löytää teoriasta joku 
tietty asia tehtäviä 

varten, koska paljon 
teoriaa tuli tehtävien 

yhteydessä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
En tiedä mistä olisin saanut vastaavanlaisen materiaalin pääsykokeita varten, kun 
lukiokirjojen tehtävät ja teoriat ovat niin suppeita eikä läheskään tarvittavan sovel-
tavia. Tehtäviä on runsaasti mutta bilsan osalta saisi olla vielä enemmän. Lisäksi 
mahdollisuus etsiä teorian puolelta aiheita olisi tosi kätevä.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030988579 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030988846 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Kemiaan toivoisi vielä 

lisää tehtäviä, kos-
ka tehtävät loppuvat 

kesken

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafy on ehdottomasti paras valinta! Erittäin asiantuntevat opettajat ja kurssipaikalle 
oli aina ilo tulla.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987078 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Mafynetissä kannattaa tehdä hakuosio millä voisi hakea tietyn aihepiirin teorioita.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987171 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 2
Sain yksilöllistä opetusta. 3
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.2
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,714285714
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Ehkä yhteistä opetusta hieman ja esim. eteneminen tapahtuisi yhdessä samassa 
aihepiirissä, jos toinen etenee nopeammin niin saa esim. tehdä syventäviä ja todella 
vaikeita tehtäviä, mutta pointtina, että kaikki olisivat ns. yhden aihepiirin alueella tun-
nilla. Pystyisi tällöin tekemään esim. yhteistyötä jne.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kokonaisuus todella hyvä. Itselleni ei ollut ehkä se toimivin vaihtoehto valmistautu-
mista varten, kaipaisin ehkä enemmän yhteistä opetusta. Materiaalit ja opettajat 
kyllä erinomaisia, ei moitittavaa. Sopii hyvin opiskelijalle, joka osaa pitää kiinni suun-
nitelmista ja aikataulusta itsenäisesti alusta loppuun.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986254 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiva kurssi ja kivat opet! Ilman kurssia olisin ollut aika pulassa.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Kivasti uutta tietoa, 

mitä ei lukiossa ollut.

5 
Sopivasti tehtäviä kai-

kissa osioissa, ja oli kiva 
edetä materiaalia.

5 
Laskurutiinitehtäviä oli 
aika paljon osiossa 2, 
ja niiden tekeminen 

välillä turhautti.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986895 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986149 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiitos kaikille opettajille kurssista ja mukavaa kesää<3 opin enemmän asioita kun 
lukiossa yhteensä!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  
En osaa sanoa.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986956 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 2
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.1
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Mielummin ehkä 1. 

osioon enemmän jo 
syvemoää tietoa

5 
Opet best, materiaali 

selkeä

4 
Tavoitetehtäviin pa-

rempia vihjeitä tai teo-
riaa avaavia asioita, 
jos ei malliratkaisuja. 
Hankalaa kun ei vaan 
ymmärrä eikä pysty 

jokaista kysyä

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
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valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kurssitiloihin, kevätkaudella kaipaisi sen yhden luokan lisää, missä muina aikoina 
tulla lukemaan. Ei kuulu kurssiin joo, mutta olette luoneet helpon ja hyvän ympäristön 
lukea ja sitä toivoisi että pystyisi hyödyntämään myös opetusten ulkopuolella
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafy asiantunteva, oikeasti opiskelijoita varten oleva valmennuskurssi.  Tuntuu, että 
jokainen aidosti haluaa että pääsee lääkikseen sisälle, eikä vain juosta rahan peräs-
sä.  Kurssit toteutuu hyvin ja tilat upeat, harkkakokeet erittäin hyviä harjoitteluita.  Ai-
noa miinus, kurssiaikataulujen ripeä vaihto ilman ilmoitusta (tosin osaksi kai koronan 
syytä)

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986124 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.2
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Harkkakokeet voisi tasoittaa ettei vikoille viikoille peräkkäin kokeita
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kurssille voi osallistua minkä tasoisena tahansa, koska opetus on yksilöllistä. Saat 
edetä siinä tahdissa kuin haluat ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin saa aina. Tyhmiä 
kysymyksiä ei ole!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986515 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Opet voisivat soittaa oppilaalle vähintään kerran joka opetuskerta, vaikka ei olisi 
viitannutkaan.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987155 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,266666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Joskus voitaisiin käydä läpi yhdessä tiettyjä aihealueita ja tärppejä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986216 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kehitystä tuli huimasti ensimmäisestä harjoituskokeesta lähtien. Tämä on siis en-
simmäinen kunnollinen hakukertani ja odotan innolla tulevaa koetta. Opiskeluteknii-
koita ei kurssilla juurikaan käyty vaan kaikki perustuu mafyn sovellukseen.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Mahdotonta sanoa millainen lopullinen sähköinen pääsykoe tulee olemaan.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Viimeiset viikot ennen koetta olivat hajanaisia ja opetusta esim vain kerran viikossa. 
Olisi toivottavaa että viimeiset viikot olisivat ehjiä lähellä koetta.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986925 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Fysiikan oppitunneilla ryhmät voisivat olla pienemmät etenkin keväällä. Tällöin kysy-
myksiä ehtisi kysyä enemmän oppituntien aikana. Lisäksi toivoisin, että kurssitarjon-
nassa voisi valita pelkästään fysiikan opetusta. Uskoisin, että myös monella muulla 
juuri fysiikka on se aine, jossa tarvitsee apua, joten olisi hyvä jos tarjonnassa olisi 
pelkästään fysiikan opetusta.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986953 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,583333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986212 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Oppintunteja olisi saanut olla enemmän. Joillakin viikoilla oli liian vähän tunteja.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Oppimateriaalissa 

jonkun verran pikkuvir-
heitä. Ilkan webinaarit 
loistavia, niistä todella 

hyvää palautetta

4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Enemmän oppitunteja, opiskelijoiden haastamista tehtävien äärellä. Kurssihinnat 
edullisimmiksi, hinta on todella korkea verrattuna mitä sisältää. Kurssitiloissa voisi 
myös olla välipalaa esim. hedelmiä, vissyä tms opiskelijoille, koska kurssimaksu on 
niin korkea.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Opetus Jyväskylän lähiopetuskurssilla todella laadukasta, aina saa vastauksen kysy-
myksiin.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986913 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Toivoisin asiasanahakua oppiaineiden teorioihin liittyen. Nyt monet teoriat piti kaivaa 
ulkomuistista eri aihealueiden otsikoiden seasta. Olisi hyödyllisempää oppimisen 
kannalta, jos tietyllä avainsanalla voisi etsiä siihen liittyvän teoriatiedon yhdellä ker-
ralla. Tämä säästäisi aikaa ja vaivaa ja toisi tehokkuutta tekemiseen. :)
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030987442 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986817 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986508 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 2
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,642857143
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986008 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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työrauha
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986109 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986478 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114030986118 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Voisi olla enemmän 
pidempiä ja haasta-
vampia koetyyppisiä 

tehtäviä

5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030986052 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,166666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030983574 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,083333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Varsinkin loppua kohden voisi olla monipuolisempaa harjoittelua
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030982148 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.3
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030982044 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.2
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,642857143
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964583 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiitos kannustavasta ilmapiiristä, hyvistä opiskeluun liittyvistä vinkeistä sekä hyvistä 
ja laajoista oppimateriaaleista!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964489 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 3
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssilla opin paljon enemmän, kuin olisin voinut kuvitella ja suuri osa siitä on kiitos 
mahtaville opettajille, joilta löytyy aina vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Olisin omal-
la kohdallani toivonut ehkä hieman lisää tsemppaamista ja myös henkisen puolen 
tukea oppitunneilla. Opiskeluvalmentaja oli hyvä tuki koko hakemisen ajan, mutta 
olisin tykännyt myös välillä tunneilla käydä nopeasti läpi kuulumisia.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Kurssi ylitti odotukseni opettamisen ja oppimisen kannalla, mutta ilmapiiri oli välillä 
ehkä vähän ahdistava herkälle ihmiselle. Olisi toivottavaa, että kursseilla voisi olla 
vähän rennommin.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 
Oppimateriaalista mii-
nusta monivalinnoista. 
Kertauksen moniva-
linnat turhan vaikeita 
ja muuallekkin mate-
riaaliin olisi kiva saada 

niitä lisää, jotta niitä 
voisi harjoitella.

5 
Opetus huippua ja 

oppimateriaali hyvä ja 
selkeä. Lisää tehtäviä! 
Kemian materiaali oli 
itselle selkeimmin ka-

sattu ja mukavin tehdä.

5 
Lähes aina sai vas-
tauksen kysymyksiin 

(riippuen keneltä 
kysyi). Oppimateriaali 
hyvä ja selkeä. Ehkä 

toivottavaa olisi lisää 
myös helppoja/nopei-
ta tehtäviä? Varsinkin 
juuri ennen pääsyko-
etta olisi kiva tehdä 

lisää itseluottamusta 
nostavia tehtäviä.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Aavistuksen pienemmät ryhmät, jotta opettajilla olisi todella aikaa panostaa jo-
kaiseen oppilaaseen. Kysymyksiin sai aina vastaukset, mutta olisi kiva myös välillä 
käydä yleisesti läpi kuulumisia hakuun liittyen.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Todellakin rahansa arvoinen! Huiput opettajat, jotka osaavat vastata jokaiseen 
kysymykseen. Suosittelen ehdottomasti jokaiselle hakijalle. Oppiaineiden ymmärryk-
sen syventämisen lisäksi kurssilla oppii oikean opiskelutekniikan, josta on varmasti 
hyötyä jatko-opinnoissa.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964597 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssista on ollut kyllä huimasti hyötyä valmistautumisessa ja ihana, kun järkevään 
opiskelutekniikkaan panostettiin niin paljon. Harkkakokeista oli hyötyä ja niistä pystyi 
näkemään omaa kehitystä. Ihana, kun mafyllä reagoitiin nopeasti uutisiin valintako-
keen muutoksista, joita oli tänä vuonna yllättävän paljon.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Välillä tuntui, että oli liikaa oppilaita opettajamäärään nähden ja viittauksen kanssa 
piti odottaa joskus hyvinkin kauan, joka turhautti, sillä ei päässyt tunnilla eteenpäin 
asioissa.

Opetus



Lääkispalautteet 2021-2022

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Oli turhauttavaa, kun 

loppuvuodesta fysiikan 
ja biologian ryhmä oli 
opetustilassa samaan 
aikaan ja tuntui että se 
hieman häiritsi keskit-
tymistä. Myös alkuinfot 
tuli aina kahteen ker-
taan kun ne oli kuul-
lut jo omalla fysiikan 

tunnilla, mikä vei aikaa 
opiskelulta. Toisilla 

oli rauhallinen bilsan 
ryhmä ja olisi voinut 

vaikka vuorotella, että 
joskus rauhallinen 

tila olisi ollut meidän 
päivänä.

4 
Kemian oppimateriaalit 
olivat kivoja ja materi-

aalia oli tarpeeksi.

4 
Linnean opetus 5/5.  
Fysiikan tavoiteteh-
tävät turhautti, enkä 

päässyt vuodessa fy-
siikan 2 osiota pidem-

mälle.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Ilman valmennuskurssia en olisi varmasti päässyt samoihin tuloksiin. Myös opiskelun 
rytmi pystyi hyvänä läpi vuoden.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Itseopiskelutila on loistava keksintö, mutta tila on hieman liian pieni ja välillä sinne ei 
mahtunut opiskelemaan.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964961 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Tampereen Mafyllä usein todella kylmä:D

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Edullisemmat kurssihinnat
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafylla mukavat nuoret opettajat, jotka ovat superälykköjä! Taitavia opettamaan 
niin että opiskelija ymmärtää asian. Ystävällisiä ja kannustavia.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030968691 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030968326 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kiitos!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,769230769
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Jokaisen opettajan täytyisi pystyä aktivoimaan opiskelijaa ratkaisun keksimiseksi. 
Oikeat kysymykset yms.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030966965 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 2
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 3
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.2
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964851 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 3 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 3
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 3
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Harmikseni kurssilla ei opettanut vain Linnea ja Tuulia, mitä olisin toivonut sillä aiem-
pana vuotena oli näin. Opetusryhmän koko oli myös mielestäni liian suuri.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  
Pienemmät ryhmäkoot tai enemmän asiantuntevia opettajia.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964686 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Ei mitään huonoa sanottavaa. En usko että olisin saanut näin tehokkaasti aikaan 
ilman kurssia.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Olisin toivonut hieman enemmän ohjattua ryhmäytymistä kurssilaisten kesken, nyt 
en edes oppinut muiden nimiä 9kk aikana. Alkusyksystä oli mukavaa, kun pohdimme 
pienryhmissä webinaarien viikkotehtäviä. Tuli juteltua muiden kanssa ja tutustuttua. 
Tässä projektissa vertaistuki on kuitenkin niin tärkeää.

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
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Vastaajan tunnus: 114030964230 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Mafy on vaan huippu. Mahtavat opet ja kaikki palvelut toimii!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkispalautteet 2021-2022

Vastaajan tunnus: 114030964670 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 2
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.3
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Oppimateriaali tehty 

liiaksikin tehtävät edel-
lä. Välillä teoriasta ei 
saanut mitään eväitä 
tehtävien ratkaisemi-

seen.

4 
Välillä hämmentävä 

eteneminen. Kerrotaan 
jotakin ja osa oleelli-
sesta jätetään kerto-
matta, jotta sen voisi 

opiskella todella paljon 
myöhemmin.

4 
Miksi pitäisi opiskella 
perusteet-paketissa, 
jossa opi ja ymmärrä 
-tehtävät ovat tismal-
leen samat? Siinä on 

kysymys, mitä mones-
tin mietin oppiaineen 

kohdalla.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25
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Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Pieniä piristyksiä (hedelmiä, karkkia, yms.) voisi olla useammin tarjolla.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Takuuvarma kurssi aineiden oppimiseen, päätät itse onnistutko.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030967467 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Harjoituskokeet oli hyödyllisiä vaikka musersikin välillä

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 
En enään vihaa fy-

siikkaa Koska Linnea 
motivoi <3

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,125
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964168 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.3
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.3
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Häiritsee välillä keskittymistä, kun opettaja opettaa ihan vieressä toista opiskelijaa. 
Ehkä tähän auttaisi hieman isompi luokkatila. Isommat pöydät olisi plussaa, kos-
ka välillä oli hieman ahdasta jos neljän hengen pöytä oli täynnä. Tsemppaavat ja 
motivoivat alku”luennot” olivat kivoja, niitä voisi olla useamminkin tai jotain muuta 
yhteistä enemmän. Varsinkin loppuvaiheessa esimerkiksi biologian tunneilla olisi 
voitu kerrata yhdessä vaikka muistikorttien avulla tärkeimpiä käsitteitä yms.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030967032 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Välillä nettikurssin tunneilla oli ruuhkaa ja sai odottaa vuoroaan melko kauan. Yh-
dessä kurssissa voisi olla välillä 2 opettajaa :)
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030963975 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Oli ihana kokemus olla MAFY:n lähikurssilla! Kurssipaikkaa, -ystäviä ja -opettajia jää 
kova ikävä. Opin itsestäni ja opiskelusta todella paljon kevään aikana ja olen myös 
suurimmalta osin tyytyväinen saamaani opetukseen: Tuulia, Linnea ja Heta erityisesti 
tekivät oppimisestani mielekästä, uskaliasta ja itsevarmempaa, kiitos hurjasti teille!

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 3 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Opetuksen taso hieman muuttui marras-joulukuun kurssilta kevään koittaessa. 
Uusien opettajien tulo vaikutti hieman oppimiseen ja ymmärrykseen. Jostain on 
kuitenkin jokaisen aloitettava, mutta pääsykokeeseen valmentavalla kurssilla toivoo 
erityisesti asiantuntijuutta tulevasta kokeesta ja laajaa ymmärrystä ja hyvää ope-
tustyyliä jokaisessa aineessa :)

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 4 
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Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Saattaisin suositella.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Suosittelisin Mafya ehdottomasti, mutta en ole täysin varma suosittelisinko juuri 
Tampereen kurssia.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964373 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Fysiikan lääkismateri-
aaleissa matemaatti-
nen esitieto -osio voisi 

olla laajempi.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
En parantaisi mitään!
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Mafyn lääkiskurssit nostavat opiskelun ja oppimisen uudelle tasolle. Lähtötasosta 
huolimatta Mafynetin tehtävät ja opiskelutekniikka osoittavat, että kuka vaan voi 
oppia mitä vaan. Mafyn valmennuskurssi laajentaa ymmärrystä luonnontieteistä, 
antaa itsevarmuutta ja erinomaisen valmiuden lääkispääsykokeeseen.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964669 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Kurssilla olen kehittynyt varsinkin fysiikassa ja kemiassa sellaiselle tasolle, jota en 
edes ajatellut saavuttavani :)

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kurssille kannattaa kyllä osallistua, jos haluaa itsevarmuutta yo- ja valintakokeisiin!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Kokonaisuus oli hyvä, materiaalit varsinkin.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kurssi sopii mielestäni monelta lähtötasolta lähtevälle. Itselle henkilökohtaisesti ma-
teriaalit oli suurin etuus ja fysiikan opetus.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964639 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Lisää apuvälineitä ongelmanratkaisutaidon kehittämiseen

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

3 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Ongelmanratkaisutaidon kehittämiseen enemmän apuvälineitä. Malliratkaisuihin 
hieman enemmän teoriaan ja viittauksia, mistä kohta teoriaa löytää keinot ratkaista 
tehtävä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Hyvä kurssi, jossa oppii paljon tekemällä eikä tyhmiä kysymyksiä ole.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964277 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 
Todella hyvä kurssi. Opin paljon ja tuntui että olin hyvissä käsissä edelläkävijä val-
mennuskurssilla.

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 
Valintakokeissa olisin toivonut että aiempaa oltaisiin ennustettu että voi olla myös 
kaavaeditori eikä oltaisi oltu niin varmasti että vain monivalintaa.

Opetus
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Biologia Kemia Fysiikka

5 3 
Sama kuin yllä. Tuulia 
on super ammattilai-

nen.

3 
Osa opettajista 5 

arvoisia mutta arvo-
sanaa laskee hieman 
heikompi opettaja kun 
joutui miettimään mitä 
häneltä voi edes kysyä 
että saa vastauksen. 
Linnea on superam-

mattilainen.

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,166666667
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
Paremmat valintakriteerit opettajille että testattaisiin mikä taitotaso on ennen kuin 
pääsee opettamaan tiedonjanoisia oppilaita. Pääosin opettajat todella hyviä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964717 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964611 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 3 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Loppukevään tuntijakoon säännöllisyyttä ja struktuuria. Joka viikko vaihtuva luku-
järjestys tekee haastavaksi suunnitella omasta lukemisesta säännöllistä ja rutiinin-
omaista kun lähitunnit ovat joka viikko eri päivinä.
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030965631 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 5
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  



Lääkispalautteet 2021-2022

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Kaiken rahan arvoinen kurssi!

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964715 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 4
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 4
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.5
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Todennäköisesti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964588 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 4
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 5
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 5 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 5 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 4
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 4
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.5
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.5
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.4
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  
Suosittelisin lähikurssia opiskelun alkuun, aloitin itsenäisen työn jo elokuussa joten 
tuntui ettei kevät kurssilla ollut tarpeeks kyseltävää opettajilta.
Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
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paremmin?  

Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  
Lääkiskokeeseen valmistautuminen on erittäin yksinäistä puuhaa joten lähikurssille 
osallistuminen oli erittäin lämmin kokemus. Suosittelen kysymysten kirjoittamista ylös 
hyvissä ajoin jotta opettajista saa kaiken hyödyn irti tunneilla.

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964991 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 3
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.4
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 5
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 3
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 2 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa. 4 
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 5
Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 5
Sain yksilöllistä opetusta. 5
Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.4
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.4
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.5
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.4
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 4
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? Varmasti suosittelisin.
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Keskittyä tilojen viihtyisyyteen (uudet tilat kivat mutta alku vietettiin vanhoissa tilois-
sa).
Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 114030964631 (Yksilöllinen numerotunniste)
Arvio omasta kehityksestä

Olen ylittänyt itseni oppimistavoitteissani. 5
Ymmärsin aktiivisen oppimistavan merkityksen oppimisessa.5
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen. 5
Opiskelutekniikkani kehittyivät kurssilla. 4
Olen tyytyväinen oppimistuloksiini. 4
Ymmärsin, että voin oppia mitä tahansa. 4 
Vapaa sana omasta kehityksestäni: 

Kurssin sisältö
Opetus oli mielestäni asiantuntevaa.  
Sain aina vastauksen kysymyksiini. 

Kurssin työtavat tukivat oppimistani. 
Sain yksilöllistä opetusta. 

Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja tukivat oppimistani.
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia.

Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani.
Kurssilla oli kannustava ilmapiiri.

Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani. 
Avoin palaute kurssin sisällöstä: 

Opetus
Biologia Kemia Fysiikka

   

Annetun opettajapalautteen keskiarvo: -
Suosittelisitko ystävällesi kurssia tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 
valintakokeisiin? 
Perustelut suosittelulle tai suosittelematta jättämiselle:  

Kehittämisideat tulevaisuutta varten - mitä asioita kurssilla voisi tehdä vieläkin 
paremmin?  
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Vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille:  

   OPISKELIJA VAIHTUU




