
 
 

  

Kurssipalaute – Tampereen lukuvuoden 2018-19 lääkiskurssit 
 
MAFY-valmennuksen kaikilta kursseilta kerätään palaute kurssin lopussa. Palaute julkaistaan 
lyhentämättä ja valikoimatta nettisivuillamme. Näin meistä kiinnostuneilla hakijoilla on 
mahdollisuus saada rehellinen kuva kursseistamme ja siitä mitä meiltä voi odottaa. 
 
Alla on koottuna Tampereen lääkiskurssien 2018-19 palautteen numeroarvoisten arvostelujen 
keskiarvot. Keskiarvojen jälkeen on esitettynä kaikkien vastanneiden palaute. 
 

Kaikkien palautteeseen vastanneiden keskiarvot 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. 

 

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   keskiarvo 4,69 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   keskiarvo 4,56 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  keskiarvo 4,59 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?   keskiarvo 4,82 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   keskiarvo 4,13 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   keskiarvo 4,75 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? 

 

BI    keskiarvo 4,45   

FY   keskiarvo 4,72 

KE   keskiarvo 4,32 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  keskiarvo 4,46 

 

Kaikki kurssilaisten antama palaute 

 

Kurssipalaute: Oppilas 1 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

  



 
 

  

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työtavat olivat todella tehokkaat oppimistuloksen kannalta. Kaikki tehtävät löytyivät 

tabletilta, joten kirjoja ei tarvitse raahata mukana. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Todellakin. Sain juuri minulle räätälöityä opetusta ja opettajat pitivät huolen, että kaikki 

saivat tasapuolisesti opetusta. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Koetaktiikka tuli hiottua huippuunsa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
En olisi uskonut, että kehityn 0-tasolta tähän taitotasoon, mikä minulla on nyt. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti suosittelisin. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Ihan huippu. Joka euron arvoinen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Ihan ehdoton apu luku-urakkaan. Työtahti ja edistyminen pysyi yllä koko lukuprosessin 

ajan. Oli helpottavaa, että joku saman urakan läpikäynyt oli tukena. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Ei. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 



 
 

  

Suosittelen lämpimästi valitsemaan MAFY:n kurssin. Lähikurssilla saat räätälöityä opetusta. 

Jos lähikurssille ei pääse osallsitumaan, niin itseopiskelumateriaalin oheen kannattaa 

ehdottomasti  ottaa opiskeluvalmennus. 

 

Kurssipalaute: Oppilas 2 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Todella hyvä. Aika hyödynnettiin tehokkaasti. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Parasta koko kurssilla. :D Harjoituskokeissa oppi oman ajankäytön sekä koetaktiikan. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Kannattaa ehdottomasti, jos haluaa panostaa hakuprosessiin. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Loistava preppauskurssi! =) 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Erittäin hyvä! Opiskeluvalmentaja on todella tsemppaava ja ymmärtää jos ei aina suju. Hän 

myös kannusti, vaikka välillä tuntui, etten osaa mitään. Huikea motivaattori! 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Eipä ole :) 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Tervetuloa Mafyn kursilla, missä on todella hyvä osaaminen lääkisasioiden suhteen. 

Harjoituskokeet olivat hyödyllisiä ja suosittelen niihin osallistumista! :) 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 3 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Itsenäinen työskentely oli tehokasta. Mielekästi oli myös, että sai edetä omaan tahtiin ilman 

odottelua tai kiirehtimistä. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Opettajat selkeästi tunnistivat opiskelijan tason ja auttoivat myös niissä ihan helpoimmissa 

jutuissa ilman, että tarvitsi hävetä kysymyksiään. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet näyttivät hyvin oman tason. Loivat sopivasti painetta opiskella ja hyvistä 

tuloksista oli syytä iloita, niin realistisia kokeet olivat. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Opin hyvin kurssien asioita, vaikka en kerennytkään loppuun asti missään aineessa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti. Koko rahan arvoinen kurssi. Oppiminen ei ole koskaan turhaa. Jos en nyt pääse 

sisään, aion valita mafyn kurssin uudelleen. 

 

  



 
 

  

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Erittäin hyvä 6/5 ! Koen, että kurssi antoi oikeasti mahdollisuuden päästä sisään unelmien 

koulupaikkaan! 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oma oponi oli ihan huippu. Alussa, kun harkkakokeet menivät vähän huonommin, otti oponi 

asiakseen selvittää kanssani missä mättää. Ja lähtiväthän ne tuloksen huomaan nousuun. 

Ihana tsemppari! 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Toivoisin jopa lisää opopuheluita. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Jos mietit lääkiskurssia, tässä vihjeet : 

1. Tarvitset kurssin. 

2. Valitse mafy. Mafyllä on huikeat tehtäväpaketit, joista kuka vain voi oppia kemian, 

bilsan ja fysiikan. Lähikursseilla apua antavat taitavat ja helposti lähestyttävät 

opettajat Huikea kurssi! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 4 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehtävien tekeminen on itselleni tehkokkaampaa, kuin luentojen kuuntelu. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Apua sai aina suht nopeasti ja opetus oli huolellista. 



 
 

  

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeita oli hyvä määrä ja niistä sai hyvän rutiinin pääsykokeita varten. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Kehitys on ollut yhtä hyvää, kuin alussa toivoinkin. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Omasta kokemuksesta paras valmennuskurssi. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä, tehokas kurssi, jossa ajankäyttö kohdistettu tärkeimpään, eli tehtävien tekemiseen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Suuri apu esim. lukujärjestyksen suunnitteluun, koetaktiikkaan, opiskelutekniikkaan sekä 

henkiseen jaksamiseen. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafyn oppitunnit ovat tehokkaimpia, sillä aikaa käytetään tehtävien tekemiseen, eikä 

luennointiin. Ongelmatilanteessa saatu henkilökohtainen opetus oli perusteellista, joten kaikki 

vaikeammatkin tehtävät ratkesivat. Suosittelen Mafya. 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 5 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Itse opin parhaiten tekemällä asiat omassa tahdissa ja kurssi vastasi loistavasti tähän. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Kyllä, sain aina apua kun sitä tarvitsin ja joissain aineissa opettajat kiertelivät tunnin alussa 

kysymässä edistymistä henkilökohtaisesti. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet valmistivat hyvin varsinaisee tilanteeseen ja nut siinä tilanteessa osaa toimia 

rutiininomaisemmin. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen huomannut selkeää kehitystä ja erityisesti kertausominaisuuden takia, jota en ole 

aiemmin tajunnut esim. lukiokirjojen tehtäviä tehdessä painottaa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisin, erityisesti jos on tärkeää, että saa tehdä asiat omalla tahdilla. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi oli kokonaisuudessaan hyvä paketti kaikesta ja vastinetta rahalle. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus on hyvin motivoinut läpi kevään lukemaan aktiivisesti 

lukusuunnitelman mukaan ja on ollut kiva, kun joku kyselee tarkemmin lukemisesta. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Kurssilla parasta oli, että asioita huomasi oppivansa kovalla tekemisellä, mihin 

luentopohjaisilla kursseilla ei pystyisi samalla tavalla keskittymään. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 6 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehokasta, sillä Mafy-nettiä sai tehdä eteenpäin omaan tahtiin. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain vastaukset kysymyksiini ja asia selitettiin niin, että varmasti tuli ymmärretyksi. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokemusta koetilanteesta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Paljon olen oppinut uusia asioita. Kurssilla sai oikean ajattelumallin esim. fysiikan aiheisiin. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tehokas kurssi, jossa voi edetä omaan tahtiin ja apua saa opettajilta tarvittaessa. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

  



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,83  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmentajan kanssa tehtiin yhdessä lukujärjestys, jolloin opiskelun 

viikkontuntimäärä saatiin kohdilleen. Myös yleinen tuki ja tsemppaus oli hyvä juttu. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kaikissa oppiaineissa opettajien istumapaikat voisivat tunneittain vaihdella, jotta saisi 

tasapuolisesti käyttää molempia opettajia hyödyksi. Näin ei ollut nyt bilsan tunnilla. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Olin aikaisemmin tehnyt Mafyn itseopiskelupakettia valmentautuessani lääkikseen. Mafy-

netti oli hyvä ja tuen tekemiseen sai vielä asiantuntevilta opettajilta. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 7 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Erittäin tehokasta (esim. viittaaminen) 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Erittäin hyödyllisiä. Valmistivat hyvin pääsykokeeseen. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti! 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tehokasta opiskelua (ei luentoja, tehtävät kertautuu...), valmennetaan juuri kokeeseen eli 

keskitytään olennaiseen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,83 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Puhelujen jälkeen on aina vielä motivoituneempi olo. Hyvä kun ei tarvitse itse liikaa miettiä 

viikon lukutuntien määrää, itselle jää vain toteutus! 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Mafynetissä voisi olla kohta, jossa pysty näkemään tekstiin merkatut kohdat ja joihin voisi 

itse lisätä omia muistiinpanoja. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 8 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 
 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi on todella hyvä. Opettajilta saa vastauksia heti kun on kysymyksiä ja kokeet olivat 

todella hyödyllisiä. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
- 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Monivalintojen yleisiin « nakituksiin » voisi kiinnittää huomiota yleiseti luokan kesken. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 9 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

  



 
 

  

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Kurssin työtavat olivat mielestäni tehokkaita ja hyvin perusteltuja. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Opettajat vaikuttivat kiinnostuneilta ja koin opetuksen olevan yksilöllistä. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat mielestäni ehdoton juttu lääkikseen hakiessa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisin suositella ja olen suositellutkin. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Vaikea kuvitella, että tämän parempaa valmennuskurssia voi olla. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,83  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opikeluvalmentaja on ollut hyvä tsemppari ja ehkä hänen ansiostaan läheiset eivät ole 

korviaan myöten täynnä lääkishöpinöitä. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kurssilla voisi olla vähän isommat tilat, opiskelupäiviä helpottaisi, jos kurssitilalla voisi lukea 

tuntien ulkopuolella. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Voi suositella kurssia kelle tahansa lähtötasosta riippumatta. Henkilökunta on 

ammattitaitoista ja ainakin itselle kurssi on ollut hintansa arvoinen apu pääsykokeeseen 

valmistautuessa. 



 
 

  

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 10 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Omatoiminen tekeminen on paljon tehokkaampaa kuin luennointi. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Ainoana miinuksena liian vähäinen tila kokeen aikana. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 
 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyödyllinen ja tehokas. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hyvä ja tehokas opetus, koen ymmärtäneeni asioita pajon paremmin kuin lukiossa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Fysiikan kurssiin voisi lisätä enemmän kertaustehtäviä loppuun alkupään asioista. 

 



 
 

  

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Itseopiskelu on kaikista tehokkain tapa oppia. Mafyn teoriapaketit ovat sopivan lyhyitä, mutta 

sisältävät kuitenkin kaiken tarpeellisen tiedon. Heti teorioiden perässä olevat tehtävät 

varmistavat, että asia opitaan. Opettajat ovat hyödyksi tilainteissa, joissa haluaa sisätietoa tai 

ei koe ymmärtäneensä asiaa. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 11 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
On hyvä, että jokainen saa edetä omaan tahtiin ja kysyä juuri itselle hankalista asioista. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
On kiva, että opettajat kyselevät myös kuulumisia ja tsemppaavat jaksamaan mahdollisista 

epäonnistumisista huolimatta. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Juuri pääsykokeen tilanteen harjoittelu sekä erilaisten tehtävätyyppien tekeminen 

harjoituskokeissa kehittävät huomattavasti omaa koetaktiikkaa sekä huolellisuutta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Kehitys on tapahtunut ihan huomaamattakin Mafynetin tehtäviä ja harjoituskokeita tehdessä. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisin todellakin suositella kurssia kaikille ystävilleni ja jokaiselle, joka on hakemassa 

lääketieteelliseen. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi on todella hyvä ja vastasi odotuksia. Kurssilta sai itseluottamusta, hyvää opetusta ja 

tukea. 

 

  



 
 

  

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,60  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus on todella hyvä mm. tuntimäärien ja ainepainotuksien suunnittelussa. 

Oli kiva myös saada tsemppausta ja muita vinkkejä valmentajalta. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Vaikka yhteistä opetusta ei kauheasti ole, on hyvä, että sellaisia asioita käydään yhdessä, 

joissa yleisesti tulee paljon virheitä. Näitä olisi jopa voinut käydä enemmän. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen valitsemaan MAFY:n kurssin, sillä kurssilla on todella hyvät oppimateriaalit, saa 

yksityiskohtaista opetusta ja saa hyvät valmiudet oikeaan pääsykoetilanteeseen. 

 

Kurssipalaute: Oppilas 12 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Aina kun tarvitsin apua, sitä myös sain. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokeet olivat hyvin suunniteltu ja oli hyvä, että kokeet olivat toisistaan poikkeavia. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
- 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus toimi hyvin, sillä koin hyväksi suunnitella opiskeluja muös jonkun 

toisen kanssa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Ei ole =) 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 13 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Opin parhaiten itse tekemällä, omassa tahdissa. Oli kiva kun ei luennoitu, sillä se antaa 

mahdollisuuden keskittyä johonkin aiheeseen itsenäisesti kauemmin, jos on tarve. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Apua sai tarvittaessa ja kurssilla käytetty tapa pyytää apua mahdollisti sen, että apua 

odottaessa pääsi tehtävissä samalla eteenpäin. 



 
 

  

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat hyviä, sillä nyt pääsykokeessa kiire ja paine ei tule yllätyksenä, ja 

niihin on tottunut. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Ilman kurssia tai jollain toisella « luennointityyppisellä » kurssilla olisin kehittynyt 

vähemmän. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisin suositella, jos tahtoo edetä omaan tahtiin ja tehdä paljon itse. Jos pitää luennoinnista ja 

oppii kuuntelemalla, en suosittelisi. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Toimiva ja selkeä. Jotkit mallivastaukset olivat ehkä hieman suppeita. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,17  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiekesluvalmennus oli hyvä. Opo tsemppasi eteenpäin ja minulle oli hyvä, että tehtiin tarkat 

suunnitelmat siitä, mitä luen ja kuinka paljon. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Jos tehtävässä on esim. kohdat A ja B, ja A-kohdan vastausta tarvii, että B:n saa tehtyä, olisi 

hyvä jos A-kohdan voisi tarkistaa ilman, että B-kohdan vastaus näkyisi samalla. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 14 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Opetus oli todella osaavaa. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Koetilanne on tullut hyvin tutuksi, mikä osaltaan vähentää stressiä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Tänä vuonn tein selvästi enemmän töitä aiempiin vuosiin nähden, sillä aktiivisia 

opiskelutunteja seurattiin ja siihen liittyen asetettiin tavoitteita. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Pidin kurssista, hyvä hinta-laatusuhde. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hyödyllinen. Kun asetimme tavoitteet yhdessä tuntui niiden saavuttaminen myös 

tärkeämmältä, mikä on opiskelumäärän kannalta hyvä juttu. Välillä lyhyemmätkin puhelut 

olisi riittänyt, kun ei ollut kysyttävää :) Jokaisen puhelun jälkeen olis hyvä mieli. Mukava 

opo. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 15 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
MAFY:n työtavat on mietitty tarkkaan loppuun asti. Jokainen etenee omaa tahtiaan ja en 

keksi mitään parempaa tapaa itselleni opiskella pääsykokeeseen kuin MAFY:n avulla. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Aina kun oli kysyttävää, niin sain vastauksen. Varsinkin syksyllä oli tosi hyvä, kun oli 

pienemmät ryhmät. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Monipuolisesti erilaisia kokeita ja tarpeeksi monta, niin pääsi harjoittelemaan koetilannetta. 

Tosi hyvä, että harkkakokeet järjestettiin oikean pääsykokeen tyyliin, eikä esim. luokassa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen kehittynyt tosi paljon ja Mafyssa on tosi hyvä, kun voi seurata tuntimääriä ja 

edistymiskuvaajaa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti suosittelisin! 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Todella laadukas valmennuskurssi, toki aika kallis, mutta hintansa arvoinen. 

 



 
 

  

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,58  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Ihan hyvä, että oli joku, joka seurasi edistymistä ja antoi vinkkejä. Olisi ollut ehkä vielä 

parempi, jos opiskeluvalmentajani olisi opiskellut hammaslääkiksessä, niin olisin voinut 

kysellä siitä enemmän. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Yllä mainitsemani opiskeluvalmentajahomma. Seuraavan vuoden kurssista voisi saada edes 

vähän enemmän alennusta. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Jos valitsette jonkun valmennuskurssin, niin valitkaa Mafy! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 16 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Matemaattiset laskusäännöt, kuten log-säännöt olivi voinut käydä läpi tarkemmin. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Kurssi on hyvä ja olenkin jo suositellut sitä kaverilleni. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Erityisen hyvä puoli on tabletti, jonka avulla teoria oli helppo kuljettaa esim. kirjastolle. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmentajani oli erittäin avulias ja kannustava. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kurssipaikka on hieman pieni kurssilaisten määrään verrattuna. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafyn kurssi antaa kaikki välineet onnistumiseen pääsykokeessa. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 17 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Koin hyödylliseksi sen, että kurssilla tehtiin tehtäviä omaan tahtiin ja apua sai kysyttäessä. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Itselläni ei paria kysymystä lukuunottamatta kertynyt oikeastaan kysyttävää Mafynetin 

selkeiden teorioiden vuoksi, mutta kysyttäessä apua kyllä sai. 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Erittäin hyödyllisiä. Koetilanne vaikuttaa huomattavasti omaan tekemiseen, joten ilman 

harjoittelua oikea koe olisi saattanut kärsiä merkittävästi. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Lähtötaso oli käytännössä nolla. Looginen päättelykyky on kehittynyt selkeästi ja monet 

haastavatkin tehtävät sujuu hyvin. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Itselläni ei ole vertailukohtaa, mutta muiden hakijoiden kanssa keskustelleena Mafy on 

ehdoton ykkönen! 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Todella hyvä kurssi, itse en hirveästi lähiopetuksesta hyötynyt, sillä kysyttävää ei juurikaan 

kertynyt, mutta hyviä vinkkejä lähiopetustunneilta kyllä sai koetta ajatellen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli näin ensikertalaiselle hyödyllinen ja muutenkin hyvä vertaistuki. 

Puheluiden aikana sai hyvin vastauksia kysymyksiin ja hellppoa oli, kun sai itse keskittyä 

vain opiskeluun (eikä  tarvinnut miettiä esim. lukusuunnitelmia). 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 18 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehtävien tekeminen tehokasta ja osaamiskäydän nousun seuraaminen motivoivaa. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Aina tarvittaessa sai nopeasti apua. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Koetilanne ei jännitä niiden ansiosta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Opin ymmärtämään myös laajemmin asioita, jotka koulussa erinäisistä syistä jäivät 

pimentoon. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Tehokas oppimistyyli ja asiantuntevat opettajat. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Erittäin hyvä oppimisen kannalta. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Henkilökohtaisen tilanteen arviointi ja neuvot, miten toimia siinä oli erittäin motivoivaa ja 

vahvisti ajatusta oppimisesta ja kehittymisestä. Lisäksi sai tuntemaan, että oma tekeminen oli 

hyödyllistä. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 



 
 

  

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Oppimisen kannalta erittäin tehokas kurssi ja lisäksi sai käytännön vinkkejä kokeessa 

toimimiseen laajan aineoppimisen lisäksi. Oppimistyyli motivoiva ja selkeä ja 

henkilökohtainen neuvonta vahvisti osaamista. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 19 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Henkilökohtainen opetus toimii, mutta mielestäni joitakin tehtäviä voitaisiin käydä 

tarkemmin yhdessä läpi (esim. harjoituskokeet). 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Nopeaa toimintaa. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Oppi hyvin tilanteen sietoa, auditorio oli turhan ahdas. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Laskurutiini kehittynyt, uupumus abivuodesta on kumminkin hidastanut tahtia. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Riippuu henkilöstä. Lähiopetus on hyvä vaihtoehto, jos on paljon kysymyksiä. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä paikka opiskella ja apu lähellä. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

  



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,80 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Rytmittää opiskelua, kiva opiskella muuallakin kuin kotona + opettajat. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Opettajat ovat todella asiantuntevia, ystävällisiä ja kannustavia. Lähikurssilla on kiva 

opiskella ja vastauksia ongelmiin saa nopeasti ja henkilökohtaisesti. Uskoisin kuitenkin 

etäkurssinkin riittävän henkilöille, jotka tykkäävät opiskella ja oivaltaa asioita yksin. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 20 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Juuri minulle sopivat opiskelutavat! Mafy on ehdottomasti tehokkain opiskelumuoto. Yksikään 

sekunti ei mene hukkaan. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Ehdotomasti! Parasta oli se, että aina kun oli pulma/kysyttävää, sai opettajan paikalle 

hlö.kohtaisesti selittämään asian. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Erittäin!! Oli hyvä, että niitä oli runsaasti ja joka kokeesta opin uutta ja sain harjoiteltua 

koetaktiikkaa ja kokemusta koetilanteesta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen oppijana hieman hidas, mutta koen, että erityisesti suuren tehtävämäärän jälkeen olen 

kehittynyt paljon. 



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti! Vaikka muista valmennuskursseista ei olekaan kokemusta, voin melkeimpä 

silti sanoa, että Mafy on paras (ihan Mafyn valmennus/työtaktiikan perusteella). 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Olen supertyytyväinen! Malli Mafylla on juuri minulle sopiva. Olen oppinut todella paljon + 

parasta on kun on voinut selvittää kaikki epäselvyydet aina opettajan kanssa 

henkilökohtaisesti (siitä ollut erityisen paljon apua). 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmentajani oli todella mukava ja tsemppaava. Eniten sain hyötyä alussa, kun olin 

ihan ihan hukassa Mafynetin käytön kanssa :D Myös koetaktiikan pohtimisesta 

opiskeluvalmentajan kanssa oli paljon hyötyä. Tietysti myös viikkotuntien ja eri aineiden 

suhteellisten tuntimäärien kanssa olisi ollut pulassa ilman opiskeluvalmentajaa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Fysiikan kurssimateriaaleissa voisi lopussa olla vielä selkeämmin esim. teoriamuodossa 

koottuna kaikki « ei niin tärkeät asiat ». Esim. pakonopeudet, puolijohdekomponentit, keplerin 

lait jne, joita ei käydä niinkään « pääosioissa » läpi. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Kannattaa valita Mafy, jos haluat laadukasta opetusta ja tehokkaimman opiskelumuodon. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 21 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

  



 
 

  

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työtapa on työläs, mutta palkitseva. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Koen kehittyneeni paljon ja valinneeni oikean kurssin. Mafylla meininki on kuulemani 

mukaan muutenkin paljon kannustavampi ja positiivisempin kuin muaalla. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 

Palautteen keskiarvo: - (Palautteen antaja on jättänyt vastaamatta tähän kohtaan.) 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus on ollut piste i:n päälle opiskelun tehostamisessa. Luulen, että ilman 

opiskeluvalmentajaa motivaatio ja työn aktiivisuus eivät olisi pysyneet kevään aikana yhtä 

korkealla. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Olen huomannut, että harjoituskokeen jälkeen nopeasti käydyt teoriat ovat todella tehokkaita. 

Varsinkin fysiikassa ylimääräiset yhdessä käydyt matemaattiset kikat ovat tärkeitä. Älkää 

siis jättäkö niiden opettamista pois! :D 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 



 
 

  

Mafyn valmennuskurssi on tehokas ja itsevarmuutta tuova valmennus, ja kurssin käyneenä 

koen, että olen oikeasti opetellut asiat kunnolla laskurutiinin ja tehtävien tekemisen kautta, 

enkä vain ulkoa pänttäämällä, joka on mielestäni varmaan tärkeintä mitä lääkiskokeessa voi 

hyödyntää. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 22 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Mielestäni työtavat olivat tehokkaita. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Oli hyvä että harjoituskokeita oli paljon, jotta pystyi kokeilemaan erilaisia koetaktiikoita ja 

harjoittelemaan ajankäyttöä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olisin voinut tehdä itse enemmän. Keväällä loppui jaksaminen ja tuli epätoivo joten sen takia 

myös kehitys huononi. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Aion itsekkin ottaa saman kurssin uudestaan syksyllä jos en pääse. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tosi hyvä kurssi ja hyvät työtavat. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,83  

 

  



 
 

  

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli hyvä koska se piti motivaatiota yllä ja tsemppasi jos meni huonommin. 

Oli hyvä kun sai palautetta omasta edistymisestä. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Ymmärrän kyllä miksi bilsa alkoi vasta keväällä, mutta itselle olisi ollut parempi, jos olisi 

alkanut syksyllä jo. Tuli kiire enkä kerennyt edes ihmisbiologian puoleen väliin. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Kannattaa aloittaa kurssi tosi ajoissa. Aloitin lokakuun puolivälissä ja tuli todella kiire. Olisi 

pysynyt motivaatio ja jaksaminen paremmin jos olisi aloittanut aikaisemmin ja pysynyt 

aikataulussa. Tietysti myös lähtötaso vaikuttaa ja täysin oma vika että jaksaminen loppui 

keväällä mutta sen takia jäi paljon asioita käymättä. Kurssi on todella tehokas ja hyvä mutta 

aloittakaa ajoissa! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 23 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Mahd. vähäinen luennointi ja mahd. paljon tehtävien tekoa on ehdottomasti paras tapa oppia. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain yksilöllistä opetusta aina kun pyysin, vaikka tunti olisi jo päättynytkin. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Tilanteen harjoittelu on paras mitä harjoituskokeesta saa irti ja tietysti virheistä oppiminen. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Lähtötasoni huomioiden todella paljon, mutta kehityksen varaa löytyy myös paljon. 

 

  



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Olen jo suositellut! 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Ei huonoa sanottavaa juurikaan, erittäin hyvät opetusmetodit. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Henkilökohtaisesti en ole saanut hirveästi irti, jonkun verran kyllä hyviä vinkkejä ja tietysti 

lukusuunnitelmat, mutta ei välttämätön olisi ollut. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Mahdollisuus kysyä esim. kotoa, jos ei kurssipaikalle pääse saapumaan aina esim. pitkän 

välimatkan takia (matkat aika uuvuttavia) (Tietysti vain kurssitunnin aikana). 

Kurssimahdollisuus jossa itseopiskelumateriaalit + kokeet salissa, ei opoa. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Ehdoton suositus, toista näin tehokasta valmennuskurssia tuskin löytää muualta (ellei 

luennointi ole enemmän sun juttu). Sovellus tehty niin, että motivoi oikeasti opiskelemaan 

(tavoitekäyrät yms). 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 24 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Kaikkea sai kysyä ja juuri se, että kysymällä opitaan, eikä liitutaululla luennoiden. 

 

  



 
 

  

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Joka tunti henk.koht. kysely ja nimikin muistettiin lähes välittömästä. Ei ollut tyhmiä 

kysymyksiä. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokemus tuo varmuutta. Salin tunnelma ja muiden kokeentekijöiden läsnäoloon tuli totuttua. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Pienet yksityiskohdat ovat tarttuneet paremmin kuin omatoimisesti opiskellessa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Jos valmennuskurssille haluaa mennä, niin ilman muuta. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä opetus ja samassa junassa olevien ihmisten seura auttanee kevään paineen alla. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Puhelut tulivat ajallaan ja aina oli aikaa kuunnella, ikinä ei sohuttu ja koitettu lopettaa 

kiireellä. Hyvä, että joku täysin ulkopuolinen, mutta silti luotettava henkilö jolle voi avautua 

morkkiksestaan. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kemiaan voisi lisätä tehtäviä, myös hieman vaikeampia. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Kehitys pysähtyy tyytyväisyyteen. 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 25 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Olen tottunut opiskelemaan asioita lähinnä lukemalla, mutta kurssi on osoittanut tehtävien 

tekemisen pitkällä aikavälillä tehokkaammaksi. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Mafyn viittausjärjestelmän ansiosta huomiota jaetaan tasaisesti oppilaiden kesken. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Simuloituja kokeita on sen verran paljon, että niissä ehtii kokeilemaan erilaisia koetaktiikoita. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen rakentanut itselleni vahvan pohjan fysikan ja kemian osalta. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Kurssi tukee loistavasti opiskelua oppituntien ulkopuolella ja tukee opojen avulla oppilaiden 

henkistä jaksamista. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvin toteutettu konsepti. Jäin kuitenkin kaipaamaan itsenäisen opiskelun tilaa, sillä oletin 

tänne ilmoittautuessani täällä olevan sellainen (kuten Helsingissä). 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hienoa, että huolehditte opojen avulla opiskelijoiden jaksamisesta ja henkilökohtaiseten 

tavoitteiden toteuttamisesta. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 26 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tykkäsin siitä ettei ollut puuduttavia luentoja vaan sai itse edetä ja kysyä apua omiin 

haasteisiin. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Todella hyviä, erilaisia ja sopivan haastavia. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Paras valmennuskurssi tarjolla olevista, suosittelen kaikille. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tykkäsin paljon. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

 



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Antoi hyviä vinkkejä ja motivoi opiskelemaan viikon tuntimäärät. Kertoi myös 

mielenkiintoisia juttuja koulusta, mikä motivoi vielä enemmän opiskelemaan. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kurssipäällikön motivointipuheet olivat hyviä! Muutkin voisivat joskus. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafy on paras vaihtoehto! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 27 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Hyvä ja tehokas työskentelymenetelmä. Oma aktiivisuus tuotti selkeää kehitystä. Materiaali 

on hyvin kattava ja selkeä. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Yksilöllinen opetus oli todella hyvää. Pidin siitä, että opettajat kävivät kiertelemässä, vaikka 

viittauskynää ei välttämättä ollutkaan. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Hyviä, haastavia, realistisia kokeita, joissa onnistuminen tuntui todella hyvältä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Omaa kehitystä voi olla vaikea joskus huomata, mutta ero kurssin alkuun on huomattava. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 



 
 

  

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
- 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Koin opiskeluvalmennuksen hyödylliseksi. Sain hyviä vinkkejä ja vertaistukea ja 

motivaatiota, kun tiesin, että kehitystäni seurataan. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Harmillisen pieni opiskelutila, oli ollut kiva jäädä opiskelemaan myös kurssin ulkopuolella. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 28 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Toimiva systeemi ja asiantuntevaa opetusta. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Olin kurssilla keväällä 2018 ja silloinen opiskeluvalmentajani oli aivan huippu. Nyt en 

kuitenkaan voi valitettavasti sanoa samaa ja koin opiskeluvalmennuksen turhaksi. Jotta siitä 

olisi ollut minulle hyötyä olisi valmentajan pitänyt olla jämäkämpi. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Opiskeluvalmentajasta (pääasiassa) johtuen välillä tuntui, etten tiennyt mitä pitäisi tehdä 

milloinkin ja nyt tuntuu, etten ole tehnyt kaikkea tarvittavaa. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 
 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 29 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 



 
 

  

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Kyllä! 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Vastasivat mielestäni vanhoja pääsykokeita. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Tehtävät hyvin monipuolisia ja tarpeeksi haastavia. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
FYKEBI pitäis nyt olla hyvin hallussa :) 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
- 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kokeiden tarkistus saisi kestää pidempään. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 30 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Mielestäni tehtävien tekeminen on tehokkainta. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Yksi kurssin parhaista anneista. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Toimii erityisesti, jos pohjataitosi eivät ole hyvät. Kokeneemmille löytyy tehtäviä ja 

harjoituskokeet hyviä. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,17 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hyvä ja mielestäni tärkeä osa, erityisesti kokeita tarkastellessa oli apua. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Jotkin pienet « välikokeet » / pistarit voisi olla kiva lisä erityisesti bilsassa kurssin 

loppuvaiheilla. Voisi toimia myös tabletille tulevina itseopiskelijoille. 

 



 
 

  

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 31 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työskentely oli kovaa, mutta sitähän vaaditaan sisäänpääsyyn. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Joka tunti sain kysyttyä mielessä olleet asiat, vaikka ryhmät oli välillä luvattuja suurempia.  

Kurssijärjestäjän huomautus tähän palautteeseen liittyen: 

Vain yhdessä opetusryhmässä luvattu oppilasmäärä ylittyi vain yhden kerran kahdella oppilaalla 

opettajan sairastapauksen vuoksi. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokeet oli ehdottomasti yksi parhaista puolista, analyysit todella hyödyllisiä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Eniten kehitystä on tapahtunut laskurutiinissa ja nopeudessa, sen harjoitteluun mafynetti on 

tosi hyvä. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 
 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä kurssi, joka on auttanut minua valmentautumisessa todella paljon. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

  



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oli hyödyllistä kuulla toinen mielipide omiin lukusuunnitelmiin ja saada neuvoja. Toisinaan 

toivoin valmentajaltani topakampaa otetta. Myös psykologi oli todella hyödyllinen. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Istumapaikat sekoitettaisiin välillä, että oven availu ja sen häiriöt ei vaikuttaisi aina samoihin 

ihmisiin. (Tai muu tasapuolistava järjestely). 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Lähikurssi on hyödyllinen, jos koet että tarvitset jonkun selittämään tehtäviä ja ilmiöitä tai 

itsenäinen työskentely on vaikeaa. Minulle oli hyvä päätös tulla tähän tässä vaiheessa, mutta 

jos päädyn hakemaan vielä, aion valita etäkurssin. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 32 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

(Palautteen antaja ei ole antanut tässä arvosanaa.) 

 
Pidin tabletista. Tuntui, että kaikki opiskeluun varattu aika oli mahdollisimman tehokkaasti 

käytettävissä.  

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Apua sai aina kun sitä tarvitsi. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Valmistivat hyvin pääsykokeeseen. Tila missä kokeet tehtiin oli aika ahdas ja ilma tosi huono. 

 

  



 
 

  

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Lähtötasoni oli lähes nollissa. Oli kiva, että opiskelu oli yksilöllistä ja pystyi aloittamaan ihan 

helpoista jutuista. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Työskentely tabletilla tuntui tehokkaalta. Kurssi oli hyvin ja inhimillisesti suunniteltu, 

vaikka työtä olikin paljon. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

(Palautteen antaja ei ole antanut tässä arvosanaa fysiikalle.) 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,83 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli oikein hyvä. Opiskeluvalmentaja auttoi suunnittelemaan ajankäyttöä, 

joka olisi muuten ollut varmasti ihan hakoteillä. Muutenkin tsemppasi kun ei meinannut 

jaksaa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Tehtävissä saisi eri kohtien, esim. a, b vastaukset erikseen näkyville tehtävää tehdessä. Haku, 

josta voisi hakea tietylle samalla vastaavie tuloksia tabletista. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 33 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 



 
 

  

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehtävien tekeminen ja teorian pikainen kertaus oli todella hyvä. Kertausmenetelmän ansiosta 

opin monia asioita, joita en ennen muistanut millään. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Viittauskynällä sai aina tarvittavan avun, josta oli varsinkin fysiikassa hyötyä. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Koetaktiikka oli itselle todella hyödyllinen ja uusi asia. Toivat paljon lisää varmuutta kokeen 

tekemiseen ja koetilanteeseen. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Vaikeampien tehtävien aloittaminen ei ole enää niin vaikeaa, kuin ennen kurssia. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Sain juuri tarvittavan buustin harjoitteluun. Varsinkin opiskelurutiinin löytämisessä oli 

suuri apu. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyödyllinen kurssi omien taitojen hiomiseen. Tsemppaava ilmapiiri. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oli hyödyllistä, kun joku seurasi edistymistäni, antoi raamit aikataulutuksilla, kyseli 

kuulumisia ja tsemppasi. Motivaatio kasvoi, kun sai kuulla hampaan opiskelijan koulusta 

juttuja. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Itsenäisen tilan puute pitkältä matkalta tulevien kannalta haastava asia. Onneksi kuitenkin 

tilan käyttö onnistui juna-aikataulujen puitteissa. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 



 
 

  

 
Laajat materiaali ja tehtävät antavat hyvän pohjan pääsykokeeseen valmistautumiseen. Myös 

tsemppaava ja kannustava ilmapiiri oli hyödyllinen pitkässä rutistuksessa. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 34 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 
 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

(Palautteen antaja ei ole antanut tässä arvosanaa.) 
 
Pidin siitä että kurssilla sai edetä omassa tahdissa painottaen asioita itselle sopivasti. 

Viittaustekniikka on kiva. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Viittaustapa on todella hyvä ja sen avulla saa sopivasti yksilöllistä opetusta. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat yksi hyödyllisimmistä asioista kurssilla. Koetilanteita jännittävälle 

super tärkeitä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Koen että olen kehittynyt kurssilla lähes yhtä paljon kuin 3 vuoden lukion aikana. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelen! Toki hyödyllisyydestä ensi vuodesta eteenpäin en osaa sanoa koska koe 

muutttuu. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Pidin kurssilla olemisesta, se motivoi opiskelemaan ja koen oppivani paljon harjoituskokeista. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33  

 

  



 
 

  

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus on hyvä lisä ja auttaa pysymään hyvässä mindsetissa koko opiskeluajan. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Tuntien määrien suhteita aineittain voisi muuttaa ehkä hiukan. Fysiikkaa enemmän, 

biologiaa vähemmän. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen ehdottomasti ottamaan mafyn kurssin, mutta jos se ei ole mahdollista, tärkein 

työkalu mafy-netti kannattaa minusta joka tapauksessa hyödyntää! Sillä pääsee jo pitkälle. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 35 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 
 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kurssin uusijana huomasin, että kokeissa paljon edellisen vuoden kokeiden tehtäviä, mikä 

vähän harmi, koska monet tehtävät muisti hyvin. Toivoisin, että tähän kiinnitettäisiin 

huomiota jatkossa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 



 
 

  

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Tehokas ja hyvin suunniteltu kurssi. Hyvin kattava. Teorioissa asiat kerrottu selkeästi ja ei 

liian pitkästi. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,40 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oli ihan mukava jutella jonkun kanssa pääsykoeprosessista ja hyvä kun joku seurasi 

edistymistä mafynetissä. Omalla kohdallani taustamme opon kanssa olivat hyvin erilaiset, 

joten en kokenut saavani juuri vertaistukea. Ehkä tätä voisi jatkossa kehittää, kysymällä 

hakijalta etukäteen esim. hakukertojen määrästä yms. ennenkuin valitaan opo - hakija parit. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kts. viimeinen lause kohdasta 10. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

Kurssipalaute: Oppilas 36 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 
 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Laajasti monipuolisia tehtäviä, jotka kertautuivat tarvittaessa oli ehdottomasti kurssin paras 

ominaisuus. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokeet eríttäin hyviä ja monipuolisia. Plussaa oikeaa koetilannetta mukailevista 

harjoituskokeista, jossa sai harjoitella paineen alla suoriutumista. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Olen jo suositellut! 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssilla sai hyvän hakurutiinin ja plussaa hyvistä tehtävätyypeistä ja asiantuntevasta 

opetuksesta. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Sai neuvoa etenemiseen ja sai purkaa opiskeluvalmentajalle ajatuksia, mitkä helpottivat 

stressiä. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Itse opin helposti kuvien avulla, joten lisäkuvitus ja kaaviot selventävät ja auttavat 

muistamisessa. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 37 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehokkaita. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tehokas, hyödyllinen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hyvä, hyödyllinen. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 



 
 

  

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 38 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työtavat sopivat minulle hyvin. Tunnit käytettiin tehokkaasti tavat huomioiden. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain yksilöllistä opetusta aina kun kysyin. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Mielestäni harjoituskokeet olivat kurssin paras osuus. Sai rutkasti itsevarmuutta oikeaan 

pääsykokeeseen. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeiden perusteella hyvin. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti, mikäli haluaa muuta kuin luento opetusta. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Olen kaikin puolin tyytyväinen. Kurssikokeet loistavia. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67 



 
 

  

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Valmentaja jaksoi tsempata koko luku-urakan ajan ja oli mukana lukusuunnitelman / 

tuntimäärien valinnassa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Kokeissa erityisen haastavat tehtävät voitaisiin käydä vielä tarkemmin läpi 

palautustunneilla. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 39 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tablettityöskentely oli hyvä. Olisin kaivannut biologiasta enemmän kokeiden läpikäyntiä. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Alkuun lähtötasoni oli huono ja tuntui, että siinä olisin kaivannut enemmän kannustusta. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Tammi-helmikuussa en ollut ollenkaan sillä tasolla, että mitä kykenisin tekemään. Ekat 

kokeet lannistivat ja tuntuivat turhilta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Aivan valtavasti! 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti. 



 
 

  

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Hyvä kurssi, oli paljon hyötyä. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Pidin paljon, että oli joku, jonka kanssa jutella opiskelusta ja fiiliksestä yleisesti. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Pääsiäisen aikaan oli tosi pitkä tauko! Enemmän tunteja loppukevääseen. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Hintansa arvoinen valmennuskurssi ja hyvin osaavat opettajat. Tehtäviä on paljon ja niitä 

tekemällä kehittyy varmasti. 

 

Kurssipalaute: Oppilas 40 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

(Palautteen antaja on jättänyt tämän kohdan arvostelematta) 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Hyvät; uskon täysin Mafyn opiskelufilosofiaan sen asian suhteen, että ainut tehokas tapa 

oppia on tehdä itse ja minimoida luennot! Ei olisi mitään järkeä maksaa tuhansia siitä, että 

saa istua lukion biologian tunnut uudestaan :) 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Koin saavani yksilöllistä opetusta ja etenkin kannustusta. Kun oma usko meinasi välillä 

hiipua, sain sen palauttamiseen tukea täältä! 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kenties yksi hyödyllisimmistä kurssin ominaisuuksista. Monilla lääkikseen pääsy jää 

nimenomaan kiinni siitä, ettei ole tarpeeksi harjoitusta koetilanteesta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Asiat osasin jo suhteellisen hyvin tultuani kurssille, suurin edistys tapahtui koerutiinin 

omaksumisessa ja kokeessa toimimisessa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti! Mafy on suhteellisesti tyyris muihin kurssitarjoilijoihin verrattuna, mutta 

rahalle saa vastinetta ja parhaalla on toisaalta varaa pyytääkin enemmän. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Pidin tosi paljon, harjoituskokeet ja mafyn oma opiskelumateriaali vertaansa vailla. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Itsellä oli tosi mukava opiskeluvalmentaja, jolta koin saavani tukea ja neuvoja! 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Ei oikeastaan. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Minusta ei kannata harkita mitään muuta valmennuskurssia kuin Mafya. Heillä on näyttää 

sellaisia sisäänpääsytilastoja asiakkaistaan, johon moni muu ei kykene läheskään 

vastaamaan. Ja omasta mielestäni lähikurssin käyneenä, jos pohjatietosi ovat todella hyvät ja 

raha on tiukassa, niin lääkis-etäkurssi, joka sisältää harjoituskokeet, opiskelijavalmentajan ja 

materiaalit, on lähes yhtä hyvä vaihtoehto. Itse sain harjoituskokeista ja materiaaleista 

suurimman hyödyn. 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 41 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Opetustavat sopii hyvin, jos tietää että on paljon kysyttävää ja jos tunnistaa heikkoutensa 

tarkasti. Parempi kuin luentotyyli! 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Opettajat vastasivat parhaansa mukaan kaikkiin kysymyksiin, mutta olisin toivonut 

enemmän syventymistä teoriakysymyksiin kuin tehtäväkysymyksiin. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet testasi osaamista hyvin. Kokeissa sai harjiteltua monia mahdollisia tilanteita 

(pienet pöydät, kokeentekijän virheet jne.) 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Osaaminen kehittyi kurssin aikana hieman enemmän kuin itseopiskelijana. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Riippuu siitä, kuinka monta kertaa on hakenut ja kuinka tuttuja aiheet ovat. Harjoituskokeet 

ja opiskelijavalmennus ovat yleishyödyllisiä. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Suosittelen osallistumaan, jos tehtävät ja teorian perusymmärrys tuottaa vaikeuksia. 

Useampaan kertaan hakeneelle hyöty ei ole hurja. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,75 

 

  



 
 

  

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus tahditti lukemista mukavasti. Valmentaja varmisti, että missään 

vaiheessa ei motivaatio tai energia loppunut kesken. Opiskeluvalmennus oli yksi kurssin 

hyödyllisimmistä piirteistä. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Enemmän aikoja mielenhallintaan. Olisin toivonut hyötyväni siitä, mutta se jäi kokonaan 

väliin aikojen niukkuuden vuoksi. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Jos päätät osallistua kurssille, pyri kirjoittamaan kysymyksesi esim. vihkoon heti ne 

keksittyäsi. Opettajat pyrkivät varmasti vastaamaan « tyhmiinkin » kysymyksiin. Kaiken 

lisäksi « tyhmät » kysymykset voivat auttaa myös vierustovereita! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 42 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Olisin kaivannut lisää yhteistä opetusta, sillä aina kaikkea, mihin olisi ollut antaa hyviä 

vihjeitä / ohjeita, ei tullut tajunneeksi kysyä itse. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Huomioitiin aina! Ongelma oli lähinnä itsestä kiinni, sillä aina en kehdannut kysyä 

mietityttäviä asioita. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Äärimmäisen hyviä! 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Materiaali on erittäin laadukasta. Sitä tekemällä on vaikea olla kehittymättä. 

 

  



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisi suositella, jos ei tarvitse varsinaista opetusta. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Pidin kurssin materiaalista! 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Minun olisi tullut käytyä paikalla useammin, mikäli tarjolla olisi ollut yhteistä opetusta. Nyt 

kävi, että opiskelin laadukkaammin itsekseni, sillä kurssitilassa on usein liikaa 

taustahälinää. Sain kuitenkin aina apua, kun sitä kysyin! 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Entä jos tiettyinä päivinä olisi tarjolla yhteistä opetusta, tai edes yleisiä « vinkkejä » tai 

muistisääntöjä ja toisina pelkkää tehtävien tekoa? Opettajat olivat kuitenkin sen verran 

asiantuntevia, että olisivat varmasti pystyneet antamaan jotain opiskelijoille, vaikka sitten 

omien kokemusten pohjalta. (Liittyen asioihin, joista oppilaat eivät välttämättä olisi itse 

tajunneet kysyä). 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 43 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

  



 
 

  

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Toimivaa, kun saa itse tarvittaessa kysyä, eikä joudu kuuntelemaan luentoja asioista, jotka 

osaa jo. Biologiassa tosin pienet tietoiskut voisivat olla hyödyllisiä. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Opettajat auttoivat aina nopeasti tarvittaessa ja niin kauan, kunnes asia selkisi oikeasti. Myös 

kyselykierrokset tuntien alussa olivat hyviä. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokeissa oppii koetilannetta ja -taktiikkaa sekä tottuu erityyppisiin kokeisiin, vaikka kokeet 

eivät mielestäni juuri vastaa viime vuosien pääsykokeita. Ranking - systeemi ei välttämättä 

hyvä, sillä tiedän monen vatvovan niitä liikaa, millä taas ei ole postitiivinen vaikutus 

opiskelun tehokkuuteen ja itsevarmuuteen. Rankingin sijaan esim. kokeen keskiarvon 

ilmoittaminen olisi mielestäni parempi. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen kehittynyt jonkin verran, mutta olisin toivonut suurempaa kehitystä. Tosin itse vaikeaa 

arvioida objektiivisesti. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Mikäli lähtötaso on heikko, on Mafy-kurssi erinomainen valinta. Jos taas on itseohjautunut 

opiskelija / hyvä lähtötaso, lähiopetuksesta tuskin hyötyy. Joka tapauksessa varmasti paras 

saatavilla oleva valmennuskurssi. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä kurssi ja myös pääsykoevalmentautumisen henkisen puolen käsittely oli hyödyllistä. 

Lähiopetuksesta taas en liiemmin hyötynyt. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli hauska lisä ja opo supermukava, mutta en kokenut juurikaan 

hyötyväni itse opiskeluvalmnennuksesta. Jos ei itse tiedä, minkä verran lukea tai miten jakaa 

lukuaika, on oposta varmasti paljon hyötyä. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Uudet tuolit kurssipaikalle, nykyiset eivät ole oikein selkäystävällisiä. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen punnitsemaan tarkasti lähiopetusken tarvetta ennen kurssin ostamista. Monessa 

tapauksessa etäkurssi on todennäköisesti jopa kannattavampi vaihtoehto. Jos taas pohjatiedot 

ovat heikot ja kaipaa neuvoa kädestä pitäen, on lähikurssi hyvä sijoitus. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 44 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Yleisesti ottaen pidin siitä ettei luentoja ollut. Esimerkiksi biologian tuntien alkuun olisi 

minusta kuitenkin voinut yhdistää koonteja tms. satunnaisesti.  

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Opetus oli minusta yksilöllistä ja tuki hyvin oppimistani. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat erittäin hyödyllisiä. Etenkin niiden keskinäiset eroavaisuudet sekä 

mahdollisuus harjoitella koetilannetta sekä koestrategiaa ovat jääneet erityisen positiivisena 

mieleeni. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen kehittynyt huomattavasti. Mafynetistä on ollut helppo aina jatkaa siitä mihin on 

viimeksi jäänyt ja se on motivoinut hyvin selkeydellään sekä erilaisilla oppimisen seuranta 

työkaluillaan. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelisin ystävilleni, joilla on jonkinlainen pohja erityisesti fysiikan ja kemian osalta. 

 



 
 

  

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi on hyvin toimiva sekä tukee oppimista loistavasti. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennuksen koin hyödyllisenä etenkin koestrategian hiomisen sekä 

lukusuunnitelman tekemisen kannalta. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Viihtyisyyttä kurssilla voisi parantaa taukotilan avulla. Tauoista voisi kehittää myös 

yhteisöllisempiä. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen kurssia lämpimästi! 

 

Kurssipalaute: Oppilas 45 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tykkäsin, sopii hyvin ainakin itselleni. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Pidin harjoituskokeita hyvin hyödyllisinä, sillä siellä saa testata omaa osaamistaan. 

 

  



 
 

  

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä ja hyödyllinen! Sai apua opettajilta aina, kun ei osannut / ymmärtänyt. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli minulle hyvin hyödyllinen sillä koen sen sisältävien toimintojen 

motivoivan minua lukemaan, kun silloin joskus ei jaksa enää millään panostaa lukemiseen. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 46 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Toimii oikein hyvin. Toivoisin että opettaja tulisi kerran kurssikerran aikana kysymään että 

« miten menee? » Vaikka ei olekaan mitään kysymystä. Tämä ei toteutunut ihan aina. 



 
 

  

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Huomioitiin kiitettävästi. Opettaja voisi ehkä ottaa harjoituskokeen ja miten se meni (puheeksi) 

yksilöllisesti joka kokeen jälkeen. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Erittäin hyödyllisinä, joskin se miten koe menee vaikuttaa itselläni paljon psyykeeseen. Tässä 

korostuu henkisen tuen saanti (opot / opettajat). 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen hakenut jo useamman vuoden, joten huimaa kehitystä ei ollut odotettavissa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelisin MAFY:n kurssia enemmän kuin minkään muun valmennuskurssi firman. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tosi hyvä kurssi. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Valmennus toimi todella hyvin, minulla oli sama opo kuin viime vuonna ja yhteistyö pelasi 

oikein hyvin. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Fysiikan materiaaliin lisää lukuarvottomia tehtäviä. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafya voi suositella kaikille lääkikseen pyrkiville. 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 47 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Asiat, joita käytiin yhdessä läpi olivat tietyn opettajan kanssa yhtä tyhjän kanssa, koska 

selostus epäselvää. Muuten opetustavat hyvät! 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Välillä sai odotella omaa vuoroa melko kauan kun kyseisessä ryhmässä kyselijöitä oli paljon. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Lähtötaso melkein nolla, joten siihen nähden tilanne on täysin eri. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Toivottavasti tiloja mietitään uusiksi jos kurssilaiset lisääntyy. Kevät oltiin jo aika sillit 

purkissa. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssin maksaneille olisi kiva jos omatoimisen opiskelun tila olisi käytössä. Todella hyvin 

rakennettu kurssi! 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Ihan ok juttu, mutta ainakin omalta kohdalta en oikein ymmärtänyt  mitä he mun 

etenemisestä tietää ja mitä niiltä vois kysyä. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Itsenäisen opiskelun tilat, ei lähikursseja niin täyteen. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 48 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Todella hyvät työtavat, jotka sopivat minulle erittäin hyvin. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Apua sai aina tarvittaessa ja usein opettajat tulivat kysymään miten sujuu, vaikkei olisikaan 

ollut kysyttävää. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Todella hyödyllisiä! Jokainen koe oli erilainen ja pääsi kunnolla harjoittelemaan koetaktiikkaa 

ja hyvien tulosanalyysien avulla oman kehityksen seuraaminen oli helppoa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen kehittynyt todella paljon ja saanut myös itseluottamusta ja varmuutta. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisin, jos hänellä on jo jonkinlainen pohja fysiikan ja kemian opinnoista. Jos aloittaa aivan 

nollasta, kaikille ei välttämättä sovi näin itsenäinen tapa opiskella. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tykkäsin todella paljon, ja olen tyytyväienen että valitsin juuri Mafyn! 

 



 
 

  

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli tosi kiva lisä. Oma valmentajani oli todella mukava ja kannustava! 

Itse en tarvinnut opiskelutekniikassa paljonkaan apua, mutta sitäkin enemmän sain henkistä 

tukea ja tsemppaavia sanoja. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Biologian materiaalista loppui tehtävät kesken, kertaavia tehtäviä aiheista olisin toivonut 

hieman enemmän. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen! :) 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 49 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Omassa tahdissa eteneminen ja avun kysyminen tarvittaessa on minulle paras tapa oppia. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeista oppi paljon ; ajanhallintaa, koestrategiaa, paineensietokykyä. 

 

  



 
 

  

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen kehittynyt kurssin alusta, mutta pidempi valmistautumisaika olisi ollut itselle 

hyödyllinen. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Mafya ehdottomasti, lähikurssia suosittelen, jos hinta ei ole itselle liian korkea. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi oli tosi hyvä! Sai vertaistukea muita hakijoilta, kannustusta opettajilta ja varmuutta 

koetilanteisiin harjoituskokeista. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,80  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oposta oli hyötyä varsinkin kevään loppupuolella. Koestrategian miettiminen yhdessä oli 

kehittävää ja oli kiva saada tsemppausta silloin kun itse ei uskonut omiin mahdollisuuksiin. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Loppukeväästä tuntien ajankohdat muuttuivat ja oli täysi ja tyhjä viikko opetusta. 

Säännöllinen ja samana pysyvä tuntiaikataulu olisi ollut kiva. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafynetti-sovellus on mahtava! Automaattiset kertaustehtävät, valmiiksi mietitty 

etenemisjärjestys ja monipuoliset tehtävät auttoivat tosi paljon luku–urakassa! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 50 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 



 
 

  

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Pidin siitä, että tunneilla ei luennoitu, itse en ehkä osannut hyödyntää opettajia tarpeeksi. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Pidin siitä, että joku aihe tai tehtävä käytiin yksilöllisesti läpi. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Mielestäni koepäivä lauantai oli tosin huono, mutta se on vain minun mielipiteeni. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen kehittynyt aika paljonkin, mutta itselläni loppui aika kesken. Joten vinkkini on, että 

kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jos pohjatiedot ovat heikot. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelisin ehdottomasti, mafynetti on aivan huikea. Itse en ehkä ottaisi lähikurssia vaan 

etäkurssin, jos valitsisin nyt uudestaan, sillä en saanut lähikurssista tarpeeksi irti. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Rauhallinen ja viihtyisä työskentelytila, opettajat olivat hyviä ja mafynetti todella hyvä. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hyödyllinen aikataulutuksen yms. kanssa. Mukava opo. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen Mafyn kursseja, mafynetti on huikea opiskeluväline. 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 51 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 

- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Itse olisin tarvinnut vielä hieman enemmän apua ja pohjustusta joihinkin asioihin, mutta 

aikaa ei riitä loputtomasti kaikille tietenkään. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen oppinut asiat todella paljon kattavammin ja oppinut paljon uutta mitä ei oppikirjoissa 

painotettu tarpeeksi. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä kurssi, asiat opetellaan laajemmin ja kertausosio todella hyvä! 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

(palautteen antaja on jättänyt arvioimatta tämän kohdan) 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Materiaalit erittäin hyviä, erityisesti biologian. Opettajat auttavat ja selittävät todella hyvin. 

Myös omassa tahdissa eteneminen takaa sen, ettei asioissa joudu kiirehtimään eteenpäin. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Harjoituskokeita olisi kiva katsoa yhdessä vähän enemmän. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafy takaa, että muistat hormonit, Newtonin lait ja muut oppimäärän asiat todennäköisesti 

koko loppuelämäsi. Ehdottomasti parasta oli uudestaan ja uudestaan kertaantuvat 

kertaustehtävät, joka varmisti että asiat muistuvat mieleen refleksin omaisesti. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 52 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Itsenäisen opiskelun avulla saa edetä omaan tahtiin ja pyytää apua ongelmakohtiin, koin sen 

tehokkaaksi. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Viittaussysteemi kynän avulla on tehokas ja apua sai aina kun oli tarve. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Pääsee testaamaan osaamista ja treenaamaan koetilannetta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Tehtäviä ja materiaalia on runsaasti, teoria on hyvin tiivistetty ja aiheesta saa helposti 

kokonaiskäsityksen. 

 

  



 
 

  

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi on vastannut tarpeitani, oppiaineiden kohdalla olen lähtenyt lähes nollasta ja vuodessa 

olen kehittynyt jo tosi hyvälle tasolle. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

(palautteen antaja on jättänyt arvioimatta tämän kohdan) 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus on ollut huippujuttu! Vaikeina hetkinä on saanut kannustusta ja 

tsemppiä eteenpäin. Myös aikataulun suunnittelu valmentajan kanssa on auttanut 

prosessissa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen kurssia kaikille lähtötasoista riippumatta, tehtäviä löytyy kaikentasoisille. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 53 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Aluksi vaikea tottua « itseopiskeluun », mutta se oli hyvä lopulta alun raskauden jälkeen. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Tuntui, että osa opettajista huomioi enemmän toisia oppilaita kuin muita. 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Muuten hyviä, mutta järjestelyissä aikatauluongelmia. Ja oli tyhmää kun kokeet alkoi vasta 

10. 

Kurssijärjestäjän huomautus: Harjoituskoesali oli vuokrattu ulkopuoliselta toimijalta ja heidän 

puutteellisen toimintansa vuoksi koe alkoi kaksi kertaa lähes tunnin myöhässä. Päätimme 

myöhästymisten vuoksi muuttaa aloitusajan tunnilla eteenpäin kahteen viimeiseen kokeeseen. 

Tulemme vaihtamaan koepaikan tämän vuoksi tulevalle kaudelle 2019-20.  
 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Mielestäni ymmärrys asioista on erityisesti kehittynyt + laskurutiini. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 

Parempi kuin toisen kurssijärjestäjän (nimi poistettu) kurssi, pakotti tekemään enemmän töitä, 

jos on taipumusta laiskuuteen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Erittäin hyvä lisä valmennuskurssiin. Tuki hyvi omaa motivaatiota ja jaksamista. Tsemppasi 

vaikeina hetkinä. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
« Pinkit » kynät käyttöön joka aineessa ja tunnin alussa kierros jokaisen opiskelijan luona. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Jos haluaa kurssin, joka varmistaa, että teet parhaasi pääsykokeeseen valmistautuessa, 

suosittelen mafyä. Kurssilla on aina selvää, mitä lukee milloinkin ja kurssi pakottaa 

opiskelemaan asiat itse, toisin kuin luennot, jolloin kehitys on parempaa. Opiskeluilmapiiri on 

motivoiva. 

 

 



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 54 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehtävien tekeminen on opettanut tehokkaasti. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Kysymyksiin vastattiin. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Erittäin hyödyllisiä ja laadukkaita! 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Laskurutiini on noussut suuresti, mutta bilsan kokonaiskuva on vielä hieman hatara. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Kyllä suosittelisin, jos on valmis tekemään töitä edistyäkseen. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi antaa hyvät mahdollisuudet oppia tarvittavat taidot pääsykokeeseen lähtötasosta 

riippumatta. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hyvä lisä. Sain tarvitsemaani tukea ja kannustusta. Opiskeluvalmennus teki kurssista 

yksilöllisen. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Voiko bilsaan tulla joihinkin laajoihin tehtäviin (esim. immuunipuolustus) videovastaus 

kuten fysiikassa ? 



 
 

  

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafynetti 0n toimiva valmennuspaketti. Opiskelumateriaali, osaamiskäyrä, harjoituskokeet 

ja opiskeluvalmennus muodostavat toimivatn kokonaisuuden. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 55 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työtavat oli pääasiassa itsenäinen opiskelu Mafynetillä, johon sai apua opettajalta 

pyydettäessä. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain aina pyytäessäni apua. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kehitys näkyi hyvin harjoituskokeita tehdessä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Fysiikan lähtötaso oli nolla. Koen, että bilogian ymmärtäminen helpottui mafynetin 

materiaalilla. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelisin ehdottomasti, jos kykenee pitämään rutiineista kiinni ja itsenäiseen opiskeluun. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi oli erittäin hyvä, erityisesti fysiikan opetus ja mafynetin materiaalit. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

  



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,17 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Aluksi tuntui turhalta. Loppua kohden merkitys kasvoi ja opon tuki oli erittäin tärkeää. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Lisää biologian kirjoja kurssipaikalle. Tuntui, että biokset olivat aina varattuja. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen kurssia lämpimästi jokaiselle, joka on oikeasti valmis tekemään töitä päästäkseen 

sisälle. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 56 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Mainio, millä saa avun itselle hankaliin asioihin, kun vaan kysyy! 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Kyllä. Aina kun oli kysyttävää. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Osaamistasooni (matala) nähden hyöty ei vielä tunnu maksimaaliselta, mutta edistivät 

hyvin varsinaiseen kokeeseen valmistautumista. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Opon mielestä huimasti – lähtötasoni oli käytännössä lähes nolla. Omasta mielestä olisin 

kaivannut kehittymistä enemmänkin, mutta oppimista ei oikein voi nopeuttaakaan. 

 

  



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti! 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Asiantuntevaa, hyvä  fiilis ja jokaisen lähtökohdat huomioiva toteutus. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Valikoitunut oponi oli aivan huikea! Oponi tsemppaa eteenpäin realistisesti ja asettaa esim. 

harkkakokeisiin liittyen sopivia tavoitteita. En tiedä, olisiko lukuintoni säilynyt niin 

korkeana ilman opoani! Kiitos =) 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafynetti on varmasti markkinoiden paras itseopiskelumateriaali lääkikseen 

valmistautuvalle. Valmennuskurssi mahdollistaa mafynetin hyödyn maksimoimisen ja tekee 

opiskelumatkasta siedettävämmän, kun ei ole yksin. Opiskeluvalmennus eon pääkopan 

kannalta aivan ykkönen. Lisää uskoa, että myös minusta on tähän! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 57 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehokasta tekemistä. Apua oli myös yhteisesti käydyistä tehtävistä ja ratkaisumalleista. 

 

  



 
 

  

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Jokainen kysymys otettiin vastaan asiantuntevasti ja sai olon, että minut henk.koht. 

huomioidaan. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Loistavaa harjoitusta paineen sietoon. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Tasoni on noussut tasaisesti. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Paras kurssi lääkikseen. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Osaavaa ja selvästi perehdytty millä opiskelutavalla sisään pääsee. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,17  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Auttavaista ja hyvä tuki. Eka opoista liian passivinen, mutta vaihtamalla parani! 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Loistava kurssi lääkikseen hakijalle. Voi luttaa, että kurssin toimintatavat johtaa kehitykseen 

ja saa tarvittavan osaamisen lääkikseen pääsyyn. 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 58 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Yksilöllisellä tahdilla eteneminen oman osaamistason mukaan on toiminut paremmin kin 

luennot :) 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Opetus oli yksilöllistä, esim. alkukierroksilla opettajat huomioivat jokaisen. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Ajankäytön ja pään viileänäpidon harjoittelu ovat olleet etenkin hyödyllisiä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Biologiassa olen laajentanut osaamistani huomattavasti, fysiikassa esim. tehtävänantojen 

analysoiminen ja laskurutiini kehittynyt. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ellei kaveri ole kirjoittanut 6 x Laudatur, suosittelisin, sillä pelkkä asioiden osaaminen ei 

välttämättä riitä kokeessa. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyödyllinen lähtötasosta riippumatta, etenkin kokeet ovat olleet hyödyksi. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Valmennus toiminut hyvin. Valmentaja on voinut huomioida oman elämäntilanteen (esim. 

koulu, työt), kun olemme suunnitelleet lukemista ja painotuksia. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Taittotuolit hieman epämukavia. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 59 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Kahdenkesken opettajan kanssa käydessä myös vaikeammatkin tehtävät aukenivat. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Apua sai aina kun sitä tarvitsi. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat vaativia ja erilaisia. Tulosanalyysit (erityisesti pisterajoista) plussaa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Syksyyn verrattaessa omat taitotasot ovat nousseet reilusti. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelisin, kokemusta on myös muiden firmojen valmennuskursseista ja mafy oli 

huomattavasti parempi. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvää tekemistä syksystä kevääseen. Luottavaisin fiiliksin menossa tekemään koetta. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

  



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,83  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennuksesta isoa plussaa! Oman koutsini kanssa oli mukava ja helppo 

keskustella. Itse sain erityisen paljon energiaa kun valmentajani kertoi asioita, mitä hän oli 

koulussa viime viikkoina tehnyt. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Mafya syksystä kevääseen käyttäneenä olen kehittynyt todella paljon. Hankalimmatkin 

tehtävät menivät lopulta oikein, sillä mafy-sovellus kertauttaa tehtävää kunnes sen osaa. 

Tampereen kurssilla fysiikan ja biologian opettajat olivat tosi hyviä, mutta kemian opetus 

mielestäni hieman huonompaa. Itselläni kokemusta myös toisesta 

valmennuskurssijärjestäjästä ja mafy oli ylivoimaisesti parempi! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 60 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Mafy-netti on tehnyt opiskelusta helppoa! Mukavat opettajat, kannustava ilmapiiri. Jokainen 

on samalla viivalla muiden kanssa – lähtötasosta huolimatta. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus on ollut hyvä « henkinen » tuki ja auttanut suunnittelemaan työtuntien 

jakamista. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Harjoituskokeiden auditorio oli melko ahdas näin isolle ryhmälle. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 61 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työtavat olivat minulle henkilökohtaisesti hyvät. Itsenäistä opiskelua ja voi kysyä, jos tarvitsi 

apua. 

 

  



 
 

  

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Fysiikassa huomioitiin todella hyvin. Kemiassakaan ei valittamista. Bilsassa tuntui, etten 

saanut niin hyvää yksilöllistä opetusta. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Valmistavat erinomaisesti varsinaiseen pääsykokeeseen. Saa vähän osviittaa millä tasolla on 

ja vähentää koepaniikkia. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen ollut aikaisemminkin MAFY:n kursseilla joten kehitykseni ei ollut niin suur, mutta 

paljon olen silti kehittynyt. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti. Kurssi antaa kaiken tarvittavan pääsykokeen läpäisemistä varten, on vain 

itsestä kiinni kuinka hyvin nämä resurssit käyttää. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
HYVÄ! Tampereen kurssipaikka vähän syrjäisä ja pieni (verrattuna Helsinkiin), mutta 

muuten onnistunut kurssi! 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus 10 + ! Minun oponi oli todella mukava, tsemppasi, neuvoi ja osaksi kantoi 

minut tämän vuoden. Kiitos tästä! Opiskeluvalmennus oli niin tärkeä apu kurssin aikana. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Bilsassa opet ehkä enemmän hereillä. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Kannattaa tulla MAFY:n kurssille. Auttaa suunnattomasti opiskelussa ja tulee hyvä rutiini. 

Opiskeluvalmennus yksilöllistä ja tsemppaa vuoden aikana. Materiaalit on hyvät ja tuntuu 

paljon valmiimmalta pääsykokeeseen :) 



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 62 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
On hyvä, että jokainen pystyy etenemään omaan tahtiin ja tarvittaessa kysymään apua 

mihin vain aiheeseen. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Yksilöllistä opetusta saa hyvin ja viittaustekniikka mielestäni hyvä ja toimiva tapa. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat oikein hyvä tapa testata osaamista ja lieventään jännitystä oikeaa 

koetta odotellessa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Koen oppineeni asiat laajemmin ja yhdistelemään kokonaisuuksia. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelisin oikein mielelläni. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvin tehty kokonaisuus, mafynetti selkeä ja monipuolinen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli kiva lisä, mutta en välttämättä olisi tarvinnut sitä. Oli kuitenkin 

mukava suunnitella tuntimääriä jonkun kanssa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 



 
 

  

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 63 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työtavat sopivat laskurutiinin saamiseen ja ylläpitämiseen. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain yksilöllistä opetusta ja minut huomioitiin hyvin. Koen, että olisin saanut kurssista 

enemmän irti, jos olisin ollut koko vuoden kestävällä valmennuskurssilla. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat hyviä, mutta samalla turhauttavia sillä hyppy yo-kokeista 

harkkakokeisiin on suuri (tehtäviä mekein kaksinkertainen määrä ja yksi tunti vähemmän). 

Koen, että oma taitotaso ei ollut yo-kokeiden pohjalta yhtä laaja ja ruutini olisi pitänyt olla 

vahvempaa, mikä aiheuttaa turhautumista. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Suurimman hyödyn sain harjoituskokeista (pääsin tutustumaan koetyyppiin), mutta 

lähikurssi sai tajuamaan myös oma tietotason riittämättömyyden, mikä samalla laski 

motivaatiota – toki yo-kokeiden uupums ehkä tässä suurin syy. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisin suositella ja aion itsekin ottaa tämän syksyllä (jolloin uskon saavani tästä enemmän 

irti). Abikurssi tuntuu hieman riittämättömältä, kun suurin osa kurssilaisista on lukenut 

vuoden pääsykoetta varten. 

 

  



 
 

  

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä kurssi, mutta abiturientti jää hieman jälkeen menosta :D 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,17 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli tsemppaavaa, mutta oma hektinen elämäntilanne abivuonna rajoitti 

hieman omaa jaksamista, mikä vaikutti tietenkin omaan aktiivisuuteen (mikä taas ketuttaa 

entistä enemmän). 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Abien kurssia voisi kehittää syksypainotteisemmaksi. Nyt abikurssi jää vähän viime tippaan 

(kun käy biologian, kemian ja fysiikan yo-kurssit ja aloittaa vasta sitten keväällä itse 

lääkiskurssin – materiaalin paljous ahdistaa.) 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 64 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Mafynetti-ohjelma oli paras oppimismetodi, mitä on tullut vastaan. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Apua oli aina saatavilla kun sitä halusi. Opiskeluvalmentaja oli tosi hyvä lisä seuraamaan 

omaa edistystä. 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Eipä niitä kokeita opi kuin tekemällä. Määrä oli hyvä ja auttoi tosi hyvin hahmottamaan 

koetilanteen ja tarvittavan vastaustekniikan. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Omasta mielestä erittäin hyvin. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Parempaa kurssia ei ole vielä tullut vastaan. Ainoa miinus suhteellisen kallis hinta. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kokonaisuudessaa erittäin hyvä kurssi, mistä saa kyllä huippuvalmiudet kokeeseen. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Ainakin itselle opiskeluvalmennus oli loistava tapa seurata missä menee opintojen suhteen. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Harkkakokeissa oli aikataulujen kanssa lähes jokaisella kerralla ongelmia. Esim. koe alkoi 

pari kertaa lähes tunnin myöhässä. 

Kurssijärjestäjän huomautus tähän palautteeseen: Harjoituskoesali oli vuokrattu ulkopuoliselta 

toimijalta ja heidän puutteellisen toimintansa vuoksi koe alkoi kaksi kertaa lähes tunnin myöhässä. 

Tulemme vaihtamaan koepaikan tämän vuoksi tulevalle kaudelle 2019-20.  

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Loistava kurssi kokonaisuudessaan. Mafynetti paras tapa oppia, mitä on tullut itselle vastaan. 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 65 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työskentely oli rauhallista ja tehokasta. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Yksilöllistä opetusta oli tarjolla sitä kysyttäessä. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeista oli paljon apua pääsykokeisiin tottumisessa ylioppilaskokeiden jälkeen. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Eniten on kehittynyt koetaktiikka pääsykokeita varten. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Voisin suositella heitä harkitsemaan ainakin MAFY:n materiaalien hankkimista. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Materiaalit olivat hyviä ja harjoituskokeet tuntuivat hyödyllisiltä, mutta etäkurssi oli ollut 

ehkä minulle parempi. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
- 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 



 
 

  

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 66 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Hyvä. Erilaista oli muihin kursseihin verrattuna se, että luentoja ei ollut, vaan keskityttiin 

tehtävien tekemiseen. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain yksilöllistä opetusta aina halutessani ja otettiin minut huomioon kurssilla. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Erittäin hyviä kokeita. Tehtävät vaihteli ja vaikeustaso vaihteli, etli tuli käytyä läpi ns. 

kaikentyyppiset tehtävät. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Hyvin. Kun tekee tehtäviä mafynetin järjestyksessä ja näkee käyrän miten edistyy, niin sitä 

saa aina lisäboostia opiskeluun. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti suosittelisin. Materiaali on todella hyvä ja kattava ja opetus pääosin 

asiantuntevaa. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä kurssi, mutta hieman liian kallis lähiopetuskurssit siihen, mihin hintaan saa pelkän 

materiaalin. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

  



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli hyvä lisä kurssiin ja oli hienoa kuulla sisäänpäässeiden tarinoita ja 

ottaa heiltä vinkkiä, miten edetä. Myös se oli hyvää, että pystyi yhdessä suunnittelemaan 

lukuaikataulun. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Laajentakaa Poriin, jotta saadaan sinne oma kurssi. Siellä on paljon hakijoita nyt ja 

tulevaisuudessa. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Jos haluaa saada kunnon rutiinin tehtävien tekemiseen ja haluaa nähdä miten lukeminen 

etenee, niin kannattaa ehdottomasti valita Mafynetin kurssi! 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 67 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Lyhyet opetustuokiot oli hyviä, mutta niitä olisi voinut olla vähän useammin. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Pyytäessä sai hyvin avustusta. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Opettivat hyvin koetilanteeseen, turhan ahdas tila. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen oppinut paljon ja kehittynyt nopeasti. 

 



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Suosittelisin varsinkin etäkurssia. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kokonaisuus tosi hyvä. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Siitä oli apua opiskelun suunnittelussa, sain kaiken tarvittavan. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Parempi harjoituskoetila. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Suosittelen lähikurssia kaikille lääkikseen pyrkiville. 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 68 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat yksi syy tulla kurssille: Pääsykoetilanne on ylioppilaskoetilanteeseen 

verrattuna erilainen ja oli hyvä oppia huomaamaan millaisia virheitä saattaa tehdä paineen 

alla.  

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Etenkin kemian taidot paranivat kurssin aikana valtavasti, vasta kurssilla opin 

hahmottamaan kokonaisuuden kemiasta, mitä en vielä lukiossa oppinut. Fysiikassa luulin 

oppivani paremmin, mutta se jäi epävarmaksi. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Uskon, että mafyllä käytettävä opiskelumetodi on tahokkain tapa oppia. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
- 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oli hyvä, että opo soitti niin usein ja joku oli avustamassa lukemistuntien kanssa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Jotenkin olisi ollut kiva käydä kokonaan harjoituskokeita tarkemmin läpi, erityisesti kun 

itsellä taipumusta alisuoriutua niissä. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 69 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Työtavat ovat kehittäviä, koska tehtäviä pyritään tekemään mahdollisimman pitkälle 

itsenäisesti. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain tarvittaessa yksilöllistä opetusta vaikeisiin tehtäviin. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet auttoivat koetaktiikan löytämisessä ja vähensivät koejännitystä sekä sen 

tuomaa epävarmuutta kokeessa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Olen saanut palautettua taitoni hyvälle tasolla ja oppinut paljon uutta lukiossa oppimani 

päälle, etenkin biologiassa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi oli hyvä, se auttoi ajankäytön hallinnassa ja henkilökohtainen opo osasi kertoa 

sopivista opiskelutuneista, joten voimia riitti loppuun asti. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 3,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli tarpeen ja sitä oli riittävän usein (2 vkon välein). Opo osasi suositella / 

sovittaa etenemiselleni sopivan viikkotuntimäärän, jota jaksaa noudattaa koko opiskeluajan 

kevääseen asti. Opon tsemppaus on ollut myös välillä tarpeen. 

 



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Harjoituskokeita edeltävät päivät voisi olla kevyempää opiskelua / tai koe yhtenä 

opiskelupäivistä. Välillä lauantaiaamuisin oli viikon opiskeluista aika väsynyt. Yhteisiä 

lisätehtäviä olivi voinut olla enemmän, kuten kemiassa oli. Yhdessä läpikäytiin taululla. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 70 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Ne olivat monipuolisia ja vastasi viime vuosien pääsykokeita hyvin. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Hyvä kurssi ja asiansa tuntevat opettajat. 

 

  



 
 

  

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Hyvä paikka kysyä, jos jokin mietityttää. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Mafy-sovellusta voisi hioa, enemmän opiskelusta kertovia kuvaajia (esim. aikaa käytetty). 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Hyvä kurssi ! Asiantuntevat ja innostavat opettajat. Suosittelen kaikille, mutta varsinkin 

sellaisille, joilla lähtötaso on hyvin matala. 5 / 5 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 71 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4  5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tehokasta. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain vastaukset haluamiini kysymyksiin. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kenties koko kurssin hyödyllisin asia. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Vaikka aikaa oli päälle kuukausi, niin tuntui että siinäkin ajassa oppi valtavasti asioita. 

 

  



 
 

  

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Kannattaa käydä, varsinkin jos haluaa varmuutta itse kokeen suorittamiseen. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Tehokas kurssi, jonka aikana oppii paljon asioita. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oli kiva, että sai puhua Mafy-kurssin käyneiden lääkisopiskelijoiden kanssa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Henkilökohtainen palaute kokeesta ja vinkkejä siitä, mitä asioita kannattaa kerrata. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 72 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Sain apua omiin ongelmiin tehtävien / teorian kanssa. Välillä mafynetin bilsan teoriat tuntui 

suppealta ja hain tietoa kirjoista. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

(Palautteen antaja on jättänyt tämän kohdan arvostelematta.) 

 
- 

 



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet oli tosi hyviä ja niissä oli laajasti eri tehtäviä. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Minulla oli melko hyvä pohja kaikkien aineiden suhteen. Eniten kehityin biologiassa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Mieluummin tämä kuin aiemmin käymäni valmennuskurssi. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
- 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli jees. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 73 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 



 
 

  

Opiskelu on tehokasta kurssin työtavoilla. Opiskellessa otetaan huomioon mikä on oikeasti 

hyödyllistä ja  missä määrin. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Yksilöllistä opetusta sai käytännössä aina ja niin paljon kuin halusi. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet tuntuivat opettavaisilta ja tärkeiltä ennen oikeaa koetta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Kehitys on ollut yllättävän hyvää ja suurta. Koin että lähtötasoni oli ihanhyvä, mutta silti 

yllätyin kuin paljon vielä pystyin kehittymään. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Itse koen kurssin käymisen suureksi eduksi niitä kohtaa, jotka eivät tällä kurssillaa olleet. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Mieluisa kokemus tueksi oppimiselle ja henkiselle tasolle pääsykokeeseen valmistautuessa. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,33 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli etehnki aluksi erittäin hyödyllistä, kun itsellä ei ollut vielä kuvaa 

siitä, miltä hyvin valmistautuminen oikeastaan vaatii! Loppupuolella kun opiskelu oli jo 

itsellä hallussa sekä itsekriittistä, oli se hyvä henkinen tuki. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Poriin oma kurssi. Porissa on paljon innokkaita hakijoita lääkikseen, mutta matkustelu on 

rankkaa / kallista Tampereelle, joka varmasti on monelle iso kynnys tulla kurssille. Ei ole 

muitakaan lääkiskursseja siellä. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 74 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Todella hyvä, että materiaalissa sai edetä omaa tahtia ja tarvitaessa kysyä opettajalta. Lyhyet 

infot / yksittäisten tehtävien läpikäynnyt olivat hyviä, mutta luentoja en kaivannut. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain aina vastauksen kysymykseeni. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeet olivat hyviä mittareita osaamisen kehittymisessä ja niitä oli sopiva määrä 

loppua kohti tihentyen. Koetilanteeseen ja -strategiaan tuli paljon hyvää harjoitusta. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Kehitystä on tapahtunut huimasti ja tarvittava määrä rutiinia tullut rutkasti. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti suosittelisin! Muiden yritysten kursseista minullla ei ole kokemusta, mutta 

MAFY:n konsepti ainakin toimii! 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Erinomainen materiaali ja opettajat! 10 + ! 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmentajalta olen saanut paljon hyödyllisiä vinkkejä opiskeluun ja aikataulun 

luomisessa hänen apunsa oli korvaamatonta. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 75 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Koin tehtävien tekemisen mafyn avulla erittäin tehokkaaksi perinteisen lukemisen sijaan. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Kysymyksiin löytyi aina vastaus ja opettajilla tuntui olevan aito halu auttaa. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Koetilanne tuli tutuksi ja löysi itselleen sopivan koetaktiikan. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Mafyn materiaalit, opettajat, harjoituskokeet sekä lähikurssilla ryhmän tuki tekivät kokeeseen 

valmistautumsen tehokkaaksi ja mukavaksi. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

  



 
 

  

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Opiskeluvalmennus oli hyvä lisä kurssille. Oli kiva saada vinkkejä ihmiseltä, joka on käynyt 

saman prosessin läpi. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

Kurssipalaute: Oppilas 76 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
MAFY:lla opin opiskelemaan parhaalla tavalla, eli aktiivisesti. Ei ole tarvinnut istua hiljaa ja 

kuunnella luentoja. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Sain apua kaikessa missä tarvitsin. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Harjoituskokeissa opiskelutilanne oli erilainen kuin kotona opiskellessa. Kokeissa « antaa 

parhaansa » ja saa tuntumaa oikeaan koetilanteeseen. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Opiskellut lähet koko fysiikan lukion oppimäärän 5 kuukaudessa, eli aika hyvin. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 



 
 

  

 
- 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Kurssi on todella tehokas ja opettaa eri aineiden lisäksi koetaktiikkaa ja oikeanlaisia 

opiskelutapoja. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,50  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
En välttämättä saanut opiskeluvalmennuksesta irti niin paljon kuin olisin halunnut. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

Kurssipalaute: Oppilas 77 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Erittäin hyvä, tehtäviä tekemällä oppii. Viittausmenetelmä kynillä nerokas! 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Joka kerta sai apua ja nopeasti, opettajat ei kertonut suoraa vastausta, vaan piti käyttää omia 

aivoja, mikä oli oppimisen kannalta erittäin hyvä. 

 

  



 
 

  

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokeita oli monta ja kaikki erilaisia. Olisi ollut kauheaa, jos kevään ensimmäinen koe olis 

ollut itse pääsykoe. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Mafynetti on järkevästi ja motivoivasti rakennettu. Olen saanut kemiaan ja fysiikkaan aivan 

uuden tason laskurutiinissa. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ehdottomasti! Tulisin myös itse uudestaan. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Opettajat ihania ja asiantuntevia, apua saa aina ja Mafynetin tehtävät monipuolisia ja kivoja. 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67 

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Oli motivoivaa kun opo soitti ja jokaisen puhelun jälkeen oli erittäin hyvä fiilis! Oli myös 

mahtavaa, että joku asetti tavoitteet lukutahdille! 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Fysiikan materiaalissa voisi olla kaavakokoelma. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 

 

 

  



 
 

  

Kurssipalaute: Oppilas 78 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
Tosi hyvät, sai keskittyä täysin omaan kehittymiseen ja edetä omaan tahtiin. Ei tullut 

vertailtua itseä muihin ja näin kasvatettua paineita. 

 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
Apua sai aina kun sitä pyysi. 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
Kokeitten teosta tuli rutiini, joka varmasti hyödyttää pääsykokeissa. 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
Omaan lähtötasoon nähden paljon, mutta olisin itse toivonut vielä hieman nopeampaa 

kehitystä. 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Ainoa valmennuskurssi, johon rahojaan kannattaa laittaa. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
10 +, loistavat materiaalit, helppo edetä kun kaikki on suunniteltu valmiiksi (esim. tehtävien 

järjestys). 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 4,67  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Todella hyödyllistä, tulee itselle varmuus siitä, että opiskelee oikeita aineita oikeita määriä ja 

on myös piristävää jutella saman asian läpikäyneen kanssa. 

 

  



 
 

  

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
Biologian tunteja voisi vähentää / voisi valita mihin osallistuu. Niitä en kokenut niin 

hyödyllisiksi. Kun asiat on pitkälti muistamista. 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
Kannattaa ehdottomasti valita mafyn kurssit, oli se sitten lähiopetuskurssi tai itseopiskelu, 

sillä jo pelkät tehtävämateriaalit on niin hyviä, että en usko mistään muualta löytyvän 

läheskään saman tasoisia. Ei myöskään tarvitse kanniskella kirjoja mukana, kun kaikki 

tarvittava löytyy tabletilta. 

 

Kurssipalaute: Oppilas 79 

 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. 

Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, 

toivomme, että annat sen myös. 

  

1. Oliko opetus asiantuntevaa?   1   2   3   4   5 

 

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?   1   2   3   4   5 

 
- 

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?  1   2   3   4   5 

 
- 

 

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?    1   2   3   4   5 

 
- 

 

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?   1   2   3   4   5 

 
- 

 

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa 

lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi".   1   2   3   4   5 

 
Olen jo suositellutkin. 

 

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti: 

 
Olen yrittämässä kolmatta kertaa ja ollut kahdella eri valmennuskurssilla tätä ennen. Tämä 

on rehellisesti sanoen paras! 

 

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?   BI   1 2 3 4 5     FY   1 2 3 4 5     KE   1 2 3 4 5 



 
 

  

 

9. Anna tässä arvosana opettajista.  

 
Palautteen keskiarvo: 5,00  

 

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta. 

 
Kannustavaa, auttaa jaksamaan lukemisessa. 

 

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen? 

 
- 

 

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä 

kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on 

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa 

vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille. 

 
- 


