
Julkaisemme kaiken kurssilaisten antaman palautteen valikoimatta 
tai karsimatta. Kun tulet itse kurssillemme näet, kuinka myös sinun 
palautteesi ilmestyy nettisivuillemme. Tällä tavalla ihmiset voivat 
olla varmoja, että emme jätä mitään julkaisematta. Olemme ainoa 
kurssijärjestäjä, joka tekee näin.

Opettajat ovat saaneet tarkemman palautteensa henkilökohtaisesti. 
Palautteista on poistettu viittaukset henkilöihin ja muihin yrityksiin. 

Palautekyselyyn vastanneita kurssilaisia oli kaikkiaan 235

Opiskelijoiden antamat yksittäiset palautteet löydät 
selaamalla eteenpäin!

Lisäsimme 18.7.2019 muutaman jälkiteen tulleen 
palautteen. Uudelleenajon yhteydessä palautteiden järjestys on 
voinut muuttua, mutta kaikki aiemmat palautteet ovat tallella.

Kaksi keskiarvoa, joista olemme erityisen ylpeitä

Lääkiskurssi 2018-2019

Lääkiskurssi 2018-2019 

Kysymys

Oliko opetus asiantuntevaa?

Suosittelisitko kurssia kaverillesi? 

4,64 (Maksimi 5) 

100 % suosittelisi
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Vastaajan tunnus: 10716050143 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Vahvuus jo valmiiksi, 

mutta laskurutiini 
kehittyi toki paljon. 
Riittävän haastavia 
tehtäviä. Mukavat ja 

omaan ajatteluun 
pakottavat opettajat.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kysymyksiin sai hyvin vastauksia, joskus toki opettajakin joutuu mietti-
mään, mutta se auttaa jopa enemmän, kun yhdessä pohditaan. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
En tiedä, miten opetus voisi olla yksilöllisempää tällaisella kurssilla 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Haastavia 
ja pitkiä, testasivat monipuolisesti. Sai hyvän tuntuman koetaktiik-
kaan. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Hintansa arvoinen kaikin puolin. Laadukas opetus ja harjoituskokeet 
mahdollistavat hyvän kehittymisen. Sähköinen materiaali on näppärä 
ja joustava. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714898143 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
1/3 tunneista oli 
luentoja ja muu 

aktiivista opiskelua 
ja kyseinen rytmi oli 
mielestäni ideaali-

nen, koska kemiasta 
ja fysiikasta poiketen 

biologiassa myös 
luennoista on erittäin 
paljon hyötyä, koska 
aine ei ole laskennal-

linen ja oppiminen 
vaatii myös paljon 

ulkoaopettelua sekä 
isojen aihekokonai-
suuksien hallintaa.

5 
Kemian opettajat 

olivat päteviä ja avu-
liaita.

5 
Fysiikan opettajat 

olivat erittäin päteviä 
ja opetus oli erin-

omaista. Fysiikka oli 
itselleni lähtökohtai-
sesti hankalin aine ja 
tarvitsin siihen eniten 
apua. Tätä apua sain 

ja saavutin erittäin 
hyvän tason kurssin 
myötä myös tässä 

oppiaineessa.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus oli erittäin laadukasta. Opettajat olivat päteviä ja asiantuntevia 
ja apua sai aina tarvittaessa. Opetus auttoi hyvin sisäistämään myös 
itselle hankalat asiat ja taso kaikissa oppiaineissa nousi merkittävästi 
kurssin johdosta. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Työtavat olivat toimivia. Aktiivinen työskentely oli ensiarvoisen tärkeää 
ja tämä oli ensisijainen syy, miksi päädyin kyseiselle kurssille vrt. kurs-
sit, joissa opetus on luentopainotteista. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Yksilöllinen opetus oli ensiluokkaista. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus-
kokeet olivat yksi tärkeimmistä asioista kurssilla. Niistä sai seurata 
omaa kehitystään ja mikä vieläkin tärkeämpää, niiden avulla pystyi 
harjoittelemaan koetekniikkaa varsinaista pääsykoetta varten. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen kehittynyt erittäin paljon kurssilla, etenkin omassa heikkoudessa-
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ni eli fysiikassa. Myös opiskelutekniikka on kohentunut kurssilla merkit-
tävästi. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssi ylitti odotukseni. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opintovalmentaja oli tärkeä henkinen tuki kurssin aikana ja hän osasi 
ohjeistaa niin opiskelutekniikoiden, kuin myös ajankäytön osalta. 2vk 
soittorytmi oli itselleni oikein sopiva. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kurssilaisen ja opintovalmentajan välil-
le olisi hyvä järjestää tapaaminen tai videopuhelu, koska monelle on 
luontevampaa keskustella opintoihin liittyvistä asioita ihmisen kanssa, 
jonka on nähnyt. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin ehdottomasti. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Olin MAFY:n pisimmällä kurssilla ja omasta puolestani voin suositella 
kurssia kaikille. Opetus oli ensiluokkaista ja opettajat olivat avuliaita ja 
motivoituneita. Kurssilla painotettiin jatkuvien luentojen sijaan aktiivis-
ta työskentelyä, mikä oli erittäin hyvä asia koska itse en koe varsinkaan 
fysiikan ja kemian luentoja hyödyllisinä verrattuna siihen, että tekee 
itse tehtäviä ja tarvittaessa on aina opettajan apu saatavilla. Kurssi 
kattoi erittäin hyvän opintovalmentajan, 7 harkkakoetta ja huippuo-
pettajat, joten kurssi oli erittäin kattava ja ylitti odotukseni. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714895288 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harhoitus-
kokeissa pääsi testaamaan omaa osaamista tasaisin väliajoin mikä 
auttoi hahmottamaan todellista kehitystä ja antoi paljon motivaatiota 
opiskeluun. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus auttoi opiskelun aikatauluttamisessa ja parhaiden 
opiskelutekniikoiden löytämisessä. Jatkuva henkinen tuki ja kannustus 
oli myös merkittävä tekijä kehittymisessä. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Yllätyin erittäin positiivisesti ilmoittauduttuani kurssille syksyllä kun 
sain tabletin heti käyttööni ja opiskeluvalmentajani laittoi saman tien 
viestiä ja sovimme puhelun. Hän auttoi minut heti alkuun opiskelujen 
kanssa, antoi vinkkejä opiskeluun ja yhdessä sovittiin sopiva aikatau-
lu jolla lähdin liikkeelle. Itse olisin syksyllä lähtenyt ihan eri tavalla 
opiskelemaan ja aika olisi todennäköisesti mennyt hukkaan passii-
visen opiskelun takia. Sen sijaan pääsin heti aloittamaan tehokkaan 
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työskentelyn. Mafyn materiaalit etenevät loogisessa järjestyksessä, 
itselläni oli kulunut useampia vuosia lukioajoista mutta materiaaleissa 
kun etenin, sain luotua hyvän pohjan etenkin fysiikkaan jonka jälkeen 
soveltavammat tehtävät rupesivat sujumaan ongelmitta. Opettajat 
lähikurssilla ovat erittäin osaavia ja yksilöllisen opetuksen myötä sain 
joka tunnilla vastauksia juuri minulle hankaliin asioihin. Töitä pitää tie-
tenkin tehdä ja paljon mutta jos intoa riittää niin Mafylta löytyy työka-
lut onnistumiseen. Todella hyvin järjestetty kurssi ja hatun nosto koko 
Mafyn porukalle. En voi kuin suositella jokaiselle lääkikseen haluavalle! 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714890683 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714888480 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Erityinen plussa luen-

not!!!!!

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kysymyksiin tuli hyvät ja selkeät vastaukset. Jotkin opettajista haas-
toivat myös ymmärtämään asian syvemmin. Se oli tosi hyvä. Opettajat 
olivat myös mukavia henkilöinä ja oli kiva kysyä kysymyksiä. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Tekemällähän oppii parhaiten, se oli todella hyvä että mafyssa pai-
notettiin juuri tätä. Mielestäni luennot bilsassa olivat todella hyviä ja 
tehokkaita. Siihen aineeseen tarvitaan luentoja, ei niinkään laskennal-
lisiin aineisiin. Juuri niin mafyssa tehtiinkin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Pieni, mutta tosi tärkeä ja kiva juttu oli se, että opettajat muisti kurssi-
laisten nimet. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Tilanne oli 
hyvin koemainen, ja kokeen kysymykset myös oikeaa koetta vastaavia. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Oon kehittyny tosi paljon 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tosi hyvät kurssimateriaalit, helpottaa todellakin huomattavasti omaa 
urakkaa. Pystyin keskittymään itse oppimiseen, eikä aikaa mennyt 
turhaan suunnitteluun ja muuhun pohtimiseen. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oli tosi hyvä opo jolla oikeesti oli vinkkejä jotka on auttanut. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Toimii näin tosi hyvin 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712235415 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Bilsassa on tosi kiva kun tulee luennon 
aikana tehtäviä että pohdi ryhmässä, mutta olisi kivempi jos sanottai-
siin että voi myös pohtia yksin jos haluaa. Tulee välillä paineet ja nolo-
olo jos ei osaa ja pitää tuntemattomien kanssa pohtia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712234970 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ehkä biologiassa viimeisenä pakettina 
lisää ns. Vaikeampia pohtimistehtäviä, tuntui että niitä olisi ollut tosi 
vähän:) 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen kaikille niille, jotka ovat tosissaan lääkikseen hakemisessa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712224904 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711871169 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
- luennot oli parhaut-

ta!

 5 
Opettajat osasivat 

selittää juuri ne asiat 
yksittäiseen tehtä-
vään liittyen, jotka 

auttoivat ymmärtä-
mään syvällisemmin 
tehtävän, ja täyttivät 

oman osaamisen 
aukot. Erityisesti - 

selitykset ovat olleet 
sellaisia, joiden jäl-
keen monien tehtä-
vätyyppien ratkaisu 

on helpottunut!
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Jokaiseen tehtävään sai aina sellaisen kattavan vastauksen, jonka 
jälkeen kyseiseen tehtävään liittyvä aihealue ei enää aiheuttanut vai-
keuksia. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus-
kokeet olivat täydellinen tapa selvittää omat vahvuutensa ja heikkou-
tensa ja keskittyä juuri niihin sitten, eikä vain päntätä kaikkea epäte-
hokkaasti. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
En usko, että millään muilla materiaaleilla taikka kurssilla olisin kartut-
tanut taitojan aikaan nähden näin nopeasti ja tehokkaasti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssi on mielettömän hyvä, tehokas ja opettajat erittäin mukavia! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
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Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711868037 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867014 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709453859 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Kaljuuntuvan opetta-
jan luennot parhaita! 

Kiitos I.S

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Tosi jees 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Laskut oppii vain laskemalla 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Mukavan 
haastavia 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Hyvin paljon 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Auttaa stressitilanteessa mukavasti 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Ilman mafy itselläni ei olisi mahdollisuuksia päsätä sisään 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on yksinkertaisesti paras vaihtoehto 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714898806 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Huippu kurssi! Suosittelen! 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714895120 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Mielestäni oli erinomainen työtapa, että kaikki tekivät itsenäistä työtä 
ja kysyivät apua tarvittaessa, mutta tämä tapa ei välttämättä sovi 
kaikille 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Niissä oppii 
hyvin koetaktiikkaa ja ajankäyttöä sekä oppii millaisia tehtävätyyppejä 
oikeaan kokeeseen voi tulla. Kokeet itsessään olivat hyödyllisiä, mutta 
ikävä kyllä koesali oli todella ahdas ja oli ikävää nousta ja keskeyttää 
oma kokeensa muiden lähtiessä vessaan/itse vessaan lähtiessä häiritä 
muita. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ehkä olisi hyvä, että toimistolla olisi 
paikalla varaopettajia jotka tulisivat luokkaan kysymysten kasaantues-
sa auttamaan. Olen huomannut, että välillä opettajia tulee luokkaan 
lisää kun kysymyksiä on paljon, mutta ei läheskään aina kun on monta 
ihmistä jonossa viittaamassa. Ymmärrän, että tämä on vähän vaikeaa 
toteuttaa, mutta jos se olisi sujuvasti mahdollista niin se olisi aika hyvä 
uudistus. Mielestäni odotusajat eivät ole liian pitkät yleisesti mutta 
välillä jos joku kysyy monta eri kysymystä, opettajat saattavat jäädä 
pitkäksikin aikaa jumiin yhden henkilön luo. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
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Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714890093 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Ensimmäi-
sistä kokeista muisti tehtäviä viimu vuodelta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232091 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Harjoitus-
kokeet olivat hyviä mutta saattoivat myös masentaa paljon ja helposti 
vertaa itseään kriittisesti muihin rankingien takia 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Ihan parasta! 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ainoa miinus tulee siitä, että välillä 
tuntui ettei aika riittänyt kysymyksien kyselyyn 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712225845 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Tykkäsin tosi paljon opetuksesta. Opettajat oli tosi asiantuntevia ja 
osasivat selittää kaiken niin, että tajusin varmasti kysytyn asian. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Ehdottomasti paras kurssi tähän astisista. Olen käynyt kahden toisen 
valmennuskurssijärjestäjän kurssin ja Mafy oli näistä kolmesta ehdot-
tomasti paras. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentajani -  oli ihan huippu. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen ehdottomasti Mafyn kurssia. Jokaisessa oppiaineessa oli 
ihanat, kärsivälliset opettajat, jotka jaksoivat selittää kaikkiin, jopa nii-
hin ”tyhmiin” kysymyksiin, vastaukset niin juurta jaksaen, että varmasti 
tajusi asian pointin. Opiskeluvalmentaja toi lisää potkua lukemiseen 
tsemppaamalla ja tuomalla välitavoitteita luku-urakan keskelle, jolloin 
lukeminen tuntui kevyemmältä. Tykkäsin! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712225116 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711868622 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711868551 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711867415 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Tosi mukavat opet-

tajat!

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711867342 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Biologian esitykset kattavia ja selviä! Apua pyytäessä sai aina selvän 
selityksen! 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Ymmärrys lukiossa opetetusta asioista syventynyt! 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ekstra luentoja fysiikassa ja kemiassa 
haastavista aiheista. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kaiken kaikkiaan loistava ja toimiva kurssimalli! Kurssilta löytyy paljon 
uusi ja hyvä kavereita! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711866282 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Tehtävät mielenkiin-
toisia ja hyviä, mutta 
aineistoa voisi ken-
ties olla enemmän

5 
Helppo ja selkeä ma-
teriaali, monipuolisia 

tehtäviä

5 
Hyvin monipuolisia 

tehtäviä

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Parhaan tuloksen ja tuntumaa tehtäviin sai itsenäisesti, mutta apua oli 
kuitenkin riittävästi tarjolla 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Joka kerta, kun sitä tarvitsi 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Vaikeita 
tehtäviä ja ankara arvostelu motivoi tekemään parhaansa ja saa pää-
sykokeen tuntumaan helpolta 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Jos opiskeltujen tuntien määrää voisi 
tallentaa yhteen pinoon, jonka voisi nähdä ennen pääsykoetta (moti-
vaatiota, esim. ”Jes! Olen opiskellut tätä jopa 400h!” 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Koen olevani vahvimmillani kurssin jälkeen 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10709454795 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajat osaa todella auttaa ja en pelkää kysyä vaikka oliskin tyhmiä 
kysymyksiä 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjotusko-
keet on just parhaita oikeen kokeen jännitystä voittamista varten! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714889184 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Voin rehellisesti suositella Mafyn kurssia lääkikseen valmistautumi-
seen! Opettajat ovat asiantuntevia ja mukavia, ja työskentelytavat 
tehokkaita. Materiaalit ovat hyvät - sopivissa määrin haastavia tehtä-
viä ja perustehtäviä. Myös salissa tehdyistä harjoituskokeista on paljon 
hyötyä ja koetilanne tulee tutuksi. 5/5!!! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10728127510 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10718521884 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Sai hyvää 
kokemusta itse koe tilanteesta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt kurssin aikana hyvin. En kuitenkaan ehkä ehtinyt saa-
vuttamaan kaikkea, koska tulin kurssille suoraan ylioppilas kirjoituksis-
ta mutta se oli oletettavissa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Todella mainio kurssi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Tunneilla sai paljon hyviä neuvoja lukemiseen ja koetehtäviin vastaa-
miseen sekä viimeisen viikon valmisteluihin. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kurssin formaatti on tällä hetkellä 
oikein hyvä. Välillä ehkä ekaan kierrokseen kuluu liikaa aikaa mutta 
omaa vuoroaan odottaessa voi tehdä muun aihealueen tehtäviä, joten 
se ei ole oikeastaan ongelma. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella mainio kurssi. Aihealueet on hyvin jaksotettu ja se helpottaa 
etenemistä ja parantaa itsevarmuutta kokeeseen edetessä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10717811153 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Luennot tuntuivat 

ehkä hiukan turhilta 
ja aikaa vieviltä. Tä-

män lisäksi biologian 
kurssista ei ehkä it-

selle ollut niin paljon 
hyötyä kuin muista 
aineiden kursseista.

5 5 
Ymmärsin asioita, 

joita en ole ymmär-
tänyt neljään vuo-

teen vaikka olenkin 
ne aina koittanut 

opiskella. Opettajat 
olivat asiantuntevia 

ja osasi selittää asiat 
sillä tavalla, että 

ymmärsin ne.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Koen että minulla on ollut todella paljon hyötyä omasta opiskeluval-
mentajastani. Siitä olen ollut erityisen kiitollinen ja tyytyväinen! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Ehdottomasti suosittelen, toki riippuu miten valintakoe muuttuu ensi 
vuonna. Olen itse käynyt valmennuskeskuksen etä- ja lähikurssin ja 
mielestäni kurssit olivat sillon ihan hyviä. Mafyn kurssin käyneenä 
en todellakaan ole enää samaa mieltä - (Mafyn kilpailja)  kursseista. 



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Mielestäni mafya ja valmennuskeskuksen kursseja ei voi edes verrata 
keskenään! Älyttömän suuri tasoero omasta mielestäni! 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10717711612 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Kemiaan ja fysiikkaan voisi jotain pieniä teoriahetkiä kuten biologias-
sa, kuitenkin paljon lyhyempi, sillä laskeminen tärkeintä 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Pidin kurssista todella paljon. Opin aivan uusia ja paljon kehittävämpiä 
opiskelutekniikoita kurssin myötä ja olen todella tyytyväinen lopputu-
lokseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714888660 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714887799 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Hyvä valmennuskurssi ja opiskelumateriaali. Opettajat mukavia ja 
osaavia. Harjoituskokeet hyvin järjestetty ja opiskeluvalmennus myös. 
Tuntui koko vuoden siltä, että sai tukea opiskeluun ja jaksamiseen, ja 
sitä kautta myös onnistumisen avaimet itse pääsykokeessa. Iso kiitos ja 
suositus Mafylle! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712469103 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234877 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Uskon, että ilman mafyn opiskelumateriaaleja opiskelupaikan saa-
minen olisi itselleni melko epätodennäköistä. Olen kehittynyt mafyn 
materiaalien ja opetuksen avulla valtavasti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234732 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234680 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Yksi fysiikan opettaja hieman empi vastausten kanssa. Muuten kaikki, 
etenkin biologian opettajat olivat erittäin hyviä! 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Bilsassa luento viikossa oli erittöin hyvä. Fysiikassa joku kokoava 
luento olisi ehkä myös toiminut, mutta yleiset työtavat (itseopiskelu) ja 
materiaalit olivat yleisesti todella hyviä! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoi-
tuskokeissa oli ehkä hieman erityyppisesti laadittuja tehtäviä, kun 
oikeissa kokeissa ja osittain työläämpiä. Toisaalta ne ovat ensiarvoisen 
tärkeitä ja opettavia! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Kokonaispaketit ovat suhteellisen hyvin kasassa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus ja vertaistuki ovat ensiarvoisen tärkeitä! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Etenkin materiaalit ovat todella hyviä ja hyvässä järjestyksessä! 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234067 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajien kiertäminen luokassa oli loistava systeemi, koska se sai mi-
nut kysymään paljon enemmän ja selvittämään epäselviä asioita kun 
oli ”pakko” kysyä jotain. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olisi ollut kiva, jos lääketieteen valinta-
kokeiden tehtävät olisivat olleet mafynetissä niin ettei niitä olisi tarvin-
nut etsiä muualta. Tai ne olisi voinut jakaa tulostettuina. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712233994 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Aika vähän tarvitsi kysyä, silloin kun tarvitsi, opetus oli harvinaisenkin 
pätevää ja selkeää! 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oman oppimisen tueksi hieman ryhmäyttävämpi opetus olisi ollut 
positiivista. Ehkä hieman enemmän yhteistyötä oppituntien aikana. 
Ymmärrän kyllä kurssin opetusideologian, joka on erittäin pätevä! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kokemusta myös jostain muista valmennuskursseista, ja tällä hetkellä 
helpostikin paras kurssi omasta mielestäni! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Vahva suositus! Kurssi soveltuu oikeasti kaikille osaamistasosta riippu-
matta :D 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712233931 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Välillä tuntui että osa oppilaista varasi opettajat liian pitkäksi aikaa 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232711 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Luennot olivat kat-
tavat ja innostavat. 

Opettajat todella 
kannustavia ja kilt-

tejä!

4 5 
Opettajat olivat hyvin 

kärsivällisiä ja osa-
sivat vastata perus-

teellisesti ja selkeästi 
kaikkeen. Tuntuu to-
dellakin että kaikkea 
saa kysyä ja tyhmiä 
kysymyksiä ei ole!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Valmentajalta sai hyvin henkilökohtaista apua 
Kehitysehdotuksia kurssista: Harmittavaa että kevätkurssin aikana 
ei enää ollut tyhjää luokkahuonetta itseopiskelua varten 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712226940 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711876959 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Välillä bilsan tunneilla en ehtinyt kysyä kaikkia kysymyksiä, mutta fys-
sassa ja kemiassa ehti hyvin kysyä. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Loppua kohden puheluita voisi olla vähän tiheämpään, koska kysyt-
tävää tulee enemmän ja koe alkaa myös stressata enemmän mitä 
lähemmäksi se tulee. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Bilsan tunneilla voisi kierrellä vielä 
useampi ope, jotta ehtisi kysyä kaiken tarpeellisen. Tehtävien vieressä 
voisi lukea, onko sitä mahdollista ratkaista nelilaskimella. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Varsinkin harjoituskokeet olivat todella hyödyllisiä, eikä niiden jälkeen 
oikea pääsykoe tunnu enää niin stressaavalta, kun tietää vähän, mitä 
on tulossa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867095 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikkiin kysymyksiin saatiin asianmukainen vastaus eikä mikään kysy-
mys jäänyt vastauksetta 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Antoivat hy-
vää suuntaa oppimisesta ja tietoa siitä missä on parannettavaa 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711866918 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Suurin osa opetuksesta ihan huippua, mutta apuopettajien ja opetta-
jien opetuksessa oli tasoeroja. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Itsenäisen opiskelun tiloja olisi kiva olla 
enemmän etenkin loppukeväällä, esimerkiksi vähän kauempaa kurssil-
le tulevien takia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711864228 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711862674 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711862365 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Parempia ja intohi-

moisempia opettajia 
saa etsiä; Ilkan esitel-

mät aina 6/5!

5 
Oma kemian kehit-

ysharppaus on ollut 
tosi iso ja uskon että 

tähän on vaikuttanut 
opettajat tosi paljon, 
kun jaksavat selittää 

vaikka sata kertaa jos 
niin tarvii.

5 
Kaikilla opettajilla 
ihan käsittämätön 
arsenaali tietoa ja 

taitoa ja saa ymmär-
tämään vaikeatkin 

asiat.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
En voisi kuvitella parempia opettajia mihinkään aineeseen, kaikki 
opettavat selkeästi ja suurella ammattitaidolla ja ovat helposti lähes-
tyttäviä. Aina saa apua. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Jos olisi ollut sama opetusmenetelmä jo lukiossa, olisi varmasti oma 
taso huomattavasti korkeampi jo lähtöasetelmissa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Paras mah-
dollinen tapa simuloida tulevaa koitosta, ja aina järjestelyt olleet hyvät 
ja kokeet haastavia ja opettavia. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olen vain tosi kiitollinen ja toivon että 
voisin tulevaisuudessa olla penkin toisella puolella opoilemassa! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Sain Itse 2v sitten tiedon Mafysta poikaystäväni kaverilta, jonka perus-
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teella valitsin teidät, ja toivon että muut tekisivät samoin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos huippuluokan opetus, ylivoimanen järjestelmä ja kaikenkattava 
kokonaisuus kiinnostaa, on Mafy selkeä valinta sinulle, joka pyrit tule-
vaisuuden lääkäriksi. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711862011 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Aiemmin 
kurssilla olleita ajatellen olisi voinut olla kahden täysin uuden harjoi-
tuskokeen sijaan ehkä kolme tai neljä täysin uutta koetta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711861823 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711861744 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Mielestäni 
kokeen vanhoja tehtäviä pitäisi kierrättää vähemmän jos mahdollista. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Ooettajat ovat todella hyviä ja auttavat kaikissa kysymyksissä asian-
tuntevasti ja kärsivällisesti. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi auttaa pääsemään tavoitteeseen lähtötasosta riippumatta hy-
villä tehtävillä ja asiantuntevilla opettajilla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867971 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 3 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712233069 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Oli mukava huoma-

ta, että bilsan kurssin 
sisältö oli laaduk-
kaampi ja sitä oli 

kehitetty!

4 
Harkkakokeissa vai-

keimmissa tehtävissä 
tuntuu, että kurssi 
ei valmista niihin 

tarpeeksi. Kemia on 
minulle henkilökoh-

taisesti ehkä hankalin 
aine soveltavissa teh-

tävissä, joten tunne 
johtunee siitä. Myös 

Fy kurssiin toivoisi vä-
lillä erilaisia tehtävä 
tyyppejä lisää. Esim 

kaavioita ja taulukoi-
ta yms.

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kolmannen 
kerran uusijana oli pieni pettymys tehdä joitakin tehtäviä kolmatta 
kertaa. Varsinkin aineistot muistaa, oliko se vaikea vai helppo ja muu-
tamissa tehtävissä muisti, että meni viimeksi väärin tietystä syystä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
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Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Ja olenkin parille suositellut! 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714896135 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10737167846 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10717909119 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oli todella hyvä joutua itse miettimään kysymyksiä, mutta toisinaan oli 
haastava keksiä, mitä kysyä ja miten. Vrt tuli vastaan tilanteita,  joissa 
ei tullut mieleenkään ajatella/kysyä jostain asiasta eikä se välttämättä 
tullut esille kuin vasta paljon myöhemmin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Tosi hyvää 
harjotusta koetilanteesta, vähentää jännitystä, kun tilanne on tuttu. 
Motivoi myös kertaamaan aiemmin opittua koko kurssin ajan. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10717863228 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716047510 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716045566 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ihanat opettajat!

5 
Niin ihanat opettajat!

4 
Opettajina oli pari 

hieman kokematto-
mampaa joilta en ko-
kenut saavani aivan 
yhtä hyvää opetusta. 
Heidänkin opetus oli 
kuitenkin hyvää, eli 

en tarkoita että olivat 
mitenkään huonoja 
opettamaan. Eivät 

vain aivan yhtö huip-
puja kuin muutamat 

kokeneemmat.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Biologian lisäksi voisi olla yksi tai kaksi kemian ja fysiikan luentoa tär-
keistä niiden aineiden teorioista. Luentojen avulla opetuskaan ei olisi 
niin yksitoikkoista. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Minulla oli ihana opo. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikassa ja kemiassa voisi olla yksi tai 
kaksi luentoa tärkeistä teorioista. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
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Vastaajan tunnus: 10711868876 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Kurssilla käytössä oleva työskentelytapa on mielestäni tehokkain mah-
dollinen - on joka tapauksessa järkevintä opiskella suurin osa ajasta 
itse mahdollisimman hyvän laskurutiinin ja tietopohjan saavuttamisek-
si ja se onnistuu parhaiten tehtäviä tekemällä. Asioista kuitenkin tuli 
ainakin itselleni ajoittain kysyttävää ja oli kiva kun oppitunneilla sai 
tarvittaessa hyvin kattavasti apua ja vastauksia eri kysymyksiin :) 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Sain vastaukset kaikkiin kysymyksiini ja apua silloin, kun sitä tarvitsin. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus-
kokeet harjoittavat hyvin itse pääsykoetta varten ja niiden vaikeusta-
so ei ole ainakaan helpompi kuin oikean kokeen (mikä on mielestäni 
todella hyvä asia!) 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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5 
Perustelut arvosanalle:  
Olen käynyt monilla valmennuskursseilla ja Mafy on heittämällä niistä 
paras. 6/5 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Olen käynyt yhteensä 3 eri järjestäjän valmennuskursseilla. Mafy oli 
HEITTÄMÄLLÄ paras näistä ja koin oppivani ja kehittyväni enemmän 
muutamassa kuukaudessa Mafyn apin kanssa, kuin mitä koin kehitty-
neeni toisilla valmennuskursseilla yhteensä. Mafy on kallis, mutta joka 
sentin arvoinen valmennuskurssi. Suosittelen lämpimästi. 6/5 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714897449 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Olisi voi-
nut tarkastaa tarkemmin, kahdessa viimeisessä harjoituskokeessa oli 
paljon tarkastusvirheitä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714895259 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Biologian opiskeluun 

hieman enemmän 
luentoa ja esimer-

kiksi videoita teoria-
osioihin, hieman liian 

tiiviisti tietyt asiat

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714888803 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Pisteytyk-
sessä usein virheitä, mutta hyvä että saa hiottua koetaktiikkaa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Valmenrajalta saa hyviä neuvoja ja motivaatiota opiskeluun. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714888763 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Tehokas tapa, varsinkin jos ei opi kuuntelemalla luentoja. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Pääsi 
harjoittelemaan ajankäyttöä sekä koetaktiikkaa ja testaamaan omaa 
osaamista. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Monet erityisesti fysiikan vaikeudet ovat ratkenneet kurssin ansiosta ja 
tasoero eri aineiden välillä on kaventunut. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opo ollut tsemppaava ja osannut neuvoa hyvin tuntijaossa, miten 
edetä jne. Opolle on ollut myös helppo puhua omista vaikeuksista ja 
huolista. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Erilainen opetustapa verrattuna moniin muihin kursseihin (henkilökoh-
tainen opetus, ei luentoja) 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella hyvä kurssi, jossa saa apua itselle hankaliin asioihin. Lisäksi 
opetustapa hyvä monille, jotka eivät opi erityisen hyvin kuuntelemalla 
luentoja vaan aktiivisesti tekemällä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712239958 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki opettajat todella pätevän oloisia. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 2 
Alhainen arvosana sen vuoksi, että lähtötasoni oli jo ennen kurssia 
korkea. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafynetissä voisi olla hakutoiminto, jol-
la voisi hakea sanoja. Näin tiettyjen teorioiden ja tehtävien löytäminen 
olisi nopeampaa ja helpompaa. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi on todellakin kaiken rahan arvoinen. En usko, että olisin millään 
muulla valmennuskurssifirmalla oppinut näin tehokkaasti ja laaduk-
kaasti. Erityisesti pidin opiskeluvalmennuksesta, harjoituskokeista ja 
Mafynetin opiskelutekniikasta. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712233225 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712227651 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Mafyn opettajat ovat tosi päteviä 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Aktiivinen työskentely ja tauot vuorottelelivat kurssilla juuri sopivasti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Harjoitus-
kokeissa oppi hyvän koetaktiikan ja sen lisäksi kokeet antoivat hyvän 
tilaisuuden oppia virheistä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus piti yllä motivaatiota vaikeinakin aikoina. Valmen-
nuksen ansiosta ei tarvinnut stressata lukusuunnitelmien kanssa yksin, 
vaan niitä sai suunnitella yhdessä fiksun valmentajan kanssa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylta saa hyvät eväät pääsykokeeseen: asiantuntevat opettajat 
osaavat auttaa oppiaineissa loistavasti, ja opiskeluvalmentajat pitävät 
motivaation yllä koko luku-urakan ajan. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711872466 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711868681 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Sisällössä 
ei mitään valitettavaa. Tarkistuksessa voisi merkitä esim. alleviivaa-
malla kohdan, jossa lasku on lähtenyt menemään väärin. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Voin ehdottomasti suositella muillekin. Mafy-netti on loistava työkalu 
valmistautuessa kokeeseen. Varmuus siitä että harjoittelee oikeita 
asioita ja helposti nähtävissä oleva eteneminen motivoivat ainakin 
minua. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Tuntien aikana voisi pitää pienryhmille 
5-10min tietoiskuja eri aihealueista. Aiheet voisi sopia etukäteen toivei-
den mukaan.   Videoita kunnianosoitus voisi olla lisää. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy-netti on loistava työkalu opiskeluun. Tehtäviä riittää enemmän 
kuin kurssilla ehtii tekemään ja omaa edistymistä on helppo seurata. 
Harjoitus kokeet ovat myös hyvin laadittuja ja muistuttavat oikeita 
pääsykokeita. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711868444 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kunde vara bra att kunna märka upp-
gifter så att om man har något att fråga läraren så skulle man lätt få 
fram uppgifterna 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711867245 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Uusijalle ei paljoa hyötyä, kun vinkit on jo tiedossa 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711864659 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Välillä liikaa mölyä kysymysten takia 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Olisin kaivannut enemmän henkistä tukea 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711862726 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711862626 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Välillä avun saami-
nen kesti, muuten 

hyvä!

5 5 
Välillä avun saa-

minen kesti, mutta 
opetus tosi hyvää!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän opettajia tunneille, jos oppi-
laat tarvitsevat paljon apua. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711862617 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Välillä tuli kysymyksiä mihin ei osattu vastata, mutta opettaja on otta-
nut selvää asiasta seuraavaksi tunniksi. 9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Itseopiskelu on hyvä niin voi edetä omaa tahtia 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus-
kokeet olivat hyviä, sillä siinä ymmärtää parhaiten koetekniikan ja 
mikä toimii ja mikä ei. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen oppinut paljon ja syventänyt mafynetin avulla tietojani. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opetusvalmentajani oli tosi mukava ja auttavainen sekä osasi auttaa 
ja kannustaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711862426 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Olin etukäteen aika skeptinen opetusmetodin suhteen ja koin kaipaa-
vani luentoja, mutta totuttuani itse tekemiseen olen oppinut valtavasti  
sekä onnistunut parantamaan omia opiskelutaitojani. Metodi on toi-
minnut kohdallani erinomaisesti! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5On ollut 
mielekästä seurata omaa kehittymistä. Olisi toisaalta ollut mukavaa 
jos jo syksylle olisi ollut jotain omaa tasoa testaavia testejä, vaikka ma-
fynetissä joku harjotuskoetta pienempi testipaketti joka kuukaudelle 
jossa olisi voinut seurata omaa kehittymistä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olisi pitänut opiskella enemmän ja paremmin, mutta olen silti oppinut 
enemmän kuin lukiossa ikinä. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oponi oli ihan huippu! 
Kehitysehdotuksia kurssista: -Mafynetissä voisi olla sanoihin poh-
jaava hakutoiminto teorioista. Varsinkin bilsassa ja kemiassa välillä 
olisi kiva tarkistaa mihin tämä sana liittyikään  - olisi mukavaa saada 
ainekohtaiset rankingit kokeista. Näkisi miten muut ovat onnistuneet 
missäkin aineessa ja voisi seurata omaa kehittymistä aineittain.   - olisi 
hauskaa jos olisi joku flipcard tyyppinen osa mafynettiä jolla voisi hel-
posti kertailla termejä/kaavoja esim bussimatkoilla     
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 Perustelut arvosanalle:  
Terveiset tuleville sukupolville:  
6/5 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10709456172 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Tosi mukavat  ja hy-

vät opet! Diaesitykset 
hyviä kertauksia ja 

kivaa vaihtelua teh-
tävien tekemiseen

5 
Tosi mukavat opet! 

Kaikkiin kysymyksiin 
sai aina selkeän vas-

tuksen!

4 
Opettajat hyviä ja 

selitti asiat selkeäs-
ti ja että varmasti 

ymmärtää. Tunneilla 
oli kolme opettajaa, 
mistä syntyi välillä 

pientä melua kun kol-
me opettajaa saman-
aikaisesti selittää eri 
oppilaille eri juttuja

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikkiin kysymyksiin sai aina täsmällisen ja selkeän vastauksen! 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Oli kiva 
huomata oma kehittyminen konkreettisesti sekä saada kokemusta koe-
tilanteesta ja eri koetyypeistä. Usean harjoituskokeen jälkeen kynnys 
mennä oikeaan koetilanteeseen on paljon matalampi 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Kehitystä on tapahtunut jokaisessa aineessa. Kehitystä olisi voinut 
tapahtua enemmänkin, mutta se oli riippuvainen omasta opiskelusta 
eikä niinkään kurssista 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Todella mukavat ja asiantuntevat opettajat! Ei ollut kynnystä kysyä ns. 
tyhmiä/helppoja kysymyksiä 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Kurssin alkuvaiheessa tuntui välillä vähän turhalta kun ei ollut vielä 
mitään kummempaa juteltavaa esim. koetilanteesta mutta nyt kevääl-
lä tärkeä tuki, jolta on saanut hyviä vinkkejä ja uusia näkökulmia omiin 
pohdintoihin 



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10709455231 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10709455154 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen todellakin Mafynettiä! Täällä ei tehdä asioita vaan siksi, 
että voitaisiin sanoa että paljon on tullut tehtyä. Täällä pyritään te-
hokkaimpia opiskelumetodeja hyödyntäen antaa parhaat valmiudet 
valintakokeeseen! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10725434780 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen lämpimästi! :) 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10718180445 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10718101042 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
hyvin päteviä alansa asiantuntijoita 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
aktiiviselle oppimiselle peukkua.  - esitykset timanttia. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
ope keskittyi juuri minuun kun tarvitsin apua 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5hyvä demo 
oikealle kokeelle 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
monet asiat menneet eteenpäin 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
hieno, loppuun asti ajateltu kurssi.     Opettajaa joutui välillä venaa-
maan kauan kun jotkut piti open niin kauan itsellään. Open pitäs 
auttaa vaan alkuun tehtävässä, ei jäädä siihen viereen nyökkäilemään 
kaikkien ratkaisuvaiheiden ajaksi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
potki eteenpäin, hyvä kannustaja, itseluottamuksen luoja 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
sovellus ja opet loistavia 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10716049206 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Liikaa painotettiin yksintekemistä vaikka kokoontuminen yhteen voisi 
tehostua yhdessä tekemällä jos opiskelijat niin tahtovat 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Todella 
hyödyllisiä motivaattoreita mutta myös oppimisympäristöjä joita on 
vaikea saada muuten 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Aivan mahtava opo jonka kanssa pystyi keskustelemaan helposti 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ohjelmiston yhtenäisyyttä ja selkeyttä 
voisi vielä parantaa 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714888486 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Erinomaiset opettajat joka oppiaineessa! Etenkin biologiassa opetta-
jien innostus ja positiivisuus tuntui tarttuvan itseenkin. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714887537 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
riippuen opettajasta, osa nuoria eikä samanlaista kokemusta opetta-
misesta kuin kokeneemmilla 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Saa opiskella omaan tahtiin, mistä pidän 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Yleensä aina kun tarvitsi 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Tuntuu että oikeasti kiinnostunut miten pärjään/jaksan 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712236671 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712235412 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafynetissä on paljon lukiofysiikan ja 
kemian laskuja, joissa on pyöristykset sen mukaiset. Tälläisissä tehtä-
vissä voisi olla esim. punaisella lääkiskokeessa hyväksytty pyöristys. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234879 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234598 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234506 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
- on aivan ihana 

opettaja. Todella hel-
posti lähestyttävä ja 
osaa lukea tilannetta 
niin että selittää aina 

perinpohjaisesti.

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712233726 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Välillä väärää/ris-
tiriitaista opetusta 

tehtävistä opettajien 
välillä

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712233579 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712233481 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Biologian kurssilla oli hyvä, kun yksi tunti viikossa käytettiin opettajan 
pitämään esitelmään. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus-
kokeessa pääsi harjoittelemaan koetilannetta ja myös sitä miltä koetta 
tuntui tehdä 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentaja oli ystävällinen ja kannustava 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712231441 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712224988 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Helppoja tehtäviä 

vähän liikaa.

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5kurssiko-
keet erittäin hyödyllisiä, mutta jotkut ääri varianssit turhan ahdistavia 
ja vaikeita 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Todella hyvä 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella hyvä tapa valmistautua pääsykokeeseen. Oppiminen on työläs-
tä ja tehtävää riittää, mutta asiaa jää päähän sitäkin enemmän.  Opet-
tajat on tosi taitavia ja heistä huokuu halu opettaa ja saada toinen 
ymmärtämään asiat perinpohjaisesti. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711868878 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Asiantuntevat opettajat, jotka osaavat kertoa asiat niin, että tyhmäkin 
varmasti tajuaa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711868061 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711867990 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711867434 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711867271 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711866986 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Kemiassa pieni 

miinus, koska koin 
materiaalin helpoh-
koksi. Lisää vaikeita 

tehtäviä! Opetus yhtä 
hyvää kuin muissakin 

eli priimaa

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus ja neuvon anto on ollut lähes poikkeuksetta asiantuntevaa ja 
auttanut paljon. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Vaikka alkuun luennoton opiskelutapa arvelutti, on se ehdottomasti 
jälkikäteen erittäin toimiva ratkaisu. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Ryhmäkoot suht suuria, joten välillä ehkä en kokenut saavani täysin 
yksilöllistä opetuta 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Suurin anti 
koko kurssilla 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Lähtötaso oli jo hyvä, mutta olen saanut hiottua etenkin laskuaineet 
tasolle, jota en voinut kuvitella edes saavuttavani 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Ehdottomasti paras ja ainoa oikea valinta lääkiksen pääsykoevalmis-
tautumiseen. Materiaalit ajantasalla ja niitä parannetaan jatkuvasti. 
Opettajat ovat kerrasta toiseen yhtä innostuneita neuvomaan vähän 
tyhmemmissäkin kysymyksissä. Ilmapiiri innostava ja kannustava vaik-
ka lähtötaso olisikin nolla. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Varmasti osalle hyödyllinen, itse en kokenut saavani niin suurta hyötyä, 
koska sain purettua hakuprosessiani lähipiirillekkib 
Kehitysehdotuksia kurssista: Viimeiset harkkakoeet vähemmän 
tiiviissä tahdissa. Kemiaan lisää vaikeita tehtäviä! 



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin vain mafya 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos pohdit lääkikseen hakua ja oli lähtötasosi mikä tahansa, niin voin 
lämpimästi suositella Mafya! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711866827 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ihanat opet ja laadu-
kas opetus! Luennois-
ta oli paljon hyötyä ja 

erityisesti - hauskat 
muistisäännöt ja - 

ihana olemus jäävät 
mieleen!

4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Jännitin 
koetilanteita ennen todella paljon, mutta usean harjoituskokeen jäl-
keen jännitys katosi melkein kokonaan ja suoriudun koetilanteista nyt 
huomattavasti paremmin kuin ennen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentajasta oli huomattavasti hyötyä, kun lukusuunnitel-
mia ei tarvinnut tehdä itse ja tiesi tarkalleen mitä piti tehdä ja milloin. 
Opiskeluvalmentaja oli yksi parhaista asioista koko valmennuskurssil-
la! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711866392 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opetus oli asiantuntevaa. Olin erittäin iloinen ennen joulua järjestetys-
tä mahdollisuudesta ”lisäopetukseen” Mafyn opettajaharjoittelijoiden 
opettamana. Toisinaan näillä tunneilla fysiikkaa opettivat myös ke-
mian opettajat (mikä oli välillä ongelmallista), mutta tunnit olivatkin 
täyttä ekstraa muun päälle. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Ainut oikea tapa oppia ja sisäistää lääkis kokeessa vaadittava oppi-
määrä. Mafy-netin edistymiskäyrä oli hyödyllinen tapa seurata omaa 
kehitystä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Yksilöllistä opetusta sai hyvin. Tosin aamukurssi olivat usein hyvin täy-
siä - iltapäiväkursseilla tuntui saavan melkein yksityisopetusta, koska 
opiskelijoita oli melkein puolet vähemmän. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus-
kokeet olivat erittäin hyviä ja keskeinen tekijä omassa oppimisessa ja 
motivaation ylläpidossa. Kokeita olisi voinut olla enemmänkin. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Koen kehittyneeni valtavasti kemiassa ja fysiikassa Mafyn ansiosta. 
Aloitin fysiikan liki nollasta ja kemian osaaminen on vahvistunut kurs-
sin aikana. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmentaja oli kannustava ja positiivinen, tosin välillä tuntui, 
että tähän häntä oli mafyn puolelta kannustettu. (Puheluissa sain aina 
kuulla kuinka menee hyvin, vaikka tuntimäärät olisi viikolla täytty-
neet.) välillä Opo unohti kertomiani asioita, mikä on tosin ymmärret-
tävää, koska hänellä taisi olla useampikin opastettava.     Kuulemani 
perusteella opiskeluvalmentajissa on suuria eroja: esimerkiksi osa 
noudattaa tiukasti mafyn periaatteita sopivista tuntimääristä osa taas 
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ei. Myös opojen kokemus eroaa toisistaan: oma oponi oli lääkiksen 
opiskelija, joidenkin opoina toimivat lääkiksen opettajat. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Oli sääli, että Pukinmäen toimipiste 
lakkautettiin. Sen sijainti palveli erinomaisesti kauempaa Helsingis-
tä ja Vantaalta tulijoita. Olisi hienoa jos aamuryhmien ryhmäkokoja 
pystyttäisiin pienentämään ja opetustiloissa olisi tilaa opiskella myös 
omatoimisesti. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Voin lämpimästi suositella mafyn Helsingin lähikurssia. Kuulemani 
mukaan joissain muissa kaupungeissa (esim. Turku) osa opetuksesta 
pidetään etänä. Mafy on kilpailijoihin verrattuna erittäin kallis, joten 
olisi toivottavaa, että hinnalla saisi läsnäolollisen opetuksen. Kalleu-
destaan huolimatta kurssi oli hintansa väärti: jos lääkikseen pääsen, 
on se täysin mafyn ansiota. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Lääketieteellisten alojen sisäänpääsyyn vaadittava taso on nykyisin 
niin korkea, ettei ilman valmennuskurssia sisäänpääseminen ole mo-
nelle realistista. Lisäksi Mafy valmistaa kohtamaan kokeen realiteetit, 
eikä mikään tule enää H-hetkellä yllätyksenä. Plussaa ovat myös erin-
omaiset opot, psykologit ja opettajat. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10709456480 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Useampi toimipiste Helsingissä. Ruoho-
lahdessa paljon porukkaa, eikä tiloja opiskella kurssin jälkeen. Pukin-
mäen piste edellisenä vuonna oli kätevä, sillä matka Ruoholahteen on 
minulla tosi pitkä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Lähikurssit on nykyään todella kalliita... 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709456423 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Nelialaskinharjoittelua voisi painottaa 
enemmän, sillä siihenkin tarvitaan rutiinia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen mafya. Tablettiopiskelu on paras tapa opiskella. Itsenäises-
sä opiskelussa tabletilla oppii enemmän kuin millään muulla tavalla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709454436 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709454348 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10725554188 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Yksi luento ja kaksi 

laskutuntia toimivat 
todell hyvin. Keskit-
tyminen pysyi yllä ja 
opetusta oli hauska 

seurata.

4 5 
Opettajat olivat 

äärimmäisen mu-
kavia ja avuliaita ja 

osasivat selittää juuri 
minulle sopivalla 

tavalla tehtävät, joita 
en ymmärtänyt.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat osasivat auttaa kaikissa kysymyksissä ja tunsivat tehtävät 
todella hyvin. Heränneiden kysymyksiin vastaamisen lisäksi opettajat 
osasivat osoittaa tehtävät, joissa saattaa ilmaantua ongelmia ja onnis-
tivat kysymään apua. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Mafy-netissä olevia tehtäviä on helppo katsoa ja käyrä motivoi hyvin 
jaksamaan ja tekemään tehtäviä. Tabletti on kätevä ottaa mukaan ja 
koneella tehtävät näkyvät selkeästi ja kuvat ovat suuria. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Kysymysvuorojen jako on todella tasapuolista ja kaikki pääsevät ha-
luamistaan rajoissa tasapuolisesti ääneen. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Varsinkin opiskelutekniikka ja -motivaatio ovat kehittyneet kurssin 
aikana äärimmäisen paljon. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
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Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716048269 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716048033 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Kaikkien opettajien 
selitykset eivät aina 
tuoneet minulle pa-

rasta selkoa asioihin. 
- tyyli monesti oli niin 

nopea, etten aina 
tiennyt heti ymmär-
sinkö/sisäistinkö vai 

enkö. Ylipäätään olin 
kyllä tyytyväinen.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
On minusta aivan erinomaista että opetus kurssilla on yksilöopetusta. 
Opetusta ei kuitenkaan voi saada aivan valtavasti opettajien kiertäes-
sä opikelijalta toiselle. Olenkin jäänyt miettimään että olisiko jonkinlai-
nen ryhmäopetus yhdistettynä mafyn tyyliin vielä tehokkaampi. Aina ei 
ihan heti voi olla varma onko sisäistänyt tai ymmärtänyt asian opetta-
jan selityksestä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Pisteytys oli 
todella armotonta ja ymmärrän kyllä sen pointin. Mutta välillä itse hy-
vin itsekriittisenä ja perfektionistina sai kyllä käydä henkistä kamppai-
lua tämän kanssa ja muistuttaa itseään myös hölläämään ja muistaa 
että osasi vaikka kokeessa ei juuri oikea sanamuoto olisikaan ollut.. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
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Kehitysehdotuksia kurssista: Opiskeluvalmentaja olisi kiva tavata 
yhden kerran alussa, erityisesti jos/kun aloittaa jo syksyllä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714897117 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Mielenkiintoista ja 

innostavaa.

5 
Todella hyvät opetta-

jat.

5 
Paras mahdollinen 
opetustapa, vaikka 

henkilökohtaista ope-
tusta kaipaisin lisää.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus on todella hyvää ja asiantuntevaa. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Tiedon aktiivinen käsittely työskenneltäessä on todella arvokasta, 
mutta sellaiselle henkilölle, jolla ei ole pohjatietoja lukiosta, materiaali 
ei ole ideaali. Se on luonteeltaan enemmän kertaavaa, ja tehtävissä 
kysytään toisinaan asioita, joita ei teoriassa opeteta/ne tulevat myö-
hemmin asiassa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Yksilölliset tarpeeni otettiin lähiopetuksessa huomioon. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Niiden mer-
kitys stressinlievittäjänä on todella tärkeä. Kuitenkin keväällä niiden 
välillä on niin vähän aikaa, ettei arvosana juuri kerkeä nousemaan / 
uutta ei kerkeä merkittävässä määrin oppimaan. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt todella hyvin, mutta se ei lähellekään riitä, vaikka olen 
työskennellyt viime syksystä asti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Näemme ensi syksynä uudestaan, eli uskon systeemiin niin hyvin että 
tulen tänne uudestaan. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Minulla ei ole opiskeluvalmentajaa paketissani. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikkaa pitäisi painottaa enemmän, 
koska se on vaikein ja isoin kokonaisuus. Nyt työtunnit jakautuvat 1/3 
jokaiselle aineelle, vaikka työmäärä on eri aineissa eri. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
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Vasta kun pohjatiedot ovat kunnossa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn opiskelujärjestelmä on todella hyvä, mutta se on luonteeltaan 
kertaavaa ja on parhaimmillaan silloin, kun pohjatiedot ovat edes 
jollain tavalla tiedossa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714896242 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714895264 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
En kokenut lähikurssia välttämättä itselleni sopivaksi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennuksesta oli mielestäni paras apu opiskelussani. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714888743 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Kaikinpuolin kyllä, mutta opiskeluvalmentajan ja opettajien antamat 
yksilölliset etenemisohjeet olivat välillä ristiriidassa ja niissä olisi mie-
lestäni olla selvempi yhteinen linjaus. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Ylivoimai-
sesti kurssin paras anti, niitä voisi olla enemmänkin kuin 7 kappaletta! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Plussaa erityisesti joustavuus ja rento tunnelma 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Laadullisesti erittäin hyvää, sitä olisi voinut olla enemmänkin henkisen 
jaksamisen tueksi 
Kehitysehdotuksia kurssista: Painotusta voisi siirtää etenkin loppua 
kohden vielä enemmän harkoituskokeisiin ja pureutua vielä tiukemmin 
opiskelijoiden opiskelutyyliin/tekniikkaan liittyviin järjestelmällisiin on-
gelmiin ja tukea etenkin tätä kautta opiskelijan itsenäistä kehittymistä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714888175 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712235277 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712235130 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Ei tiedä 
vielä 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
-  on hyvä 
Kehitysehdotuksia kurssista: Jos tarjotaan mahdollisuutta käyttää 
opintopsykologia, silloin hänelle tulisi myös saada sikoja. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712233771 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän tehtäviä kemian kurssiin, 
fysiikkaan kondensaattoreihin ja äänen intensiteettiin 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
- - (Tähän oli jostain syystä syötetty tuntemattoman henkilön nimi )
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232017 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Joitakin 
tehtäviä hyvin vaikea ymmärtää. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712223725 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712223515 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Opettajien määrä suhteessa ryhmän kokoon on ainut kritiikki koko 
kurssista. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Paras asia 
kurssissa 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
6-7 arvosanojen opiskelijasta L-kirjoittajaksi. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Varmasti joillekin hyödyllinen, itselle vähemmän. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Yleisesti vaikeita teorioita voisi käydä 
fysiikassa sekä kemiassa luentotyyppisesti. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin vain ensikertaa hakeville abeille. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711870917 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Materiaaleihin jos saa tehtävän väärin 
voisi kirjoittaa muistiin, vaikka jonkun avainsanan/lauseen, että kun 
kertaa niin voisi sen avulla muistella mikä asia tehtävässä oli ongelma. 
Hyötyä esim biologiassa, jos osaa suurimman osan asioista mutta pari 
juttua jää puuttumaan 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867939 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867880 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Yksilöllistä opetusta sai silloin kun opettajat muilta oppilailta ehtivät 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867272 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Luennot olivat tosi 

hyviä!!

5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Aina en saanut kysymyksiini ihan toivomiani vastauksia. Toisaalta taas 
välillä sain apua asioihin, joissa en edes tiennyt mitä kysyä. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Erityisesti kemiassa ja fysiikassa laskurutiini on saatava itse tekemällä. 
Mafyn metodit toimivat tähän loistavasti. Bilsan luennot olivat oikein 
hyvä lisä biologian opiskeluun. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Jos vertaan lähtötasooni  , olen tosi tyytyväinen kehitykseeni. Ranking 
harjoituskokeissa on noussut huimasti ensimmäisiin kokeisiin verrattu-
na ja tieto sekä laskurutiini on kasvanut paljon. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Aika täysi kurssi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kaikki toimi juuri niin kuin odotin. 
Opettajat voisivat ehkä kierrellä vähän vaihtelevammin, koska vaik-
ka kaikki ovatkin hyviä, jotkut vain osaavat selittää paremmin juuri 
minulle selkeällä tavalla asioita kuin toiset. Olisi myös kiva jos mafylla 
olisi loppukeväästäkin joku kunnon tila vapaana itsenäiseen lukemi-
seen, koska tiloissa on ollut tosi hyvä lukea! Harjoituskokeissa on myös 
tullut aika ahdasta ja ilma on ollut tosi huono. Olisiko ihan mahdoton 
idea pitää koe vaikka kahdessa eri salissa, kun kokeentekijöitä on niin 
valtavasti? 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
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Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on hintava, mutta kaiken rahan arvoinen. Loistavat ja innostavat 
opettajat auttavat tarvittaessa myös tuntien ulkopuolella, kurssitiloi-
hin voi jäädä lukemaan myös tuntien jälkeen ja harjoituskokeet olivat 
aika hyviä. Parasta Mafyssa kuitenkin on laajat, selkeät ja hyvin tehdyt 
materiaalit. Niitä tehdessä ei tarvitse miettiä muuta kuin että etenee 
rauhassa tehtävästä toiseen, koska etenemisjärjestys on suunniteltu 
valmiiksi ja järkevästi. Myös opiskeluvalmentaja oli tosi hyvä apu aika-
taulujen ja tuntimäärien suunnittelemisessa. Kaikki oma keskittyminen 
meni vain itse asiaan eli opiskeluun. Vähän miinusta antaisin kuitenkin 
suuresta opiskelijamäärästä. Harjoituskokeessa salit olivat aina ihan 
täynnä, mikä vaikutti esim. huoneilmaan. Kurssitilatkin olivat usein tosi 
täynnä, niin luokat (loppukeväästä itsenäiseen opiskeluun ei ollut enää 
vapaita luokkia lähes koskaan) kuin taukotilatkin. Kaiken kaikkiaan 
olen kuitenkin tosi tyytyväinen Mafyyn ja siihen, miten hommat siellä 
hoidetaan. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711862897 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologiassa erityises-
ti materiaalit olivat 

erinomaiset verrattu-
na kirjoihin.

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki opettajat ovat erittäin fiksuja ja osasi vastata jokaiseen kysy-
mykseen. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mafyn teorioista ja tehtävistä oppii paljon enemmän kuin lukiokirjoista. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716046693 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän opettajia voisi olla, ettei 
tarvitse toisella kierroksella odottaa pitkään, muuten olen todella 
tyytyväinen! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Voisin suositella kaikille! Hakekaa tänne, todella hyvät opettajat! 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10717883573 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Itsenäinen työskentely on itselleni tehokkain tapa oppia, mutta biolo-
giassa luennot vaikeimmista asioista olivat kuitenkin myös hyviä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajat jaksoivat keskittyä yksilöllisesti kaikkien ongelmiin kiireettö-
mästi. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentajani oli huippu, usein toistuvat tsemppipuhelut piti-
vät motivaatiota yllä. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10717738344 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Kurssin viimeisillä 
viikoilla fysiikassa 
tekeminen tuntui 
loppuvan kesken, 
kun jäljellä olevat 
tehtävät tuntuivat 

ehkä liian haastavilta 
tai epärelevanteilta. 
Riittävän haastavaa, 
muttei mahdotonta 
perusrutiinin tehok-
kaaseen ylläpitoon 
soveltuvia tehtäviä 

olisin kaivannut 
lisää.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä oman ajankäytön kannalta opon 
auttaessa oman lukuaikataulun hiomisessa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
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5 
Perustelut arvosanalle:  
Vaikka en itse kurssilla koennut tarvitsevani niin paljon yksilöllistä ope-
tusta ja tukea, Mafyn laaja tehtäväpankki kaikissa aineissa varmasti 
auttoi minua lääkikseen hakemisessa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylla lähiopetuksen hyöty ei välttämättä korostu täydellä poten-
tiaalilla itsenäiselle opiskelijalle, jolla aineiden suhteen prosessi on 
hyvin hallussa. Toisaalta Mafyn laajat tehtävämateriaalit ja erityisesti 
laadukkaat harjoituskokeet tarjosivat korvaamatonta hyötyä oman 
hakuprosessin kannalta. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716048901 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Luennot oli ihan kivo-
ja. Mulle vaan bilsan 

tunnit oli aika tur-
hia.     Materiaali on 
bilsassa parantunut 
huimasti viime vuo-

desta! Kiitos siitä. On 
nyt paljon selkeämpi 
ja paremmin raken-
nettu. Hyvä järjestys 

aiheissa.

5 
Ei mitään moititta-

vaa. Tosi hyvä.

5 
Opet oli parhaita.    

Materiaali parantu-
nut viime vuodesta. 

Tosi selkee ja hyvä. Se 
alku oli vaan kamala 
mut se vissiin jo muu-
tettiinkin erilaiseksi.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opettajat olivat parempia, kuin lukioni opettajat. Huomasi asiantunte-
vuuden selkeästi. Itsellä oli silti lempparit, ketkä olivat minulle sopivim-
pia. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Hyvä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Se mistä pöytäryhmästä opettajat aloittavat tunnin alussa niin voisi 
parantaa, että tulisi tasaisemmin ettei liikaa olisi aina ne samat pöy-
dät. Meidän pöydästä aloitettiin vain muutaman kerran. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Raskasta 
tehdä 7 koetta mutta ne on tosi hyödyllisiä, kun saa tuntumaa miten 
kannattaa tehdä 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Huimaa parannusta tullut eritoten kemiassa ja fysiikassa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Tänä vuonna mulla oli ihan paras valmentaja, joka oli kiinnostunut 
musta ja mun edistymisestä aidosti. Valmentaja motivoi tosi paljon 
opiskelussa ja odotin puheluja aina. Ilman valmentajaa olisi ollut han-
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kala keskittyä oikeisiin asioihin ja millä tahdilla edetä. Plus ne kaikki 
elintärkeät opiskeluvinkit! 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafyn tiloissa voisi olla enemmän elä-
viä kasveja.    Harjoituskokeille voisi olla ihan oma ”kurssi”, jotta niiden 
tarkastaminen olisi helpompaa. Ärsyttää pomppia kaikkien kolmen 
materiaalin välillä. Vie turhaa aikaa selailu. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kokonaisuudessaan hyvä kurssi. Tietysti todella kallista mutta onneksi 
sentään on vaihtoehtoja joista valita. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn kurssit ovat oikeasti hyviä, jos haluaa kehittyä. Opiskeluvalmen-
nus on myös mahtava voimavara rankan matkan varrella. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10716048200 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716047984 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Infopläjäykset ja opet 
olivat ihan huippuja!

4 4 
Osa opettajista ei 

ehkä osannut selittää 
tai havainnollistaa 

hyvin asioita joten en 
välttämättä saanut 

hirveesti irti kysymyk-
seeni vastaamisesta

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Ajoittain omaa kysymysvuoroa sai odottaa aika kauan. Mutta kun 
vuoroni tuli, sain kattavan vastauksen kaikkiin kysymyksiini eikä tullut 
ikinä sellaista oloa että kysymykseni on typerä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmennus oli henkilökohtaista mutta joskus tuntui että oli 
vaikea päästä asian ytimeen, olisin toivonut että opo olisi kysellyt 
enemmän tarkempia kysymyksiä ja enemmän antanut erilaisia vinkke-
jä opiskeluun. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi oli erittäin laadukas ja antoi työkaluja henkilökohtaiseen ke-
hittymiseen. Negatiivista oli se, että kurssi oli kuitenkin melko kallis ja 
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harjoituspääsykokeet järjestettiin hyvin ahtaissa koesaleissa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716046266 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714897328 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylta saa lupausten mukaisesti henkilökohtaista opetusta. Koko ajan 
sai edetä oman tahdin mukaan. Jokaiseen kysymykseen pyrittiin myös 
antamaan vastaus.  Opo oli mukana koko prosessin ajan ja hän antoi 
tarpeellista tukea ja neuvoja opiskeluun ja aikatauluttamiseen liittyen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714895916 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714888506 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Harjoi-
tuskokeita oli mielestäni pari liikaa, ja varsinkin loppuvaiheessa liian 
tiheästi (vaikeutti jaksamista) 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714887919 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712239331 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712235790 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Pitäisi varmaan olla 
3opettajaa/ryhmä 

koska kysymyksiä on 
ja joka kerta ei ehdi 
saada vastauksia 

kysymyksiin jolloin 
ne kerryvät ja lo-

puksi kun saa apua 
ei enään tarkalleen 
muista kysymystä 

vaikka sen on kirjoit-
tanut alas.

5 4 
Vaihtelevat opet 

hämmästyttää, pa-
rempi että on samat 

jolloin he oppivat 
tuntemaan kurssilai-
set ja osaavat selit-
tää oikealla tavalla 
oikealle henkilölle.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Välillä kurssilla on ollut paljon ääntä, nuoremmat opiskelijat puhuvat 
ja juoruilevat äänekkäästi joka häiritsee omaa keskittymistä. Vaikka 
korvatulpat on käytössä heidän puhettaan kuuluu todella hyvin. Myös-
kin opetuksen aikana puhuvat. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: 8 harjoituskoetta 7 sijaan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
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Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Osaavia opettajia ja kaikkiin kysymyksiin saa vastauksen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712233003 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Hankalia asioita fysiikasta ja kemiasta voisi myös käydä yhteisesti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232398 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Voisi olla välillä 

enemmän esityksiä, 
sillä kokoaa parem-
min aiheita yhteen.

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Esim. bilsassa vapaaehtoiset ”luennot” 
jossain isossa salissa, missä kaikki voisivat kerralla olla kuuntelemassa 
jos kokee hyödylliseksi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867641 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Itsenäinen työskentely on loistava tapa oppia, mutta välillä kysymyksiä 
oli vaikea keksiä, siksi olisi ehkä hyödyllistä käydä yhteisesti lyhyesti 
kaikkein kinkkisimpien asioiden teoriat. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Laskurutiini on parantunut ja varmuus omasta osaamisesta lisäänty-
nyt. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867532 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867275 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Hajoituskokeisiin uusia tehtäviä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssilla kehittyy, jos jaksaa itse kurinalaisesti tehdä tehtäviä ja kysyä 
hyvin mietittyjä kysymyksiä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711865655 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Luokissa on rauhatonta. Melukielto 
selkästi ilmaistuna voisi toimia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709456892 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Materiaali on järjes-
telty fiksusti. Uudet 
tehtävät löytyivät 
harvoin ruotsiksi. 

Uudet tehtävät 
saattoivat myös olla 
merkattu tehdyiksi 
vaikka niin ei olisi 

ollut

4 
Kemian materiaali 

erittäin selkeä ja 
hyvä, mutta tehtävät 
loppuivat kesken ja 

ohjeistus jatkosta jätti 
toivomisen varaan

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Hyvä että opettajat käyvät kaikkien luona tunnin alussa ja että ei tar-
vitse viittailla 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Hyvä että 
pääsi kokeilemaan eri kokeita ja näkemään omaa tasoa 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Kiva että joku on seurannut etenemistä ja antanut vinkkejä pitkin mat-
kaa 
Kehitysehdotuksia kurssista: Jos ryhmiä ei sekoittaisi kun kurssi 
vaihtuu niin ei tulisi monta kertaa kun joutuu kuuntelemaan samat 
asiat useaan kertaan 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
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Vastaajan tunnus: 10716047294 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Opetus on asiantuntevaa, ja bilsanmaikat sekä osa kemianmaikoista 
selvittävät vastauksia vaikeisiin kysymyksiin kun hyvin tunnollisesti 
palaten niihin myöhemmin. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 3Liikaa kier-
rätyskokeita, mutta itse kokeet ovat hyviä, joskin mittaavat enemmän 
asia osaamista ja vähemmän soveltamiskykyä verrattuna oikeisiin 
kokeisiin. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:2 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Aktiivinen opiskelutapa on se oikea, ja sitä tämä kurssi korostaa. Mafy 
panostaa paljon kurssiensa jatkuvaan kehittämiseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn materiaali on mahtava. Sitä on helppo käyttää ja se kannustaa 
opiskelemaan. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714896602 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Mielestäni kaikissa oppiaineissa olisi voinut lyhyesti käydä läpi sellai-
sia asioita/tehtävätyyppejä, joissa opiskelijoilla useimmiten tapahtuu 
kömmähdyksiä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentaja osasi kannustaa, tsempata ja tarpeen tullen myös 
rauhoitella tosi hyvin. Iso plussa! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714897944 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Hyvin tiivistetyt teo-
riapaketit ja yksityis-
kohtaiset selitykset 

apua kysyessä.

5 4 
Pari nuorempaa 

fysiikan opettajaa 
olivat hiukan epäsel-
viä neuvoissaan enkä 

ymmärtänyt asiaa 
heidän neuvoillaan 

eikä heillä välttämät-
tä ollut siihen mitään 
lisättävää, jolla oisin 

ymmärtänyt.
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Arviota laski pari fysiikan nuorempaa opettajaa, joille oppilaiden koh-
taaminen oli vielä uutta ja siksi en aina ymmärtänyt heidän neuvojaan. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Viittaaminen toimi hyvin, mutta toivoisin että opettajilla ei olisi niin 
kiire aina seuraavan oppilaan tykö. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kaksi vii-
meistä harjoituskoetta olivat todella vaikeita ja söivät itseluottamusta 
tulevaa oikeaa koetta varten. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olisi voinut edetä järkevämmin ja tehdä enemmän tunteja, jolloin olisi 
kehittynyt vielä enemmän. Sekä olisi pitänyt uskaltaa kysyä asioista 
vaikka ne olisivat olleet kuinka ”tyhmiä”. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
En saanut hirveästi hyviä neuvoja tai tukea opiskeluuni, mutta se on 
varmasti valmentajastakin kiinni. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Luokka, jossa saisi puhua muiden kans-
sa ääneen vaikka aina parin tunnin ajan per päivä ja muuten se olisi 
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hiljainen tila. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714888360 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712240087 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712235884 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
luentoja

4 
Kaipasin luentoja 

tai yhteisesti käytyjä 
hankalia tehtäviä.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Fysiikan ja kemiankin tunneilla olisi voinut käydä yhteisesti kurssin 
asioita. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Tilat olivat 
aika ahtaita eikä ollut suttupaperia. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Asiantunteva opetus. Mukavat ja kannustavat opettajat. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712234221 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian opetta-

jien tietomäärä on 
valtava. Kysyipä 

mitä nippelitietoa 
vain, niin aina löytyi 

vastaus. Lähinnä 
lukion ylittäviä asioi-

ta (syvällisemmän 
ymmärtämisen kehit-
tämiseksi) joutuivat 

joskus tarkistamaan. 
Kaikkien opettajien 
taso oli hyvin tasai-

nen.

4 
Kemiassa opettajien 

taso vaihteli myös 
jonkun verran, mutta 

ei niin paljon kuin 
fysiikassa.

4 
Fysiikassa oli eniten 
eri opettajia, joten 

tason vaihtelua 
ilmeni myös eniten. 
Fysiikan opettajilla 

myös opetustyyleissä 
oli mielestäni eniten 

eroja.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Hälinä kasvaa välillä turhan suureksi, kun 2-3 opiskelija-opettajaparia 
keskustelevat samanaikaisesti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Valtaosa on yksilöllistä opetusta, kun jokaisen opiskelijan kanssa käy-
dään läpi juuri niitä kysymyksiä, mitä opiskelijalle on herännyt. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Harjoi-
tuskokeet palvelivat mielestäni eniten koetaktiikan oppimisessa.  Itse 
harjoituskokeet tuntuivat vaikeammilta, kuin viime vuosien oikeat pää-
sykokeet. Ymmärrän, että tarkoitus on valmistaa opiskelijoita kaikkeen 
ja saada varsinainen pääsykoe tuntumaan helpolta, mutta vaikeat 
harjoituskokeet saattavat myös lannistaa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen kehittynyt huimasti. Oma kova työ on ollut kaiken ydin, ja erittäin 
tärkeätä on ollut voida tarkentaa epäselviä asioita vielä opettajien 
kanssa. 
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Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
-  en voi kiittää tarpeeksi. Vaikka en tarvinnutkaan apua ehkä niissä 
perinteisissä opojutuissa (lukuaikataulun laadinta yms), on - saatu tuki 
ja tsemppaus ollut itselleni korvaamatonta. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Harjoituskokeiden tyyliä voisi miettiä 
jatkossa, etenkin jos oikeat pääsykokeet jatkavat kahtena viime vuo-
tena nähtyä linjaa. Ainakin viimeinen harjoituskoe voisi olla enemmän 
oikean pääsykokeen kaltainen. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelen kurssia henkilöille, joilla on hyvä itsekuri ja -ohjautuvuus. 
Mafylla näkyy selkeästi, ettei mennä yhtenä joukkona vaan jokainen 
tekee omaa ”juttuaan”. Mikäli pystyy tehokkaaseen itsenäiseen opiske-
luun on Mafyn kurssi todella hyvä vaihtoehto. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn materiaali on todella hyvä. Ei tarvitse itse miettiä, mitä aihetta 
lukee tai minkä tasoisia tehtäviä tekee, vaan Mafy huolehtii tämän 
tyylisistä asioista ja oman energian voi käyttää pelkästään opiskeluun. 
Suosittelen Mafyn itseopiskelumateriaalia tai lähiopetuskurssia kaikil-
le, jotka ovat motivoituneita itsenäiseen työskentelyyn. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712225452 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
pääasiassa erinomaista opetusta, välillä osalla opettajista vastaukset 
eivät vastanneet kysymyksiini (osittain voi johtua minun epäselvistä 
kysymyksistä) . Ei ollut kuitenkaan suuri ongelma kun tunneilla pystyi 
vähän taktikoimaan,että keneltä kysyi. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
täysin omasta laiskuudesta johtuvaa,ei mafysta! 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
tosi kiva lisä, puhelut tosin pitkälti hyvin samankaltaisia joten loppu-
ajasta niistä ei saanut enää yhtäpaljon irti 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafynetissä olisi kiva jos laskutehtä-
vissä voisi vielä malliratkasun katsomisen jälkeen, muuttaa tehtävän 
osatusta ei osatuksi. Välillä oma pyöristetty vastaus onnollut sama 
mutta täysin sattumalta 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Erittäin hyvä kurssi,josta saa varmasti juuri itselle sopivat eväät pääsy-
kokeeseen valmistautuessa! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712224267 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711869873 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat ovat ammattitaitoisia ja heiltä on helppo kysyä apua missä 
vaan. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Itsenäinen työskentely on tehokasta ja on kiva, että jokainen saa edetä 
omaan tahtiinsa. Biologian esitykset tuovat kivaa vaihtelua ja välillä 
on kiva opiskella vähän ”rennommin” 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Apua saa aina nopeasti ja asia selitetään vaikka ihan perusteista läh-
tien jos tarvitsee. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Laskurutiinia on tullut paljon sekä biologian tietämys laajentunut huo-
mattavasti 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
On kiva, kun voi jakaa luottamuksellisesti jonkun saman urakan teh-
neen kanssa kuulumisia ja miten sujuu yms. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Voin suositella MAFYa kaikille lähtötasosta huolimatta, kunhan on val-
mis sitoutumaan urakkaan ja tekemään paljon töitä :) 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711868223 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Jotkut oppitunnit sy-
ventyivät aiheeseen 

melko tarkasti, mutta 
toiset taas jäivät 

hieman pinnalliselle 
tasolle. Suurin osa 
biologian oppitun-
neista oli kuitenkin 

todella hyviä.

5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Joillain opettajilla vähäinen kokemus saattoi vaikuttaa opetuksen 
tasoon. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentajan tuki oli erittäin tärkeää pääsykoekevään aikana. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Loppukeväästä olisi voinut olla kiva, jos 
valmennuskurssin tunteja olisi ollut useammin viikossa. Alkukeväästä 
määrä oli kuitenkin oikein sopiva. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
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   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867551 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
- luennot olivat todel-

la mielenkiintoisia !

4 4 
Kaikki opettajat 

eivät opettaneet ihan 
saman tasoisesti, 

kuitenkin löytyi opet-
tajia joiden selitykset 
olivat todella hyviä. 
Esimerkiksi - opetus 
oli erityisen hyvää.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711863338 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 
Tavoite 2 tehtävissä 
voisi mielestäni olla 
jotenkin saatavissa 

malliratkaisut, muu-
ten jos ei osaa niin 
pitkä aika odottaa 

seuraavan viikon fy-
siikan tuntia ja silloin 

paljon kysyttävää.
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711861757 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Opettajat selkeitä 

selityksissään ja tun-
tuivat aidosti välittä-
vän siitä, että tulihan 

asia ymmärrettyä.

4 
Joskus tehtävä ei 

auennut ihan heti se-
litettäessäkään, sillä 

pieni oletus välillä 
jätetty selittämättä. 
Suurin osa kysymyk-
sistä tuli selvitettyä 
hyvin ja ymmärrys 

edellä.

4 
Joskus jäi vielä 

kysyttävää tunnin jäl-
keenkin, lopulta sai 
kuitenkin selvitettyä 
kaikki kysymykset. 
Opet osasivat hyvin 

huomata ajatus-
virheitä ja tarttua 

oikeaan asiaan kiin-
ni, jolloin selityksen 
ymmärtäminen oli 

helppoa.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kysymykset tuli lähes aina selvitettyä ja asiaan sai uutta näkökulmaa, 
mikä auttoi selvittämään omia ajatusjumeja. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Tehtävien teko tehokkainta ke/fy:ssä, bilsassakin luennot voisivat jos-
kus olla vähän lyhyempiä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Tuntui, että opettajia aidosti kiinnosti selittää asia tarkemmin ja auttaa 
avaamaan väärinymmärryksiä. En kokenut oloa tyhmäksi vaikka ky-
symys olisi ollutkin ”tyhmä”, koska kaikkiin kysymyksiin suhtauduttiin 
tosissaan ja lämpimästi. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Auttoi hyvin 
hahmottamaan ajankäyttöä kokeessa ja omaa koekäyttäytymistä. 
Joskus tehtävät vähän kryptisiä ja arvostelut tiukkoja (ihan syystäkin 
toki, jottei oikea koe tuntuisi niin vaikealta/väärin arvostellulta). 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Ymmärrykseni on kehittynyt huomattavasti joka aineessa, ja työsken-
telytavat ovat opettaneet myös sitä, kuinka itse voin selvittää huonosti 
ymmärrettyjä asioita. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
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Erittäin toimiva kokonaisuus, jossa otetaan myös opiskelijoiden jaksa-
minen huomioon. Kurssi on aika kallis, monilla ei olisi tämänkaltaiseen 
opetukseen varaa ja olisi hyvä, jos eri opetuskursseja/aikoja olisi enem-
män, jotta valmennusvalintaa saataisiin laajennettua useammille 
taloudellisesti mahdolliseksi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Valtava apu oman opiskelun aikatauluttamisessa ja etenemisen 
hahmottamisessa, oma opiskeluvalmentajani on ihan huipputyyppi 
(shoutout -, palkankototusta kehii!). Helpommin lähestyttävää, kuin ns. 
”ammattiopo”, koska omaa kokemusta ja ajatuksia voi jakaa helpom-
min. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Minusta opetuskertoja voisi olla hie-
man enemmän, välillä 3krt viikossa tuntui vähältä kurssin hintaan näh-
den. Kiitos kaikille opettajille! Pitäkää yllä sitä asennetta, että kaikki 
kysymykset ovat hyviä, sillä näin uskalsi kysyä kaikkea mitä ei ymmär-
tänyt ja tuli olo, ettei omaa osaamista tuomittu tai arvotettu. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Todistetusti toimiva tapa oppia, hinta voisi koitua esteeksi monille. 
Omakohtaisen kokemuksen perusteella ehdottomasti suosittelisin 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos tykkäät työskennellä itsenäisesti ja sinulla on itsekuria arvioida 
itseäsi ja osaamistasi, mafya voi suositella. Luentoja ei ole kuin bio-
logiassa mikä on mielestäni hyvä juttu. Opettajat antavat yksilöllistä 
opetusta eli vastaavat kysymyksiin tunneilla, jolloin isoin hyöty kurssis-
ta on jos jaksaa esittää ja ottaa ylös asioita joita ei ihan ymmärrä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716087955 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714896271 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714895233 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologiassa on ollut 

erittäin positiiviset ja 
huippuopettajat, jot-
ka selvästi ovat kiin-
nostuneet yksilöistä 
ja omasta työstään. 

Erittäin asiantunteva 
ja positiivinen ote!

5 
Hyvää, ammattitai-
toista ja yksilöityä 

opetusta. Ei moititta-
vaa!

4 
Hyvää asiantunti-

juutta ja tehtävien ja 
teorioiden neuvojia 
opettajat fysiikassa, 

mutta fysiikan osalta 
olisin kaivannut hie-

man vielä samanlais-
ta positiivista henkeä 
kuin biologiassa oli.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opettajat ovat erittäin asiantuntevia ja vastaukset saa kattavasti  kysy-
mykseen kuin kysymykseen. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Hieman olisin kaivannut luennon omaisia tai yleisiä ongelmia käsittele-
viä luentoja myös fysiikkaan ja kemiaan. Softana mafynetti on erittäin 
toimiva. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajilla tuntuu olevan aina aikaa opettaa niin, että asian ymmär-
tää. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus 
kokeet simuloivat mielestäni hyvin oikeaa koetta ja uskon niiden autta-
van myös oikeassa kokeessa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Omat taitoni ja ymmärrys etenkin fysiikkaan ja kemiaan on lisääntynyt 
huimasti. Ilmiöiden ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on ollut 
helpompaa mafyn materiaaleilla. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssi on ollut erittäin antoisa ja opettava ja motivoinut ymmärtä-
mään uutta. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Siitä on ollut jokseenkin apua, kun on ollut joku joka on käynyt saman 
polun läpi. On ollut kiva, kun joku on tsempannut omaa tekemistä 
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säännöllisesti. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ehkä muutamia yleisiä huomioita/ 
ongelmia/ knoppeja sisältäviä yhteisiä tunteja voisi lisätä fysiikkaan 
ja kemiaan. Olisi myös hyvä, jos suunniteltaisiin joko opettajien tai 
opiskeluvalmentajan kanssa selkeämpi etenemistahti jo kurssin alussa 
kotitehtävätyyppisesti. Toisin sanoen yksilöidyt ”kotitehtävä” tavoitteet 
tietylle viikolle helpottaisivat sopivaa etenemistä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi on arvokas, mutta varmasti kannattava. Ei toisaalta välttämättä 
sovi henkilölle, joka vaatii enemmän opettajajohtoista opiskelua tai ns. 
kotitehtäviä. Kurssi jättää paljon ihan omalle vastuulle. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi oli oikein hyvä ja kurssilla sai hyviä oivalluksia, joita aiemmin 
aineista on jäänyt puuttumaan. Hyvin koottuna todella kattava ja 
tarvittavan yksityiskohtainen materiaali jokaiseen aineeseen. Tehtä-
viä oli todella paljon eli tekeminen ei lopu kesken. Pitää olla todella 
oma-aloitteinen ja kurssi on arvokas, mutta uskon sen olevan vaivan ja 
rahan arvoinen. Mafyn harkkakokeet simuloivat erinomaisesti oikeata 
koetta ja niistä irtoaa loistava sapluuna oikean kokeen tekemiseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712235702 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712233708 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Yhteiset luennot on 
ollut todella hyviä 

ja niistä on oppinut 
paljon. Lisäksi yksi-
löllistä opetusta on 
saanut aina tarvit-

taessa.

5 
Yksilöllinen opetus 
erinomaista, ja sitä 

on saanut lähes aina 
tarvittaessa.

3 
Yksilöllinen opetus 

on ollut hyvää, mutta 
sitä ei ole saanut 

tarpeeksi.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat havainnollistivat asioita esim piirtämällä kuvia ja selittivät 
tarvittaessa asian useampaan kertaan ja eri näkökulmista. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Itsenäinen opiskelu on hyödyllistä, mutta välillä olisi fysiikassa ja ke-
miassakin käydä hankalia tehtäviä yhteisesti läpi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Yksilöllistä opetusta sai, mutta ei niin paljon kuin olisi tarvinnut. Usein 
apua joutui odottamaan yli puoli tuntia. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Pienemmät ryhmäkoot fysiikassa tai 
vieläkin enemmän opettajia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi on erittäin hyödyllinen ja erityisesti mafynetti on järjestelmänä 
hyvin tehokas opiskeluväline. Kurssin hinta on kuitenkin hyvin kallis, 
joten jos kokee pystyvänsä suoriutumaan itse niin esimerkiksi pelkän 
etäkurssin valinta voisi olla riittävää. 
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Terveiset tuleville sukupolville:  
Koin kurssin erittäin hyödylliseksi. Opetus ja opiskeluvalmennus on 
laadukasta ja yksilöllistä opetusta saa kemiassa ja biologiassa riittä-
västi. Fysiikassa olisin kaivannut lisää mahdollisuutta saada yksilöllis-
tä opetusta. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232460 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712224371 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Biologian kursseille sopii mielestäni 
hyvin yhteinen opetus, mutta siinä voisi  keskittyä perusasioiden sijaan 
soveltavampiin asiakokonaisuuksiin. Perusasiathan voi lukea kirjasta. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711868831 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709456845 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Hieman opettajakoh-

taista

4 
Hieman opettajakoh-

taista
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opettajien välillä melko paljon vaihtelua opetustavoissa. Esim kemias-
sa toinen opettaja avaa ja selittää niin syvällisesti kuin on tarve (-) ja 
toinen avaa mafynetistä teoriapaketin eteesi jos vaikuttaa ettet ole 
sisäistänyt perusasiaa (mikä voi olla vaikka teorian on lukenut ja tar-
vitsee toisen näkökulman). Tämä johtaa open valikointiin (kynä telinee-
seen kun ”toivottu” on vapaa). Sama fysiikassa, toinen ope opetti aivan 
mielettömän hyvin esimerkkien kautta, laajentaen oleellisiin rinnak-
kaisasioihin (-), toinen vaikutti jopa toisinaan turhautuvan. Kurssilla 
tulee paljon asiaa lyhyessä ajassa, mikä tarkoittaa että perusasiat me-
nee välillä sekaisin. Se ei tarkoita että oppilas olisi aivan pihalla aihees-
ta vaan tarvitsee esim muistisäännön, mielikuvan tai tapausesimerkin, 
jonka kautta erottaa tilanteet. Bilsa ainoa, missä molemmat opet 
tasaväkisiä tyylissään ja laadussa. Avun sain toki aina, fiilis vaihteli. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Pienet tietoiskutyyliset esitykset tyypillisesti haastavemmista aiheista 
voisi olla paikallaan muissakin aineissa kuin bilsassa. Muutoin yksi-
tyisopetus oli aivan huippusysteemi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Erittely edellä. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Tämä oli 
aivan ehdoton osa kurssia ja nimenomaan määrä oli loistava. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Aikaan nähden parhaiten mitä olisin voinut. Se riittääkö se jää nähtä-
väksi 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Toivoisin että harkkakokeissa olisi kiel-
lettyä käyttää hajusteista, yhdessä kokeessa meinasi päänsärky pilata 
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keskittymisen. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709456128 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoi-
tuskokeet simuloivat hyvin oikeaa valintakoetta ja ne olivat riittävän 
haastavia! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712244732 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
- esitykset ja pedago-
giset taidot 5/5 sekä 

tuntui että bilsan 
maikkoja kiinnos-
ti eniten oppilaat 

muinakin kun firman 
liikevaihdon nume-

roina.

4 2 
- ja -  loistavia opet-
tajia, mutta kolme 
opettajaa pienessä 
luokassa tuotti liian 

usein häiritsevän 
kovan mölyn + aikaa 

ei riitä kaikille

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Opetuksen taso oli vaihtelevaa. Kaikilla opettajilla on selkeän hyvä 
pohja omasta aineestaan, mutta pedagokiset menetelmät saattavat 
uupua. Esim fysiikan tunneilla huomaa selkeästi eron nuorien vastaval-
mistuneiden ja jaakon välillä. 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Ensimmäiseen kierrokseen kuluu liikaa aikaa, jolloin toiseen koerrok-
seen ei välttämättä keretä tai kaikki eivät kerkeä saamaan vastauksia 
kysymyksiinsä. Melu luokissa äityi välillä piinaavan kovaksi ihan vain 
siitä, että kolme opettajaa ja kolme oppilasta keskustelevat samanai-
kaisesti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Koin saavani silloin kun siihen riitti aikaa. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:2 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:1 
Tutor soittanut 2vko välein ja jankuttanut samoja asioita mm. ei ole 
mikään kiire -> pääsin 1 kierrokset loppuun oppiaineissa vasta viikkoa 
ennen koetta kun taas kuulin että mafyn tutoreille on suositeltu sanot-
tavan oppilaille että kertaukseen tulisi käyttää reilusti enemmän aikaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Avoimet terveiset:  Jäi rahastettu olo. 
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Säälittää hiukan että yhtiönne tuote on melko hyvällä tasolla, sillä op-
pimateriaalit ovat oikeasti hyviä, fasiliteetit ovat kunnossa opiskeluval-
mentajia ja psykan opiskelijoita myöten ja opettajat ovat hyviä. Tämä 
kaikki valuu kuitenkin hukkaan omasta mielestä siinä kohtaa kun jää 
näin rahastettu olo. Miksi tälläinen jää? Ainakin joskus muistaakseni 
mafya on kehuttu siitä, että ryhmäkoot ovat tarpeeksi pieniä, jotta jo-
kainen saisi yksilöllistä valmennusta, nyt kuitenkin kuullut kaikilta, että 
varsinkin tänävuonna opiskelijoita on huomattavasti enemmän ja ryh-
mäkoot kasvaneet, mistä seuraa ettei jokainen ehdi kysyä tai saamaan 
tarvitsemaansa apua jonka vuoksi hän on tullut kurssillenne. Aluksi 
tiloihinkin toivotetaan tervetulleeksi ja mainostetaan, että toimitiloissa 
saa lukea, mutta keväällä kuitenkin kukaan ei mahdu lukemaan aina-
kaan Ruoholahteen, koska jokainen luokka on bookattu täyteen muita 
kursseja. Harmittaa vietävästi tämän kaiken potentiaalin hukkaami-
nen siihen, että bisnes pyörii. Ymmärrettävää, mutta pidemmän päälle 
tulee kuolettamaan ainakin omasta mielestä sen Mafyn laadukkaan 
brändin mistä hakijoiden keskuudessa on puhuttu. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714889586 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10725451423 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Varsinkin fysiikassa ihmisillä on niin paljon kysymyksiä, ettei opettajat 
ehdi välttämättä aina vastata kaikkeen. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Todella 
työläät monivalinnat. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssin isoin huono puoli on kallis hinta, siksi en varmasti suosittelisi. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10717894605 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Välillä tuntui ettei saanut tarpeeksi aikaa kysymyksille ja välillä olisi 
taas pystynyt kysyä kokoajan. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10717812838 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10716136845 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 3Kun läh-
tötaso ei ole paras, kokeet tuntuivat lannistavilta, vaikka niistä saikin 
hyvää harjoitusta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10716047153 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714895961 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714889855 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian opettajat 
olivat todella muka-
via ja asiantuntevia. 
Koin saavani hyötyä 

yhteisistä luennoista.

4 4 
Fysiikan opettajat 

olivat suurimmaksi 
osaksi asiantuntevia.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Suurin osa opettajista olivat hyvin perillä asioista 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Eteneminen omaan tahtiin onnistuu hyvin lähtötasosta riippuen 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajat paneutuivat henkilökohtaisesti esitettyihin ongelmiin todella 
hyvin. Apua sai perusteellisesti vaikka rautalangasta väännettynä, jos 
asiaa ei tuntunut osaavan. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Hyvää ko-
eharjoitusta oikeassa salissa, mutta kokeiden sisältö oli toisinaan tur-
han monitulkintaista. Kaikentyyppiset kokeet tuli käytyä mafyn avulla. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Hyvä kurssi niille, joilla on paljon ongelmia aiheiden kanssa ja tarvitsee 
perusteellista apua niiden kanssa 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Koin opiskeluvalmentajan olevan todella hyödillinen, esim. lukusuun-
nitelman tekemisessä. Tulimme hyvin toimeen opiskeluvalmentajani 
kanssa ja pystyin kertomaan hänelle kaikki stressinaiheeni pääsyko-
keeseen liittyen. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikkaan ja kemiaan voisi myös lisätä 
jonkin verran yhteisiä luentoja yleisesti todetuista vaikeista aiheista 
(esim. puskuriliuokset) tai käydä läpi harjoituskokeen tehtäviä, mitkä 
tarkastajat ovat huomanneet yleisiksi virheiksi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

3 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin henkilölle kuka kokee, ettei opi luentomaisesta opetukses-
ta. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712238727 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Samat opiskelijat puhuivat aina kesken tunnin eikä siihen puututtu 
kunnolla. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712234390 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712232908 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10712223692 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän sanallista palautetta harjoi-
tuskokeen tehtäviin 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711868746 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711862441 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711862297 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10709456226 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10709455574 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Pääosa opetuksesta oli oikein hyvää. Paikka paikoin oli mielestäni 
hieman hosumista ja liiallista kiirehtimistä opetuksessa, jolloin omaa 
oivallusta ynnä ahaa-elämystä ei päässyt syntymään. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Pääosin jälleen oikein hyvä, opetuksen tasapuolisuuteen voisi kiinnit-
tää huomiota, samoin kuin metelitadoon luokissa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Ks. ylempänä 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Pääosin 
hyviä kokeita, mutta jotkut tehtävät olivat hyvin vaikeadelkoisia kysy-
myksenasettelu ota ja silloin tällöin esiintyi jopa suoranaisia epäjoh-
donmukaisuuksia tai virheitä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Osaavaa, kannustavaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711866637 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Voisi olla lisää tunnil-
la opetettua teoriaa, 

koska usein ei tule 
biologiasta paljoa 

kysymyksiä.

4 4 
Enemmän auttavia 

opettajia, koska 
tässä aineessa kaikki 

huomaamani mu-
kaan tarvitsevat 

enemmän apua kuin 
muissa aineissa.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssilla erityisesti fysiikassa on usein liian vähän opettajia, koska 
apua joutuu odottamaan joskus aika pitkään. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Kaipaisin ehkä hieman lisää konkreettisia ohjeita ja enemmän rehellis-
tä palautetta. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10725151153 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mahdollisus tagata tehtäviä  Mahdolli-
suus päästä osaamattomasta tehtävästä aiheen teoriaan 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy-jengi tuntuu tietävän mitä tekee. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714904853 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Ei pahaa sanaa ope-
tuksesta. Biologiassa 
luennot toimivat hy-
vin ja tuovat selkeää 

lisäarvoa, lisäksi 
opetus kysymysten 

perusteella asiantun-
tevaa, innostavaa ja 
TODELLA motivoitu-
nutta - ihanaa kun 

opettajat selvittävät 
asiat joihin eivät 
osaa vastata, ja 

voivat tarvittaessa 
selittää myös asiat 

lukiorajauksen 
ulkopuolelta, pitäen 
kuitenkin kirkkaana 

missä lukio-oppi-
määrän raja menee. 
Oppimateriaalissa 
ehkä vielä pientä 

sekavuutta - eteenkin 
jaottelu paketteihin 
tuntuu välillä vähän 
vaikealta ja keino-
tekoiselta, sekä ei 
erityisesti helpota 
esim. kertaamista, 

kun tieto pitää etsiä 
monesta paikasta.

4 4 
Valtaosa opettajista 
erittäin asiantunte-
via ja opetustaitoi-
sia - osalla uusista 
opettjajista vielä 

haparointia - mikä 
uudelle opettajalle 

varsin ymärrettävää. 
Näissä tilanteissa 

toivoisin, että opet-
tajat konsultoisivat 
toisiaan rohkeam-
min. Harvemmin 

kysyttyjen asioiden 
teoriat osittain vain 
tehtävien kautta on 
ärsyttävä ominai-

suus - miksei voi olla 
simppeleitä teoria-
paketteja näistäkin 

muuallakin kuin 
tehtävien takana?

Opetuksen asiantuntevuus: 4 



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Valtaosa opettajista erittäin asiantuntevia (esim. bilsan - ja -!) sekä 
pedagogisesti taitavia. Joillakin uusilla opettajilla kuitenkin vielä aika 
paljon haparointia - ehkä niissä tapauksissa olisi mukavaa jos voisi 
herkemmin pyytää toista opettajaa avuksi. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kokeet, 
niiden määrä ja vaihtelevuus erittäin hyödyllisiä, miinusta kuitenkin 
kokeiden ajoittin erittäinkin huolimattomasta tarkastamisesta (selkei-
tä ”luku vastauslaatikossa” tyyppisiä vastauksia tarkistettu / pisteytet-
ty väärin) 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714891399 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10714888565 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Itselleni ei juuri ollut hyötyä. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232942 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232241 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 
Teoria kaiken kat-

tava, ja yksittäisiin 
tehtäviin löytyy aina 

vastaukset ja tekome-
netelmä, joten hyöty 
jäi ainoastaan niiden 
tehtävien ratkaisujen 
kyselemiseen, joihin 

ei ole malliratkaisuja.

3 
Teoria kaiken kat-

tava, ja yksittäisiin 
tehtäviin löytyy aina 
vastaukset ja teko-
menetelmä, joten 

hyöty jäi ainoastaan 
niiden tehtävien 

ratkaisujen kysele-
miseen, joihin ei ole 

malliratkaisuja.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Fysiikan ja Kemian kurssilla voisi olla yleistä valmennusta/huomioita 
kaikkein tärkeimmistä asioista joihin keskittyä, kuten Biologiassa. Eli 
yksi aihepiiri kerrallaan esitettäisiin tärkeimmät huomiot, ei niinkään 
teoriaa...vaan ratkaisuja yleisimpiin ongelmiin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kun vertaa 
harjoituskoekysymyksiä pääsykoekysymyksiin, niin ovat tyypiltään 
hieman kompleksisempia, kompaisempia ja niissä on opettava ote. 
Tätä voisi hieman avata etukäteen, jotta osaisi valmistautua etukä-
teen mahdollisiin ihmetyksiin. Ahaa-elämykset tulevat toki jälkikäteen 
ja ymmärtää miksi erilaisia lähestymistapoja ja tehtävätyyppejä on 
käytetty. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Aika filosofiselle tasolle voisi vetää. Hyviä olla olemassa, jos on keksitty 
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näinkin järjettömiä hakumenettelyjä, kuten lukion kurssien pohjalta 
tehdyt pääsykokeet alalle, jossa pitäisi olla soveltuvuuskokeet ja ma-
teriaalin sellaista, jonka opettelulla pärjää alkuajat itse koulutusohjel-
massa. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Tulivat aiemmin esille. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709455803 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709454287 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Bilsassa vaikea keskittyä kun opettajat selostavat muille pitkään 
jostain aiheesta. Kaikille yhteinen luennointi on hyödyllisempää eikä 
häiritse ketään. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Vähän turha ja vei opiskeluaikaa 
Kehitysehdotuksia kurssista: bilsalle voisi tehdä jotain ettei työrauha 
häiriintyisi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10744579422 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Toisinaan jäi harmittamaan kun 
opettaja ei päässyt auttamaan kovinkaan nopeasti, kun neuvoi toista 
henkilöä, erityisesti fysiikan tunneilla. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10725151839 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716047701 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Ilman oppikirjoja bio-
logian käyminen olisi 
ollut vaikeaa! Pääsy-
kokeessa oli tehtäviä, 

joista ei ollut ollen-
kaan teoriaa Mafyn 

materiaaleissa.

5 
Pidin todella paljon 

siitä, että KAIKKI 
teoriat oli laitettu 

yhteen. Ei yllätyksiä, 
ei harvemmin kysyt-
tyjä asioita (niin kuin 
fysiikassa). KUITEN-

KIN oli ikävä, että 
IR-spektrometria, 

joka oli oikeassakin 
kokeessa oli lisätty 

vasta 27.3.2019!! yli-
määräisten tehtävien 

yhteydessä!!

4 
Tehtäviä joka läh-

töön. LAittaisin 
kuitenkin KAIKKI 
teoriat samaan 

osioon. Kokemus on 
osoittanut, että muka 

harvemmin kysytyt 
asiat tulevat kokee-
seen (esim. valovoi-

matehtävä 2018)

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Erittäin hyviä opettajia! Uusille opettajille kuitenkin antaisin lisää har-
joitteluaikaa. Ei uusia kokemattomia opettajia viime metreille! Suurkii-
tos -.:lle ja -lle (fys), -lle (kem) ja -lle (bio). Olette korvaamattomia! 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Jäin kaipaamaan yhteisiä esityksiä fysiikan ja kemian tunneilla. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Keväällä kysymyksiä oli kaikilla niin paljon, että niitä ei vaan ehtinyt 
kysyä. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kokeis-
sa sai harjoitella kunnolla pääsykokeen olosuhteita. Olisin toivonut 
hiukan helpompia viimeisiä harjoituskokeita, jotka olisivat nostaneet 
motivaatiota sen sijaan, että joutui tekemään hirveästi töitä sen eteen, 
ettei heitä hanskoja tiskiin. Oikea pääsykoe oli kuitenkin niin vaikea, 
että loppujen lopuksi Mafyn kokeet vastasivat aika hyvin oikeata pää-
sykoetta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Hurjan paljon kun aloitin nollasta. 
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Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: - kaikki oppimateriaalit yhteen osioon  
- tiedottamista aina kun materiaalit päivitetään (muuten tulee yllä-
tyksenä kuinka paljon jo lukemasi materiaali on muuttunut)  - yhteisiä 
esityksiä vaikeista tehtävistä/aiheista! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Miettisin kuitenkin tarkkaan millainen pohja on ystävälläni. Mikäli 
jonkinlaista pohjaa on, niin Mafy olisi täydellinen. Lisäksi suosittelisin 
ehdottomasti hankkimaan lukion kirjat (ainakin biologiassa!). 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn kurssit ovat hyviä ja kattavia. Oma työpanos on kuitenkin ratkai-
sevassa roolissa, sillä mikään sovellus/kurssi ei voi korvata sitä työtä, 
mitä sinä itse joudut tekemään. Opiskeluvalmennus on myös erittäin 
tärkeää, erityisesti silloin kun oma usko meinaa loppua. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716046449 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714889104 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714888489 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Tuntien luentoja 

voisi olla vielä enem-
män tai laajemmin, 

muuten todella hyvät 
opettajat

4 3 
Tehtävät tabletissa 
hyviä ja tarpeeksi 
paljon, kuitenkin 

usein tunneilla 
tuntui etteivät kaikki 
opettajat osanneet 

opettaa asioita, 
vaikka olisivatkin itse 
ymmärtäneet aiheen. 

Hyvä, että loppuke-
väälle saatiin uusi 

opettaja
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Kaikilla kursseilla usein yksi erittäin hyvä opettaja, mutta esimerkiksi 
fysiikassa tuntui usein ettei muilta (apu)opettajilta saanut tarpeeksi 
kattavia selityksiä 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Tehtävien runsas määrä oli todella iso plussa 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ihmiset maksavat lähikurssilla siitä, 
että saavat opetusta. Siksi olisi tärkeää, että kaikissa aineissa olisi 
riittävästi asiantuntevia opettajia, joilla on kokemusta opettamisesta. 
On turhauttavaa kysyä samoja kysymyksiä monta kertaa, koska ensim-
mäisellä kerralla ei saanut kunnon apua. Jos kurssilla on apuopettajia, 
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olisi reilua, että varsinaisia opettajia olisi kuitenkin sama määrä, eivät-
kä apuopettajat korvaisi heitä (tämä lähinnä fysiikassa). 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712242586 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
En pitänyt niin paljoa 

luento-osuudesta.

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Tykkäsin siitä, että kaikki etenevät omaan tahtiin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus oli paras asia kurssilla. Erityismaininta opiskelu-
valmentajastani - -, joka oli todella mukava ja kannustava. Sain hänel-
tä paljon hyviä neuvoja. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712224553 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ehkä kysymysten esittämistä voisi 
jotenkin ohjata vielä enemmän siten, että osaisi varmasti kysellä oleel-
lisia juttuja. Vaikka oleelliset jutut osaisi, niin ne olisi hyvä kuulla vielä 
opettajalta. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711869934 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kierrätetyt 
kokeet ja tehtävät. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Kurssikoot suurentuneet 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Kannustavaa 
Kehitysehdotuksia kurssista: Entisen pääsykokeen läpikäyminen 
kokonaan yhdessä, miten lähestyä tehtäviä, koetaktiikka käytännös-
sä sovellettuna, vinkkejä kokeen rakenteen analysoimisessa ja miten 
oppia tunnistamaan kannattavia ja aikatehokkaita tehtäviä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Ehdottomasti tehokkain tapa valmentautua lääkiksen pääsykoetta 
varten. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711863442 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Harjoi-
tuskokeilla on varmasti tärkeä merkitys siinä että, miten oppii käyt-
tämään aikaa kokeessa ja ylipäätänsä oppimaan tuntemaan kokeen 
sisällön. Mutta omasta mielestäni kokeita olisi voinut olla 1-2kpl vä-
hemmän, koska ne olivat sangen raskaita rutistuksia ja siinä samalla 
meni viikonlopun palautumiskapasiteetistä sievoinen lohko pois. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709456357 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Valmennuk-
sen parasta antia. Tosin suurin osa kokeista oli samoja/sisälsi samoja 
tehtäviä kuin edellisvuonna ja näin ollen vähemmän hyödyllisiä uudes-
taan kurssilta pyrkivälle. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Vuosittain kokonaan uudet harjoitusko-
keet 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10725782384 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Usein opettajat puhuivat liian kovaan ääneen kun opettivat oppilaita 
ja se häiritsi omaa keskittymistä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Fysiikassa ja biologiassa oli liian vähän opettajia ja kierrokset kestivät 
liian kauan. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Olisin toivo-
nut enemmän kuin 2 täysin uutta koetta, sillä olin viime vuonna Mafyn 
kurssilla. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän opettajia oppitunneilla, 
uudet harjoituskokeet joka vuosi! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712232355 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 2 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Kokeiden arvosanat ei parane 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Joskus pitää odottaa aika kauan että 
saisi apua opettajalta. Kahden opettajan sijaan voisi silloin tällöin olla 
kolme. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi on kiva ja opettajat mukavia sekä osaavat auttaa! Todennäköi-
sesti valitsisin Mafy valmennuksen uudelleen jos tarvitsee 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711867751 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Toisen tunnin tietois-

kut todella hyviä!

5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709456163 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Pääosin sain apua tunneillani sitä tarvitessani, mutta joskus esimer-
kiksi ensimmäisen kierroksen keston takia olisin jäänyt kaipaamaan 
enemmän apua. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Opetuksen ja mafynetti-systeemin puolesta suosittelisin ehdottomasti, 
mutta taloustilanteesta riippuen hinta voisi olla liian kova. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709454425 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709454060 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10725879404 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Laadukkaat luennot, 
tasokkaat opettajat 
mutta joskus tuntui 
että kaikkea ei ke-

rennyt kysyä vaikka 
halusi.

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opetus hyvin laaadukasta kun opettaja oli luonasi 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Kun sai opetusta, se oli hyvää mutta varsinkin fysiikassa ja biologiassa 
opetusta ei saanut välttämättä niin paljon kun olisi halunnut. Esimerk-
kinä biologiassa yksi tunti kuluu luentoon, joten viikossa vain 2 tuntia 
aikaa kysyä viikon aikana tulleita kysymyksiä, ja opettajia oli usein 
vain kaksi. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Monipuoli-
sia ja riittävän haastavia! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Oma taso oli alusta asti melko hyvä, joten sama kehitys olisi melko var-
masti tapahtunut kurssin kanssa tai ilman mutta opettajilta kysyminen 
kitki epävarmuudet pois hankalista asioista. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Opiskeluvalmennusta pitäisi olla enemmän jos opiskelija kokee hyöty-
vänsä siitä. Itse en tarvinnut ohjeistusta lukusuunnitelmaan tms mutta 
opon kanssa oli hyvä keskustella koestrategioista ja valmistautumises-
ta itse kokeeseen. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Opetuksen tehostaminen siten että 
opettajia on enemmän tunnilla tai ryhmäkokoa supistettaisiin hieman, 
opetuksen laatuun oli erittäin hyvää. 
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Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen lähikurssia etäkurssin sijaan lämpimästi, koska olen ollut 
molemmilla, koska oma opiskelu helpottuu huomattavasti kun opetta-
ja selittää epäselvät asiat eikä tarvitse elää omissa oletuksissa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10717797433 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
- voisi pitää esityk-
siään vaikka joka 

tunnilla. Jos en 
nyt keväällä pääse 

sisään, tulen uudes-
taan lähikurssille 

vain, jotta pääsen -n 
tunneille.

3 
Kemian opettajat 
käyttävät hieman 

turhaa aikaa yksin-
kertaisten asioiden 

selittämiseen, vaikka 
olisin ilmaissut osan-
neeni perusasiat, ja 
kertonut, missä koh-
taa en ymmärtänyt.

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Fysiikan ope on mahtava! Vaikka en muista hänen nimeään, mutta se 
jolla on hiukset aina kiinni. Samoin Ilkka osaa asiansa! 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
Opiskeluvalmentaja puhuu itse vähän enemmän kuin kuuntelee. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Lisää tehtäviä, joissa ei ole malliratkai-
suja. Välillä olisi myös kiva tehdä esim. opettajien jakamia monisteita, 
kun mafynetti käy välillä yksitoikkoiseksi. Sovelluksen ulkonäköä voisi-
kin päivittää, sillä se on tällä hetkellä aika epämiellyttävä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
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Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10717745668 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Suurin työ on tullut tehtyä tietysti itsenäisesti kurssimateriaalin paris-
sa. Mafynetti on mielestäni täynnä hyviä ja hyödyllisiä tehtäviä, mutta 
en kokenut lähiopetusjaksoa kovinkaan hyödylliseksi. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712235462 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10711862169 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711841018 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

2 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Voin suositella kurssia, oppiminen on kuitenkin itsestä kiinni. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10709455578 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10728127008 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 
Jokin ruotsi suomi 
sanalista olisi hyvä 

fysiikassa
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Ruotsinkielisenä olisi hyvä jos fysiikka olisi myös ruotsiksi 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Välillä huomasi että oli vähän kiire ehtiä kiertää kaikki 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Niitä oli 
ehkä vähän liian paljon 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Kemiassa ja biologiassa kehityin hyvin mutta fysiikassa en kauheasti 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Hyvä kun ei itse tarvinnut tehdä lukusuunnitelmaa 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikka ruotsiksi! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10716049056 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Yleisiä ja vaikeimpia asioita voisi 
fysiikassa ja kemiassa käydä läpi yhdessä pienellä teorialla tai vaikka 
opettajan näyttämällä esimerkkilaskulla. Biologiassa välillä oli teoriaa 
yleisimmistä asioista joka auttoi ymmärtämisessä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712224974 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 2 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän opettajia fysiikan tunneille. 
Kurssi on suosittu :) 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711876133 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 2 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Bilsan yhteiset opetukset olivat tosi hyviä, ja biologiassa sekä kemias-
sa kysyessä sai aina hyvää apua. Fysiikassa opettajat neuvoivat myös 
lähes aina hyvin. Tosin välillä etenkin fysiikassa tuntui, että kysymyksiin 
joutui odottaa melko kauan vastausta, kun opettajilla oli kiire. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
Minulle melko hyödytön, valmentajassa ei tosin mitään vikaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10718172156 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Jossain asioissa opettajat puhuivat ristiin, esimerkiksi toinen fysiikan 
ope sanoi yhtä ja toinen toista. Muuten hyvin asiantuntevaa. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Pelkkä 
monivalinta / pelkkä vastaus ei välttämättä ole kovin hyödyllinen tapa 
opetella asioita lääkiskoetta ajatellen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714898052 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10725209420 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Biologian tuntien tyyppisiä lyhyitä paketteja toivoisin muihinkin oppiai-
neisiin 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi auttaa hahmottamaan millaista työskentelyä sisään pääsemi-
nen vaatii  ja antaa myös keinot siihen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714897181 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mahdollisuus yliviivata ja merkata 
myöhemmäksi mafyn materiaalaalien teorioita.  Enemmän itse koe-
vastauksista jäin kaipaamaan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Erittäin hyödylliset oppimateriaalit. Hinta on kuitenkin erittäin korkeal-
la lähiopetuksen hyötyyn verrattuna. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10712233174 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Bilsan opiskelu 

mafylla oli itselleni 
erinomaisesta lähtö-
tasosta huolimatta 

aika hidasta etenkin 
aluksi, kun ruksasin 
tehtäviä osaamat-

tomaksi erittäin 
herkästi. Uskon että 
sama ongelma vai-
vaa moni muitakin, 
joten mafyn bilsan 
opiskelumetodeja/

suosituksia voisi ehkä 
kehittää. Materiaalit 

sinänsä ovat kyllä 
hyvät!

4 
Enemmän soveltavia 

tehtäviä saisi olla, 
kuten myös lukuar-

vottomia kaavanpyö-
rittelytehtäviä.

4 
Paljon haastavia 

tehtäviä, siitä plus-
saa! Enemmän saisi 

kuitenkin tulla ny-
kyistä koetta vastaa-
via lukuarvottomia 

tehtäviä jne.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Kemiassa etenkin - oli ihan huippu! Bilsassa - ja - oli myös superhyviä ja 
bilsan tunneille oli aina tosi kiva tulla kun fiilis oli hyvä ja positiivinen. 
Fysiikassa oli ehkä enemmän vaihtelua opettajien tasossa, mutta en 
sanoisi että siellä ketään huonoa opettajaa olisi ollut, ehkä kyse oli 
vaan enemmän henkilökemioista. 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Etenkin kemiassa ja bilsassa tämä toteutui. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Alkuvuoden 
harkkakokeissa oli samat tehtävät kuin viime vuoden harjoituskokeis-
sa, mikä vähän laskee arvosanaa. Ruotsinkielisissä kokeissa oli välillä 
vähän kömpelöt käännökset, jotka hankaloittivat yksittäisten tehtä-
vien tulkintaa useammassa kokeessa. Joissain kokeissa oli myös ihan 
selkeitä virheitä tehtävänannoissa, mutta toisaalta näitä sattuu myös 



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

oikeassa pääsykokeessa. Yleisesti ottaen kokeet olivat hyviä ankarine 
pisteytyksineen ja soveltavine tehtävineen, ja tehtävänannoissa ol-
leet mokat otettiin kuitenkin huomioon pisteytyksessä, joten loppujen 
lopuksi ne eivät hirveästi kuitenkaan haitanneet. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Kurssi on todella kallis, vaikka se onkin hyvä. Vaatii paljon oma-aloit-
teisuutta että saa kaiken hyödyn kurssista irti. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Yllättävän iso tuki! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Jos on taloudellisesti mahdollista osallistua lähikurssille ja jonkinnä-
köinen lähtötaso fykebissä, suosittelisin kyllä! Vähintään itseopiskelu-
materiaaleja suosittelisin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10714888146 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
Tuntui siltä kuin olisin ollut vain yksi henkilö listalla, joita hän ohjasi. Ei 
paneutunut juuri minun ongelmiini vaan vastaukset oli usein vähätte-
leviä ja yleisen tason. Stemppaustakin olisi voinut olla enemmän. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssi 2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10725133596 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Luentoja myös fyssaan ja kemiaan 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10722995307 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Hyvät ja asiantun-

tevat opettajat, 
aina sai vastauksen 

kaikkiin kysymyksiin! 
Opettajan pitämät 

luennot oli tosi hyviä 
ja niitä olisi mielestä-
ni voinut olla tätäkin 

enemmän!

2 
Opettajat oli hyviä 
ja asiantuntevia ja 

aina sai vastauksen 
kysymyksiin! Olisin 

kuitenkin kaivannut 
tunneille yhteistä 
teorian opetusta.

2 
Opettajat oli tosi asi-
antuntevia ja aina sai 

selkeän vastauksen 
kysymykseen! Olisin 
kuitenkin kaivannut 

tunneille yhteistä 
teorian opetusta.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Olisin kaivannut yhteistä teorian opetusta kemiassa ja fysiikassa. Biolo-
giassa opettajan luennot oli kurssin kohokohta! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olisin ehdottomasti kaivannut kemian 
ja fysiikan tunneille teorian opetusta. Bilsassakin teoriaa olisi voinut 
olla vielä enemmän. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
Mafyn materiaalit on ihan huippuja, joten ehdottomasti suosittelisin 
mafyn materiaalien hankkimista ja kokeisiin menemistä! En tiedä, 
suosittelisinko lähikursseja, sillä niihin olisin kaivannut yhteistä teorian 
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opetusta, mikä nyt kemiasta ja fysiikasta puuttui. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn materiaalit on ihan huippuja ja harjoituskokeista on tosi paljon 
hyötyä! Lähikurssilla kemiassa ja fysiikassa ei kuitenkaan opetettu 
yhteisesti teoriaa, mitä olisin kaivannut. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711866842 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

 4 
- on huikea! - kannusti 
ja on hyvin ammatti-

taitoinen!

3 
Liikaa ihmisiä, 

harjoittelijat laske-
vat arvosanaa... He 

eivät oikein osanneet 
vastata. Jaakolle 
erityisplussa! Hän 

oikeastaan ainoana 
aidosti kannusti, 

kiitos siitä!
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Mafyn ryhmäkoot ovat kasvaneet vuosi vuodelta, nyt hinta ja laatu 
eivät enää kohtaa. Apua saa odottaa liian kauan, eikä tunnin aika riitä 
kunnolla. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Kyllä, silloin kun apua sai. Vaikka liian kauan kesti. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 1 
Koska taso oli jo niin hyvä, sitäpaitsi mafynmateriaaleja tein aika vä-
hän... 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Liikaa väkeä, liian vähän apua, rajat kokeissa, jotka eivät ole ennus-
taneet todellista sisäänpääsyä kunnolla, vaan loppujen lopuksi liian 
kuvitteelliset. Opoille sysätään liikaa vastuuta, vaikka ei se 20min aika 
voi riittää koetaktiikan, lukutuntien, lukusuunnitelman, fiilisten jne. 
suunnitteluun ja käsittelyyn. Aina sanotaan tunnilla, että keskustele 
opon kanssa, mutta kun ei hänkään voi olla taikuri. Opettajakaan kun 
ei tunnilla ehdi. Toinen asia on se, että nuoremmat opettajat, jotka 
vasta harjoittelivat tai opiskelivat ko ainetta, niin ammattitaito ei vaan 
usein riittänyt. Kysymyksiin ei osattu vastata. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
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Tasoerot opojen välillä. Opolle laitetaan liika vastuu asioihin, joista 
hänellä ei välttämättä ole mitään hajua. Mutta olen sitä mieltä, että 
opo teki parhaansa, vaikka tuntiopettajat kaatoivatkin mielestäni 
liian ison vastuun sinne. Vastuu siis liian iso siksi, että opo ei voi tietää 
oppilaansa tasoa ko aineessa, kyllä se tuntiope tietäisi paremmin, 
jolloin tuntisuunnitelma yms tekeminen helpottuisi huomattavasti jos 
opettaja ehtisi tunnilla vastaamaan myös näihin kysymyksiin. Mutta 
nyt väenpaljouden vuoksi ymmärrän ettei se ollut mahdollista. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Liikaa väkeä, hinta-laatusuhde ei enää 
tunnu siksi kohtaavan. Opettajaksi mun mielestä kannattaisi palkata 
ihmisiä, joilla on jo kokemusta opettamisesta, sillä se näkyy pahasti 
kun otetaan ainetta yliopistossa lukeva opettamaan. Hänellä kun ei 
ole tarvittavaa kokemusta ja toisaalta hän ei välttämättä koko lukio 
oppimäärää edes osaa, minkä itse sain huomata. Reilua oli kuitenkin, 
että tämä tarvittaessa uskallettiin myöntää. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin ottamaan etäkurssin tai vaihtoehtoisesti syys-joulukuun 
koska keväällä ihmisiä on jo niin paljon, että apua ei meinaa saada ja 
tuntuu että raha menee hukkaan. Suosittelisin ottamaan myös muita 
materiaaleja todennäköisesti tueksi, sillä usein on tuntunut, ettei oikea 
koe ole ollut samaa sarjaa mafyn tehtävien kanssa. Myös eräs toinen 
hakija jonka kanssa asiasta puhuin oli samaa mieltä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssilla on hyvin paljon ihmisiä, avunsaaminen kestää. En suosittelisi 
kurssia sellaiselle, joka aloittaa nollasta. Ainakaan, jos haluaa saada 
opetusta, tällöin suosittelisin ottamaan mafynetin mutten opetusta, 
vaan hankkisin sen itse muualta. Kurssia suosittelen sellaiselle, joka 
tarvitsee tukea lukemiseen, muttei kuitenkaan todella paljon, vaan 
haluaa tavallaan rytmittää prosessia. Suurin osa opettajista on kyllä 
hyvinkin ammattitaitoisia ja mukavia ihmisiä, mutta kiireen vuoksi kun 
aika ei vain riitä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10711863474 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

2 
Osittain ja vähän 

käännetty materi-
aali ruotsiksi oli aika 

turhauttavaa, eli 
joko tai.

3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Muuten 
ihan hyviä mutta suomen ja kielen kokeissa oli eri kysymyksiä joten 
sain väärin koska olin vastannut eri kysymykseen kun mitä muut jotka 
olivat kirjoittaneet kokeet suomeksi.... eli ne kannattaa tarkistaa ennen 
kun jaatte ne meille. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Koko biologian materiaalin kääntämi-
nen ruotsiksi, ja tietty myös fysiikan ja kemian. Tulisi vielä enemmän 
osallistujia koska kokonaan ruotsiksi valmennuskursseja ei ole kun yksi 
tällä hetkellä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
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   OPISKELIJA VAIHTUU




