
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.  
Palautteet sisältävät kaikkien opetuspaikkojemme ja nettiopetuskurssin 
palautteet. 

Palautekyselyyn vastanneita kurssilaisia oli kaikkiaan 345

Opiskelijoiden antamat yksittäiset palautteet löydät 
selaamalla eteenpäin!

Kaksi keskiarvoa, joista olemme erityisen ylpeitä

Lääkiskurssi 2019-2020

Lääkiskurssi 2019-2020 

Kysymys

Oliko opetus asiantuntevaa? 4,67 (Maksimi 5)

Suosittelisitko kurssia kaverillesi? 99,4 % suosittelisi



Vastaajan tunnus: 11611178294 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Koen saaneeni kaikissa aineissa asiantuntevaa ja laadukasta opetusta 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Kurssilla on niin paljon eritasoisia opiskelijoita, että mafylla käytetyt 
työtavat ovat mielestäni järkevimmät kaikkien opiskelijoiden kannalta 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Sain yksilöllistä opetusta aina kun sitä tarvitsin, vaikka tunti olisi men-
nytkin vähän yliajalle 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Vastaavat hyvin perin-
teistä paperista lääkiskoetta 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Nopeaa toimintaa säh-
köisten harkkakokeiden järjestämisessä! Sähköisen formaatin harjoit-
telu oli tärkeää, koska en ole yhtä tottunut tietokoneen käyttäjä kuin 
uuden opsin lukiolaiset 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olin toista vuotta lähikurssilla, molempina vuosina kehityin huimasti. 
Esim. fysiikka kehittyi lähes nollasta erinomaiseen osaamiseen 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Hyvän maineensa arvoinen ehdottomasti. Suuri kiitos opettajille, ja 
erityisesti kiitän koko henkilökuntaa nopeasta toiminnasta ja hyvästä 
kommunikaatiosta koronahässäkän ja sen aiheuttamien muutosten 
suhteen. Koen saaneeni mafylla parhaan mahdollisen valmistautumi-
sen kokeeseen koronasta huolimatta! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus oli minulle ehdottomasti hyödyllinen. Opo kuunteli 
ja antoi hyviä neuvoja ja tukea silloin, kun niitä tarvitsin 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 



Perustelut arvosanalle:  
Vaikka en olekaan muita valmennuskursseja testannut, mafy on 
mielestäni paras vaihtoehto monesta syystä. Tiedän opetuksen olevan 
laadukasta ja yksilöllistä, ja lisäksi on mahtavaa, ettei tarvitse kantaa 
paksuja kirjoja ympäriinsä vaan kaikki materiaali löytyy mafynetistä 
tabletilta. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Sain Mafylta asiantuntevaa ja yksilöllistä opetusta juuri omiin tarpeisii-
ni. Kurssilla ei tarvitse paksuja kurssikirjoja, vaan kaikki materiaali on 
Mafynetissä, jota voi käyttää tabletilla tai koneella. Lisäksi hyvin laadi-
tut harkkakokeet auttoivat oman koetaktiikkani hiomisessa, ja hen-
kilökohtainen opiskeluvalmentajani antoi neuvoja ja tukea, kun niitä 
tarvitsin.    Opiskelijat etenevät kurssilla omaan tahtiin, joten ei haittaa, 
jos lähtötasosi on jossain aineessa heikko. Mafyn avulla nostin oman 
fysiikan osaamiseni lähes nollasta pääsykokeen vaatimalle tasolle. 
Matemaattiset aineet eivät olleet lukiossa vahvuuteni, mutta Mafynetin 
ja yksilöllisen opetuksen avulla sain hyvän laskurutiinin sekä fysiikassa 
että kemiassa.    Suosittelen lämpimästi Mafya kaikille valmennuskurs-
sista kiinnostuneille! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11607351813 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Tosi hyödyllistä päästä 
harjoittelemaan sähköistä koetta, varsinkin kahden tunnin aikarajalla! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Sain paljon apua sopivan aikataulun laatimiseen, hyviä vinkkejä opis-
keluun ja lisää motivaatiota kannustavalta opiskeluvalmentajalta. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kehityin kurssin avulla paljon enemmän kuin pelkällä itsenäisellä opis-
kelulla. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11600074009 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Hyvin toimiva tyyli hoitaa asiat ja huippujuttu miten kurssilla on otettu 
muuttuneet olosuhteet huomioon ja annettu niistä huolimatta parhaat 
mahdolliset eväät koitokseen! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Ihana opo, joka osasi tsempata mahtavasti läpi lukemisen! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi mukautuu todella hyvin jokaisen opiskelijan henkilökohtaisiin 
tarpeisiin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Huikeeta, että tälläinen valmennuskurssijärjestäjä löytyy! Palvelee niin 
monenlaisia opiskelijoita ja materiaali auttaa kehittämään opiskelu-
tyyliä hyvin tavoitteellisesti. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591804372 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Rutkasti eri tyyppisiä 

tehtäviä!
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Välillä oli aika pitkiäkin taukoja aineen tuntien välissä, ja kysymyksiä ja 
niiden myötä epävarmuutta kasaantui. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Kokeet saatiin laadit-
tua nopeasti, kun jotkin muut kurssit eivät edes tarjonneet sähköisen 
kokeen harjottelumahdollisuutta. Lisäksi kokeita järjestettiin kurssilais-
ten toiveiden mukaan joustavalla aikataululla ja useampia lisäkokeita. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Oman lähtötasoni surkeuden huomasin hyvin kurssin aikana. Opin 
mielettömän hyvin ja perusteellisesti aiheet, jotka luulin jo osanneeni, 
mutta joita en aikaisemmin ollut juuri ymmärtänyt. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Erityisesti aikataulutuksen ja tehtävien teon itsekurin säilymisen 
kannalta henkilökohtainen opiskeluvalmentaja oli todella hyödyllinen. 
Pitkä luku-urakka oli helpompaa pitää yllä, kun joku oli siinä ikäänkuin 
mukana. Varmasti tämä vaikutti myös kevään fiilikseen siitä, että on te-
hyt oikeasti jonkun muunkin mielestä hyvin hommia, eikä vaan huijaa 
itseään, että olisi muka opiskellut tarpeeksi. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 



Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn nettikurssi on äärimmäisen tehokas, mikäli olet opiskeluorien-
toitunut ja itsekurisi riittää järjestelmälliseen itseopiskeluun. Lääkiksen 
pääsykokeeseen valmistautuminen on pitkä prosessi, johon mahtuu 
hyvin todennäköisesti myös lukuinnon lopahtamista. Näinä hetkinä 
itsenäisesti tehtävällä nettikurssilla saattaa olla suurempi houkutus 
höllätä, kun taas paikanpäälle raahauduttavassa kurssissa kynnys 
voi olla suurempi. Kuitenkin nettikurssillakin on henkilökohtainen 
opiskeluvalmentajasi, joka soittelee vuoroviikoin. Omalla kohdallani 
tämä valmentaja auttoi pitämään motivaation yllä, ja yhdessä suun-
niteltiin miten edetään haastavissa tilanteissa.   Mafyn opiskelualusta 
on miellyttävä, ja tehtäviä löytyy jokaiseen lähtöön. Tehtävien suuri 
määrä mahdollisti vuorottelun eri tehtävätyyppien ja -pakettien välillä 
erityisesti keväämmällä, kun perusasiat oli jo käyty. Tehtävätyyppeihin 
lukeutui tavallisten laskutehtävien lisäksi esimerkiksi testejä, vanhoja 
pääsykoetehtäviä, lukuarvottomia tehtäviä ja vastausnopeutta har-
jaannuttavia tehtäviä.   Pänttäsin noin puolisen vuotta lukion oppikir-
jojen avulla ennen Mafynetin käyttöönottoa. Vasta kurssilla tajusin, 
kuinka säälittävä lähtötasoni ennen kurssia olikaan ollut raivokkaasta 
lukemisesta huolimatta. Mafynetin avulla aiheet oppi ja oikeasti ym-
märsi. Kurssi alkaa ihan perusasioista, jotka nekin käydään tehtävissä 
perin pohjin läpi. Täten aiheille rakentuu hyvin vankka pohja, eikä sijaa 
jää enää epävarmuudelle. Teoriaosioiden ja tehtävien malliratkaisujen 
yhdistelmä avaa vaikeat ja helpoimmatkin aiheet tarvittaessa hyvin 
huolellisesti, kun lukiokirjoissa tuntui, että aina niitä lukuarvoja ja 
kaavoja vaan ilmestyi jostain.  Suosittelen kurssia ehdottomasti, enkä 
itse koe jääneeni mistään paitsi, vaikken paikanpäällä luentoja kuun-
nellutkaan. Opettajilta sai lisäksi henkilökohtaista apua vaivattomasti 
tuntien aikana. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203148 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Erityisesti nyt opetuksen siirryttyä nettiopetukseksi koin, että sain laa-
dukasta opetusta juuri minun tarpeisiini. Etäyhteydellä kahdenkeskei-
sesti opettajan kanssa on helpompi käydä mieltä askarruttavia asioita, 
kuin koko ryhmän kuullen. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Mafy reagoi todella 
nopeasti ilmoitettuihin muutoksiin, jolloin myös sähköisten kokeiden 
harjoittelu saatiin osaksi valintakokeeseen valmistautumista. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: En ole aiemmin ollut etäkurssilla, mut-
ta jatkossa valitsisin ehdottomasti sellaisen jos toteutus on vastaavan-
lainen, kuin tänä keväänä. Pidin erityisesti biologian yhteisistä etäluen-
noista, jotka pidettiin ylimääräisenä normaalien opetuskertojen lisäksi. 
Myös mahdollisuus kysyä opettajalta kahden kesken oli hyvä ominai-
suus ja madalsi kynnystä kysyä kaikenlaisia kysymyksiä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 



Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587195901 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki aineopettajat olivat moitteettomia osaamisensa suhteen. Eten-
kin biologia on aineena sellainen että ilmiöistä todetaan yksiselitteises-
ti että ne tapahtuvat tietyllä tapaa ilman sen kummenpaa perustelua 
Opettajat ovat auttaneet hahmottamaan rajat mitä aiheista pitää 
osata selittää ja ymmärtää ja mikä on opetussuunnitelman kannalta 
jo ylimääräistä asiaa. Tämä keventää kivasti kuormitusta, vaikka toki 
olisi mielekästä ymmärtää ilmiöitä perustellummin. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Mafyn formaatti on kyllä toimiva. Vaikken sinänsä yhteisiä opetus-
tuokioita ole kaivannut, niin olen silti hyötynyt aika paljon niistä, kun 
aiheet ovat olleet osuvia. Esimerkiksi sairauksien periytyvyyden ratkon-
nan ja perimän replikaation, transskription ja translaation läpikäymi-
nen on auttanut selventämään joitain yksityiskohtia mitä ei itsekseen 
ole älynnyt. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opetuksen määrähän on omasta aktiivisuudesta kiinni, ja vaatii kurssi-
laiselta aloitteellisuuden 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Todella hyviä ja haus-
koja kokeita. Erityisesti miellytti kokeiden erityisluonteet, joiden tarkoi-
tus oli korostaa kokelaille huomioon otettavia asioita virheen kautta 
(esim. huolellisuuden merkitys tehtävissä joissa on vain vastauslaatik-
ko, annettujen lukuarvojen käyttö laskuissa yms.) Minä ainakin kaatui-
lin hienosti liki jokaiseen ansakuoppaan, mutta virheiden kautta oppii 
kyllä tehokkaasti. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Oli todella hyvä harjoi-
tella kokeen tekoa sähköisestikin, sillä oma kokemuspohjani tästä oli 
ennen harkkakokeita nolla. Harkkakokeiden ensimmäinen 30 minuu-
tin osio vastasi hyvin oikean kokeen aikapaineistettuja miniosioita ja 
toisaalta oli kiva päästä harjoittelemaan samalla myös kaksituntisen 
kokeen koetekniikkaa ja ajanhalintaa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 



800+ tuntia tehtäviä ja harkkakokeet ovat kyllä hienosti nostaneet suo-
ritustasoa ja rutiinia, etenkin 20 vuoden opiskelutauon jälkeen. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tehtävien kautta oppiminen on kyllä tehokasta ja motivoivaa. Lai-
natabletti on hyvä ajatus, sillä on ollut mukava pitää se tiukasti vain 
tässä käytössä. Laitteet itsessään voisivat olla vähän jämäkämpiä, 
ainakin minulla olleet Huaweit ovat etenkin loppukeväästä kaatuilleet 
paria kertaa päivässä ja sain kertaalleen jo vaihdokinkin, joka sekin 
on labiili. Annoin näistä palautetta aikoinaan ja asia hoidettiin ansiok-
kaasti mutta eihän ne laitteeet vaihtamalla kohene. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Omasta valmentajastani (Nimi) on vain hyvää sanottavaa. Puhelut 
aina ajallaan ja  hyvin valmisteltuina kaikki asiat ovat tulleet hyvin 
käytä läpi. Valmiin koutsausmarssijärjestyksen lisäksi (nimi) oli paljon 
apua myös asialistan ulkopuolisiin kysymyksiin ja ongelmiin. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Erinomainen kurssi sopii kenelle vaan, olet itse itsesi paras opettaja, ja 
kurssin opettajat saapuvat hätiin kun omat avut loppuvat kesken.   Mi-
nulle suurin hyöty oli sähköisen opiskeluaineiston seurannasta, missä 
itse asetat itsellesi tavoitteen ja kuvaajasta on helppo seurata edisty-
mistäsi. Tämän turvin on ollut mahdollista seurata koska olet opiskellut 
päivälle tarpeeksi ja voit hyvillä mielin vapautua muihin rientoihin sillä 
tiedät hoitaneesi jo päivän työn etkä jää pohtimaan olisiko sittenkin 
pitänyt vielä jatkaa. Samoin vältät tekemästä liikaa ja sen mukana 
seuraavan väsähdyksen. Levon merkitys on suuri, ja tämä parantaa 
levon laatua. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587194493 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki minua opettaneet opettajat olivat erittäin asiantuntevia. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Visuaalisena oppijana pidin erityisesti siitä, että opettaja pystyy jaka-
maan näyttönsä ja esim. piirtämään. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Kokeet simuloivat hyvin 
oikeaa paperista pääsykoetta. On hyvä, että harjoituskokeet ovat tar-
peeksi haastavia ja keskenään erilaisia. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5On todella mahtavaa, 
että sähköiset kokeet otettiin käyttöön, kun selvisi, että oikea koekin on 
sähköinen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Osaamiseni on erittäin paljon parempi nyt n. puolen vuoden opiskelu-
jen jälkeen kuin mitä se oli kolmen vuoden lukio-opiskelun jälkeen. En 
olisi syksyllä uskonut, että tulen saavuttamaan nykyisen osaamistaso-
ni näin nopeasti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tiesin jo ennen kurssin ostamista, että Mafyn kurssit ovat erittäin hyviä. 
Kurssin aikana olen kuitenkin yllättynyt useamman kerran siitä kuinka 
hyvin kaikki onkaan oikeasti toiminut. Varsinkin nyt kevään erikoisti-
lanteessa Mafy on sopeutunut muuttuvaan tilanteeseen erittäin hyvin 
ja pitänyt minut aina ajan tasalla kaikesta. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
On ihanaa, kun ei ole tarvinnut aikatauluttaa ja suunnitella opiske-
lujaan aivan yksin. Opiskeluvalmennus on lisännyt motivaatiota ja 
auttanut jaksamaan muuttuvassa tilanteessa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  



Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on ylittänyt odotukseni useaan kertaan. Erittäin hyvien materiaa-
lien ja laadukkaan opetuksen lisäksi opiskelijan hyvinvoinnista ja jak-
samisesta pidetään huolta. Harjoituspääsykokeet ovat olleet tarpeeksi 
haastavia ja keskenään erilaisia. On myös kiva, kun harjoituskokeille 
asetetaan esim. sisäänpääsyrajat ja omaa kehitystä pääsee seuraa-
maan niiden avulla vielä paremmin. Kaikki on siis toiminut loistavasti 
ja Mafy on valintani myös tulevaisuudessa, jos koulupaikka ei vielä 
tänä vuonna aukea. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599621429 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Erittäin hyviä. Koetak-
tiikkaa pääsee konkreettisesti kokeilemaan ja hiomaan. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sähköiset harjoitus-
kokeet olivat erittäin hyviä, koska niillä pääsi harjoittelemaan juuri 
muuttunutta systeemiä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen selkeästi huomannut oman kehitykseni. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennuksesta oli paljon hyötyä oman opiskelurytmin ja 
työtuntien suunnittelussa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591741957 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Henkilökohtaisesti olen saanut todella hyviä tuloksia, sillä että on 
korostettu itsenäistä työskentelyä. Oli mukavaa, että tunneilla pystyi 
etenemään omaan tahtiin, ja kysymään opettajilta apua. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Todella hienoa, että 
sähköisiin muutoksiin pystyttiin reagoimaan niinkin nopeasti. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus on ollut minulle henkilökohtaisesti yksi MAFY:n 
parhaista ominaisuuksista. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591052915 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Myös poikkeustilan järjestelyt onnistuivat hyvin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Erityisesti viime vuoteen verrattuna kehitys on ollut huomattavaa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Hyödyllinen ja mukavaa, että voi purkaa ajatuksia opiskelusta opon 
kanssa. Erityisesti tänä keväänä henkinen tuki on ollut tarpeellista. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen mafya, koska sen avulla oppii tehokkaasti ja oman kehitty-
misen näkee konkreettisesti lukuprosessin aikana. Lisäksi opettajat ja 
opiskeluvalmentajat ovat asiantuntevia ja kannustavia! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591051915 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki Mafyn opettajat ovat todella asiantuntevia ja heidän opetusta-
vat laadukkaita. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Mafyn kautta opin oikeasti opiskelemaan ja saamaan käytetystä ajasta 
kaiken irti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperiset kokeet vasta-
sivat todella hyvin perinteistä koetta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sähköiset kokeet antoi-
vat mielikuvan millainen tuleva koe saattaisi olla. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentaja oli tukena koko luku-urakan ja tsemppasi jaksa-
maan. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587200590 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586682462 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586667519 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Kemia oli ennen 

vaikein aine opiskella, 
mutta nykyään se on 

helpoin.

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus oli parempaa kuin mitä sain omassa lukiossani. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Hyviä, kun otettiin huomioon jokaisen oma opiskelutahti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Simuloivat hyvin koeti-
lanteita. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sai kosketusta tulevaan 
1. osion pääsykokeeseen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Luulin olevani hyvä kemiassa, biologiassa ja fysiikassa, mutta kurssi 
nosti taitotasoni aivan eri korkeuksiin. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Sai hyvää vastinetta rahoille. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskelijavalmentaja motivoi opiskelemaan ahkerammin ja itse ei 
tarvinnut kuin vain huolehtia, että pysyy aikataulussa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Epäilen, että muualta saisi yhtä ammattitaitoista ja yksilöllistä opetus-
ta kuin MAFY:lta. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Parempaa vastinetta et saa rahoillesi. MAFY:n ammattitaitoinen opetus 



nosti taitotasoni aivan eri korkeuksiin kuin mitä se oli aikaisemmin. 
Yksilöllisellä opetuksella otettiin huomioon, että jokainen etenee eri 
tahtiin ja näin varmistettiin progressiivinen kehitys, jolloin ei jäänyt 
jumittamaan eri aiheisiin. MAFY:n kursseilla pystyi mahtavasti kertaa-
maan kaikki oppimäärät tarkasti, jolloin aikaa jäi hyvin vielä kertauk-
seen ja laskurutiinin lopulliseen hiomiseen ennen pääsykoetta. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11600553699 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
jeejee 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599765843 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologiassa teoriat 

on pidetty hyvin 
tiiviinä ja toimivina 
kokonaisuuksina.

5 4 
Joihinkin teoriohin 
kaipaisin hieman 

laajempaa selitystä. 
Etenkin silloin kun 
aihe on täysin uusi 
ja siihen tutustuu 
ensi kertaa. Usein 

myös kävi siten, 
että tavoitetehtävät 
olivat niin hankalia, 
etten pelkällä mafyn 
teorilla niitä pystynyt 

ratkaisemaan.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki opettajat ovat erittäin päteviä omissa aineissaan sekä myös 
opettajanominaisuuksiltaan erittäin hyviä. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Erittäin hyvä systeemi kaikin puolin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Olen todella tyytyväi-
nen mafyn reagointiin näihin koeuudistuksiin. Sähköisiä kokeita tehtiin 
heti kun se nähtiin tarpeelliseksi. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 



Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Tämä on varmasti markkinoiden parhain lääketieteen valmennuskurs-
si. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
MaFy:n kurssi sopii niille, joilla on kiinnostusta kyseisiin aineisiin sekä 
itseopiskelu onnistuu. Opettajalta voit tarvittaessa kysyä neuvoa, mut-
ta muuten opiskelu on täysin itsenäistä. Itselle sopi täydellisesti, kun 
asioita sai käydä oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599706197 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Pidin tunneilla käytettävästä viittaustavasta. Tämä toimi myös etäope-
tuksessa hyvin. Näin sai vastaukset juuri itseä askarruttaviin kysymyk-
siin. Mutta oli myös kiva, kun esimerkiksi bilsassa käytiin yhteisesti 
joitain keskeisimpiä asioita. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Oli hyvä saada harjoi-
tusta sähköiseen kokeeseen ja myös lyhyemmän koeajan harjoitteluun. 
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



Vastaajan tunnus: 11599532754 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Itsenäinen työskentely toimi hyvin, kun sai edetä omaan tahtiin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11595245283 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat tuntuivat asiantuntevilta ja olivat selvästi kiinnostuneita 
opetusaineistaan. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Itseopiskelu oli ihan käytännöllista, ehkä kuitenkin myös kemiassa ja 
fysiikassa voisi hyödyntää muutamaa teoriatuntia. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11595224833 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591923470 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Yhteiset aloitukset 
olivat aina kiinnos-
tavia ja läpi käydyt 
asiat oltiin valikoitu 
mielestäni todella 

hyvin.

5 
Jotkin asiat käytiin 

yhteisessä aloitukses-
sa jopa liian pitkästi, 
toisaalta visuaalinen 
opetustapa sopi itsel-

leni hyvin.

5 
Fysiikan opiskelu oli 
vaikeuksista huoli-

matta mukavaa, sillä 
opettajat olivat hyvin 
kannustavia ja asian-

tuntevia.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Itsenäinen opiskelu, johon sai apua tarvittaessa oli todella tehokas 
opiskelutapa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Iso plussa ylimääräisis-
tä sähköisistä harjoituskokeista, niistä on ehdottomasti hyötyä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentaja oli aina kannustava. Hän oli selvästi myös itse 
kiinnostunut omasta kehityksestäni sekä jaksamisestani ja piti huolen 
siitä, että opiskelu sujui hyvässä tahdissa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Opiskelumateriaali oli todella hyvä ja kattava. Tehtäviä oli runsaasti ja 
teoriat olivat hyvin tiivistettyjä tärkeimpiin asioihin. Opettajilta sai aina 



apua itselle vaikeissa asioissa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591389828 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt paljon, mutta olisin itse voinut tehdä enemmän opiske-
lutunteja. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssin materiaali on erittäin hyvä ja hyvin laadittu. Harjoituskokeita 
on riittävästi ja opettajat ovat hyviä sekä motivoituneita. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmenus on ollut apuna ja ohjaamassa koko kurssin ajan. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591168226 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Todella asiantuntevaa ja selkeää. Aina sai vastaukset kysymyksiin 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Sopi itselleni todella hyvin 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Aina tarvittaessa 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssista on ollut valtavasti hyötyä koko luku-urakassa. Opetus on ollut 
erittäin laadukasta ja apua on saanut aina kun sitä on tarvinnut. Pal-
jon varmuutta tekemiseen sai siitä, että koko ajan tiesi, että aikataulut 
ja opiskeltavat asiat on suunniteltu fiksusti ja ohjeita noudattamalla 
on mahdollista oppia kaikki tarvittava mafynetin, opettajien ja opis-
keluvalmentajan ansiosta. Mukavaa kun näitä asioita ei tarvinnut sen 
isommin itse yksin pohtia vaan pystyi keskittymään oppimiseen.  Koko 
ajan on ollut myös tunne siitä, että on ihmisiä ympärillä, jotka kannus-
tavat ja haluavat auttaa minua saavuttamaan tavoitteeni enkä ole 
tässä prosessissa yksin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Huippu! Todella hyödyllinen varsinkin itseluottamuksen ylläpitämises-
sä ja opiskeluaikataulujen suunnittelussa. Jokaisen puhelun jälkeen jäi 
hyvä mieli ja luottamus omaan tekemiseen kasvoi. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafynetissä voisi olla hakutoiminto, jol-
la mahdollista hakea sanalla tehtäviä ja teorioita. Teorioissa voisi olla 
tekstin lisäksi enemmän videoita vaikeimmista asioista. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591046792 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Todella hyödyllisiä, 
tahti oli sopiva ja kokeet mielestäni sopivalla vaikeustasolla. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Tosi mukavaa, että 
sopeuduitte uuteen tilanteeseen nopeasti ja muokkasitte kokeet säh-
köisiksi. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ohjelmaan voisi varmaan helposti 
muokata jonkun työkalun millä voisi seurata omia harjoituskokeiden 
pisteitä ja mistä näkisi helposti pisterajat ja oman sijoittumisen. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Tehtävät laadukkaita ja niitä on suuri määrä, opettajat asiantuntevia 
ja harjoituskokeet valmistavat hyvin oikeaan pääsykokeeseen 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen Mafyn kursseja, tehtäväpaketit ovat kattavia ja laadukkai-
ta, opettajat ammattitaitoisia ja valmennuskurssin käyneiden tulokset 
puolestaan puhuvia. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588171298 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Mielestäni kokonaisuudessaan oikein hyvää opetusta! 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Nyt vasta opin aktiivisen oppimisen hyödyn! Kiitos 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Hyvin vastasi mielestä-
ni aitoja kokeita, joita olen ennen tehnyt. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Todella ihanaa, että 
reagoitte myös muutoksiin ja pääsin harjoittelemaan sähköisesti. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
(Nimi) ollut todella isona apuna matkan varrella! Helpottanut omaa 
arkeani hurjasti. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Haluaisin vielä kiittää loppuajan 
upeasta reagoinnista koronan aiheuttamiin poikkeusoloihin. Upeaa 
toimintaa ja hyvin otitte koppia kaikista muutoksista ja järjestitte 
extrakokeita. Infositte jokaisesta uudesta jutusta ja tuntui, että olen 
turvallisilla vesillä näinkin poikkeusajan hulinoissa. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588084914 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Opettajia riittävästi joka kurssilla. Kätevää, kun ei tarvitse käyttää 
aikaa siirtymiseen kotoa kurssipaikalle. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Erittäin paljon olen oppinut. Olen kuitenkin hämmentynyt siitä, kuinka 
mielettömän korkea osaamisen taso sisäänpääsyyn harjoituskokeiden 
perusteella tarvitaan. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kiitos teille! Olen ollut erittäin tyytyväinen! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentajani tuki oli minue todella tärkeää! Oli helpottavaa 
kun sai suunnitella koetaktiikkaa ja materiaalissa etenemistä osaavan 
ihmisen kanssa. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Nettikurssilaisille jonkinlaiset tutor-/
ryhmämeetingit esim. jaksamiseen, motivaatioon ja muiden kokemus-
ten jakamiseen voisivat tuoda vertaistukea. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kaikki asiat toimivat ja koin, että olen ammattitaitoisten ihmisten 
ohjauksessa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Olen erittäin tyytyväinen siihen, että valitsin Mafyn! 



   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588076921 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikkiin kysymyksiin sai vastaukset ja pystyi kysymyyn hieman asian 
ulkopuoleltakin jos se auttoi ymmärtämään tilannetta paremmin. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Lähikurssi toimi kaikista parhaiten, netin kauttakin hyvä, mutta itsellä 
oli isompi kynnys kysyä apua kuin että olisi ollut fyysisesti samassa 
paikassa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Jos koe olisi ollut tänä 
vuonna”normaali” niin niistä olisi ollut todella iso apu siihen. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentajani on todella kannustava ja motivoiva. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikan osioon voisi lisätä kappaleen 
jossa olisi kaikki ”oikean käden säännöt” koottuna samaan paikkaan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588074968 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587210792 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587206712 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587192286 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ehkä jatkossa opon voisi tavata aina-
kin ekan kerran zoomin tai videopuhelun välityksellä, nyt kun kaikki 
etäsysteemit ovat joka tapauksessa otettu laajasti käyttöön. Olisi kiva 
nähdä/tietää paremmin kenen kanssa puhuu melko henkilökohtaisis-
takin asioista koko vuoden. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587185461 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Paras opo ikinä. Isoimmat ruusut(Nimi). Sympaattinen ja kannustava. 
Ei ikinä tullut oloa, että unohti kuka valmennettava oli kyseessä vaan 
muisti aina kaikki murheeni myös useamman viikon kuluttua. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586964223 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586922617 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
erittäin toimiva. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5sähköiset oli hyvin 
toteutettu!! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Sain teiltä ihan mahtavat puitteet! 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
En voi muuta sanoa kuin että suosittelen koko sydämestäni. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586916569 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Todella kattava valmennuskurssi, jossa kaikki on suunniteltu fiksusti: 
tehtävät on lajitelteltu aihepiireittäin sekä tärkeysjärjestykseen, ker-
taustoiminto tukee oppimista, harjoituskokeita on riittäväti ja tasokas-
ta opetusta saa silloin, kun sitä tarvii. Suosittelen Mafya lämpimästi! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586881079 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586679908 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus selvensi asian erittäin hyvin ja erityisesti asian ymmärtäminen 
tapahtui opetuksessa 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Toimiva, esimerkiksi viittaussysteemi on hyvä! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sähköiset harjoitusko-
keet helpottivat jännitystä, kun nyt on joku käsitys siitä, millainen oikea 
koe voisi olla 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mafyn kertaustoiminto on erittäin hyvä, ilman sitä en olisi oppinut vai-
keitakin asioita 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Saanut ihan hyvin vinkkejä opiskelun ja vapaa-ajan yhdistämiseen 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Oli kiva, kun opettajat soittelivat (myös ilman viittamista) ja kyselivät 
opiskelusta ja antoivat vinkkejä. Jokaiseen kysymääni kysymykseen 
vastattiin perinpohjaisesti ja lisäksi hyödynnettiin piirto-ohjelmaa selit-
tämisen lisäksi, jolloin asia ei jäänyt epäselväksi. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586678494 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586667337 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oli hieno, miten nopeasti ja helposti kykeni siirtymään etäopetukseen 
tämän korona tilanteen vuoksi 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Auttoi palautamaan mieleen ja kertaamaan asioita todella hyvin ja 
aikatauluttamaan opiskelua 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos on hankaluuksia fysiikan ja kemian aineiden suhteen suosittelen 
Mafyn valmennuskurssia. Jokainen saa edetä omaa tahtiaan ja vai-
kean kysymyksen tullen saa apua asiansa tuntevilta opettajilta, jolloin 
kiperimmätkin laskut aukeavat. Kurssin harjotus kokeet auttavat myös 
hiemoaan pääsykokeen vastaustekniikaa ja näet samalla mitä asioita 
jo osaat ja mitä pitää kerrata. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586576914 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Huippua, että on nuoria asiantuntevia opettajia! 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Antaa kokemusta koeti-
lanteesta ja oppii koetaktiikan 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Google Forms -alustalla 
sellainen ongelma, että mikäli esimerkiksi sivua scrollatessa vahin-
gossa painoi monivalinnan kohdalta, aiemmin valittu vastaus saattoi 
muuttua huomaamatta. Toisaalta hyvää harjoitusta sekin, kun oikeas-
sa sähköisessä kokeessa voi olla saman tyyppinen ongelma :) 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mafy on ollut tehokkain opiskelutapa, jota olen koskaan käyttänyt 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Hermoromahduksilta säästytty, kun on voinut avautua opolle <3 
Kehitysehdotuksia kurssista: Opettajat voisivat hieman useammin 
kysyä pikaisesti ihan vain kuulumisia, etenkin näin loppukeväästä. Opo 
soittaa vain joka toinen viikko ja siinä ajassa ehtii panikoitua jo monta 
kertaa, joten olisi kiva, että joku tsemppaisi välillä ihan vain ohimen-
nen. Lisäksi olisin itse ainakin kaivannut jonkinlaista ”rauhoittelua” ja 
tsemppiä opettajilta ensimmäisillä tunneilla sen jälkeen, kun kerrottiin, 
ettei normaalia pääsykoetta järjestetä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  



Kurssi on ollut erittäin toimiva. Mafylla tiedetään, mikä toimii opiskelun 
suhteen. Lisäksi hirveästi plussaa myös siitä, kuinka kevään valintakoe-
muutoksiin on reagoitu nopeasti. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn opiskelumateriaalien käyttäminen on super helppoa, mutta 
samalla vähintäänkin yhtä tehokasta. Pidän siitä, ettei tarvitse tehdä 
sen suurempaa lukusuunnitelmaa, vaan riittää, että avaa tietokoneen/
tabletin/puhelimen ja rupeaa hommiin. Edistymiskäyrä antaa suuntaa 
siitä, missä vaiheessa ollaan ja antaa motivaatiota pysyä tavoittees-
saan. Opettajat ovat ihan huippuja tyyppejä, joten heidän näkeminen 
piristää jopa maanantaiaamuja! <3 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586523144 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586515246 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Kehityin biologiassa 

huimasti vuoden 
aikana!

5 
Kemia oli lähtökoh-
taisesti parhaalla 

tasolla jo valmiiksi, 
mutta sain siihen 

hyviä nippelitietoja ja 
sain hyvin ylläpidet-

tyä osaamistani.

5 
Sain fysiikassa paljon 

apua syventävien 
asioiden oppimiseen!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikissa aineissa oli oikein asiantuntevaa opetusta 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Erittäin toimivat työtavat 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Sain aina apua kun sitä tarvitsin 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperisista harjoitus-
kokeista oli paljon hyötyä, niiden avulla näin tasoni muihin nähden ja 
auttoi motivoimaan eteenpäin. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Sähköiset harjoitus-
kokeet olivat erittäin hyödyllisiä, sillä niistä sai hyvän kuvan tulevasta 
sähköisestä valinnasta. Sähköiset kokeet oli laadittu nopealla aikatau-
lulla, mikä on varmasti ollut haastavaa. En kuitenkaan pitänyt esim. 
ylimääräisestä harjoituskokeesta sen sisällön takia. Koe oli tehty liian 
helpoksi, mikä sai ainakin itselleni pienen paniikin, kun tipuin rankin-
gissa paljon aiempiin kokeisiin verrattuna. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen kehittynyt huimasti viimevuodesta! Aluksi mietin kurssin tarpeel-
lisuutta, sillä pääsin jo viimevuoden haussa lähelle sisäänpääsyä. Olin 
kuitenkin jo hyvässä vaiheessa ennen vuodenvaihetta samalla tasolla 
kuin viimevuonna, ja sain opettajilta hyvää opetusta syvemmässä 
oppimmisessa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Olen nyt osallistunut lähikurssille kahtena vuonna, ja tykkään kurssis-



ta! Yksilökeskeinen opetus on tässä vaiheessa tärkeää, kun kaikilla on 
omat haasteensa kussakin aineessa. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oma opiskeluvalmentajani (nimi) on nyt kahtena vuonna valmenta-
nut minua ja on ollut suuri apu henkisesti! Olen saanut apua viikkojen 
suunnitteluun ja saanut hyvän kaverin jolle voi jutella kaikesta hakemi-
seen ja opiskeluun liittyvästä. Opiskeluvalmennuksen merkitys on ollut 
erityisen tärkeää näin korona-aikana, kun ei pääse näkemään muita 
kurssipaikallakaan. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ei tule mitään mieleen, kaikki sujui 
oikein mallikkaasti! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Minulla on kokemusta kilpailijan vakmennuskurssistakin, ja Mafyn 
avulla pääsee todennäköisemmin sisään mihin vaan kuin sen toisen 
valmennuskurssin avulla. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599591005 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

 5 5 
(Fysiikan ope) <3 

Ei tähän voi muuta 
sanoa.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Koepaikalla oli aika 
ahdasta (minkä ymmärrän kyllä, ja hyvä sinänsä että harjoitellaan 
ahtaassakin tilassa kokeen tekoa) ja kauempaa tulevana auton joutui 
aina jättämään pitkälle + maksamaan parkkimaksuja aika paljon, 
mutta eihän tälle mitään voi. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olisi voinut käyttää vielä enemmän aikaa opiskeluun, mutta menty 
oman jaksamisen ja töiden mukaan. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Mikäli en pääse sisään, varmasti tulen uudelleen MAFYn kurssille. Olen 
aikaisemmin ollut (Kilpaileva kurssijärjestäjä) kurssilla, ja teidän meto-
dinne on valovuoden päässä heidän kursseistaan. Uskon että pääsen 
vielä joku vuosi sisään teidän avullanne! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: En osaa kuvitella mitä tästä voisi enää 
parantaa. Iso kiitos. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  



MAFY tekee ihan selkeästi kaikkensa, että jokainen kurssilainen saa 
parhaat mahdolliset avut sisäänpääsyyn. Aivan mahtavaa paneutu-
mista. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587204151 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586424415 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11609570142 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Aina kysyessä vastaus tuli heti ja täydellisesti. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Powerpointit olivat ei-ehkä-niin-hyviä, parempia olivat kirjalliset muis-
tiinpanot+kuvat. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Ainoa miinus tulee siitä että toisista aiheista sellaisia super-helppoja 
rutiinitehtäviä on liian vähän. Esimerkiksi sähköfysiikasta ja ental-
piasta voisi olla PALJON ylimääräisiä tehtäviä että kaavat iskostuvat 
kunnolla selkärankaan. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kirjoitin sen jo tuonne aiemmin, mutta 
lisää superhelppoja rutiinitehtäviä vaikeammista aineista. Siis sellaisin 
niin helppoja että ne osaa ratkaista nopeasti (esim vaikka sähköfysii-
kasta) ja niiden jälkeen kaavat jäävät kunnolla selkärankaan. Entalpia 
on toinen jossa olisi hyvä olla paljon pikkutehtäviä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen kurssia lämpimästi. Aivan alkeistasolta (vain lukion pakol-



liset kurssit) pääsin puolessa vuodessa niin pitkälle että biologian ja 
kemian kurssit ovat hyvin hallussa, ja fysiikasta 3/4. Itsevarmalla ololla 
pääsykokeisiin. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604074377 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Viittamiskäytäntö, joka kurssilla oli käytössä oli erittäin toimiva. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Auttoivat koetilanteen 
harjoittelussa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Iso kiitos, että mafy 
pystyi muuttuvassa tilanteessa järjestämään parasta mahdollista har-
joitusta uudenlaista kaksivaiheista opiskelijavalintaa varten. Arvostan 
nopeaa reagointia. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus toimi loistavana tukena pääsykokeeseen valmis-
tautumisessa ja auttoi määrittämään oikeanlaisen opiskelurytmin. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssilla käytetystä aktiivisesta opiskelusta oli hyötyä tehokkaalle 
oppimiselle. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssin tehtävät, opettajat sekä opettajavalmennus mahdollistivat 
laadukkaan valmistautumisen valintakokeeseen. Runsas määrä 
simuloituja harjoituspääsykokeita opetti koetilanteessa aikapainees-
sa toimista. Arvostan nopeaa reagointia tämän kevään muuttuvaan 



tilanteeseen valintakoemenetelmien suhteen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595922797 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11595628554 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11592160098 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen viimeisimmän valmistautumiseni kautta kehittynyt enemmän 
kuin kahtena aikaisempana yhteensä. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591737407 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kurssi oli kaikilta osin todella toimiva. 
Nettiopetus poikkeusaikana toimi hyvin, mutta itse pidin enemmän 
opiskelusta kurssipaikalla. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kun ilmoittauduin kurssille, odotin siltä paljon. Kaikki odotukseni täyt-
tyivät ja jopa ylittyivät. Opetus oli laadukasta ja yksilökeskeinen työs-
kentely mahdollisti tehokkaan oppimisen. Materiaalit oli hyvin laadittu 
ja oman oppimisen seuranta tabletilla toimi todella hyvin. Voin lämpi-
mästi suositella kurssia kaikille, jotka ovat vähänkään kiinnostuneita. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735049 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Pisteytyksissä välillä 
epäselvyyttä. Joissain tehtävissä missä pitäny mainita esim. 5vaikut-
taa voimaa, niin annettu miinuspisteitä vääristä vastauksista vaikka 
tätä ei mainittu tehtävänannon pisteytysessä. Lisäksi ekoissa kokeissa 
hieman hämmennystä yksiköistä. Muuten sisällöltään hyviä ja nämä 
vain pikku seikkoja. 
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



Vastaajan tunnus: 11591403645 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Vähän rokottaa 

oudot kokemukset 
biologian opettajan 

googletteluista.

5 
Opetus laadukasta

5 
Fysiikan opet olivat 
huippuja ja opetus 

laadukasta!

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Erot opettajien välillä olivat joissain aiheissa valtavat, muutaman 
kerran kysyin sama kysymystä tunnin molemmilta opettajilta, jois-
ta toisen vastauksesta jäi vähän sekava olo ja toisen kanssa käytiin 
yhdessä teoriaa sitten läpi. Pääosin arvosana opetuksesta kiitettävä, 
mutta muutamia tilanteita tuli joissa tuli oikeasti epäiltyä opettajan 
asiantuntevuutta (esimerkiksi biologiassa vastaus siihen, minkälaisia 
T-imusoluja on olemassa) 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Ei erityisesti sanottavaa tästä, hankalaa opetuksesta tekee sen että 
monet lähtevät ihan eri lähtötasoista, minkä takia itsellä oli välillä olo 
että voisi olla enemmän yhteistä teoriaa ja välillä taas sitten että ei 
jaksa käyttää aikaa asiaan jonka itse osaa hyvin. Kultainen keskitie on 
tässäkin tilanteessa paras vaihtoehto. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Toiset opettajat lähtivät herkemin selittämään teoriaa yksityisesti kuin 
toiset, mutta yleisesti hyvin. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Saleissa pidetyt paperi-
set kokeet olivat hyvinkin lähellä ”oikeaa pääsykoetilannetta” ja olivat 
hyödyllisiä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Pakko sanoa että hatun 
nosto teille nopeasta reagoimisesta! Kokeita sähköistettiin mielettö-
mällä aikataululla ja useampi lisäkoekkin pukkasi kurssin ajalle. Ihan 
superia! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Huimaa kehittymistä, ensimmäinen koe ranking 36% ja viimeisestä 
82%! Olen lukiosta asti käyttänyt materiaaleitanne ja pakko sanoa että 
ovat markkinoiden priimaa. Hyvin luotu myös erilaisia oman osaami-



sen seuraamiselle indikaattoreita, ranking prosentit ja jokaisen kokeen 
sisäänpääsyrajat motivoivat yrittämään aina kovemmin ja näin ekaa 
kertaa tosissaan hakevalle loi mielettömän rutiinin kokeen teolle ja 
opiskelulle. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Ihan mahtava kurssi, jonkin verran teknisiä vikoja oli kevään aikana 
(kokeita hävisi sun muuta), mutta paljon myös sai ylimääräistä näinä 
poikkeusaikoina (ylimääräiset harjoituskokeet ja webinaarit) 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus oli kiva lisä, en itse tykkää puhua opiskeluista esim 
perheen tai kavereiden kanssa ihan hirveästi, niin oli kiva kun pääsi 
purkamaan opolle mietteitä. Samalla sai apua opiskelujen jaksottami-
seen ja tsemppaavia kannustuspuheita! En itse olisi varmaan esimer-
kiksi tajunnu pahemmin lomia pitää, ellei siihen pientä painostusta oli-
si opolta tullut. Ja silloin kun usko itseensä oli matalalla niin opo kyllä 
muistutti siitä matkasta mikä on takana ja huimasta kehityksestä! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Vaikka kurssienne hinnat ovat melko hinnakkaat monien muiden 
firmojen kanssa verrattuna, on materiaalit ja kokeet sun muut rahansa 
väärti. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn avulla sain osaamisen pääsykokeita varten hyvälle tasolla alle 
puolessa vuodessa, toki lukion kolme vuotta juuri takana. Simuloidut 
kokeet toivat rutiinia kokeen tekemiseen ja niiden tulosanalyysit olivat 
hyödyllisiä, kun vertasi osaamistaan muihin hakijoihin. Sai vähän esi-
maistia jo siitä, miten pääsykokeessa tulisi pärjäämään. Koronakevään 
aikana käydyssä kurssissa hirmuisesti joustoa ja nopeaa reagointia, 
minkä avulla sähköisiä kokeitakin tuli harjoiteltua usea ennen oikeaa 
ensimmäisen vaiheen pääsykoetta. TIedottivat aina hakuun tulleista 
muutoksista ja muuttivat omaa toimintaansa niiden mukaan. Tämän 
lisäksi materiaalit ovat ensiluokkaisia ja sovellukseen on sisäänraken-
nettu kertaustoiminto, ajankäytön tarkastelu sekä ”kehityskäyrä” joka 
havainnollistaa pääsykoevalmistaumisessa sitä, miten työt jakautuvat 
monelle kuukaudelle ja havainnollistavat sitä, missä vaiheessa men-



nään. Vahva suositus! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591050786 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kaikki oli kyllä ihan vaan jees jees. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591050126 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Luennot olivat erit-

täin hyviä.

5 5 
Auttoi itseäni eniten.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat ovat hyvin ammattitaitoisia. Heiltä on myös erittäin helppo 
kysyä kysymyksiä. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Hyvää harjoitusta varsi-
naiseen pääsykokeeseen. Tulokset tulivat myös erittäin nopeasti. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Kehitystä on tapahtunut huomattavasti, erityisesti fysiikassa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssi on hyvin suunniteltu. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentaja on erittäin kannustava ja auttoi esimerkiksi luku-
suunnitelman tekemisessä. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen kurssia lääkikseen pyrkiville. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591050048 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus on selkeää ja kannustavaa. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Työtavat ovat omalla kohdallani toimineet todella hyvin. Apua saa 
tarvittaessa, vaikka opiskelu onkin pääosin itsenäistä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Yksilöllistä opetusta saa aina tarpeen mukaan. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Vastaavat mielestäni 
hyvin oikeaa pääsykoetta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Todella hyvin mukau-
duttu erikoiseen ja poikkeavaan tilanteeseen. Mahtavaa! 
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:  
Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta MAFY mukautui tilanteeseen 
erinomaisesti ja tarjosi hyvät vaihtoehdot opetukselle ja harjoitusko-
keille, kun lähiopetus ei ollut mahdollista. Virtuaaliset harjoituskokeet 
antoivat hyviä valmiuksia ja lisäksi järjestettiin muutama ylimääräi-
nenkin koe seitsemän harjoituskokeen lisäksi. Lisäksi tarjottiin erilaisia 
koetaktiikkawebinaareja, kun koetaktiikkaa piti muokkailla kahden 
tunnin sähköiseen kokeeseen sopivaksi. Lisäksi opetukselle tarjottiin 



jatkoa myös ensimmäisen vaiheen kokeen jälkeiselle ajalle, mikä oli 
ihan mahtavaa. Kiitokset mafylle hyvästä toiminnasta! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590960695 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
”Soittoringeistä” olisi ollut mukavaa tietää etukäteen (esim. kurssiai-
kataulussa jokin pieni merkintä). Itselläni on muutama soitto jäänyt 
muiden kiireiden vuoksi välistä, ja ajattelen että olisin saanut kiireet 
järjestettyä syrjään jos soittorinkiaikataulu olisi ollut tiedossa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Yksilöllinen opetus ja kyselykynnyksen mataluus on ollut kurssin paras-
ta antia! 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperiset harjoitusko-
keet on mielestäni simuloineet todella hyvin varsinaista pääsykoetta 
rakenteensa ja vaativuutensa osalta. Harmi, että tämän kevään tilan-
teen vuoksi varsinaisia ”salikokeita” oli vain muutama. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5On upeaa miten Ma-
fyllä on reagoitu tilanteeseen ja sen tuomiin muutoksiin, ajattelen että 
sähköisten harjoituskokeiden ansiosta mafyläisillä on erityinen etu-
lyöntiasema. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen mielestäni kehittynyt hurjaa vauhtia ja saanut varmuutta nimen-
omaan niihin osa-alueisiin joihin kurssilta halusinkin varmuutta. Tämä 
kevät on monesta syystä ollut henkisesti kuormittava, ja siksi ajattelen 
että en aivan täyteen potentiaaliini ole päässyt puhkeamaan. Se ei 
kuitenkaan ole kurssiin liittyvä ongelma. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Olen erittäin tyytyväinen saamaani apuun, tukeen ja opetukseen. Mafy 
on ylittänyt odotukseni reagoimalla nopeasti ja asianmukaisesti ke-
vään muutoksiin, koen olevani hyvissä käsissä Mafyn asiakkaana! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Valmentajani on huipputyyppi, jonka kanssa on ollut helppo sopia ai-



katauluista ja asioista. Hän on auttanut aikatauluttamisessa ja hyvän 
koetaktiikan hiomisessa, sekä jaksanut kuunnella hajanaisia juttujani 
askarruttavista asioista. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Ehdottomasti suosittelisin! 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590952129 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590872175 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Harmi juttu, että koro-
nan takia ei ole paperista koetta. Oli mukava nähdä uusiakin tehtäviä 
verrattuna viime vuoteen. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5On ollut mahtavaa 
nähdä kuinka nopeasti on pystytty järjestämään ylimääräisiä kokeita 
ja sähköisiä kokeita näin nopeasti. Jos pääsykokeet ovat työläitä yli-
opistoille, niin ovat ne myös vähän harjoituskokeita tekevillekin. Uudet 
tehtävät ovat olleet hyviä. Jokin miinuspiste järjestelmä olisi ollut 
hauska kokeilla, mutta nämäkin ovat olleet jo niin hyviä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tietotekniset sähellykset eivät koskaan ole mukavia, mutta muuten 
kurssi on ollut niin hyvä, että ei se kauheasti haittaa, aina on infottu 
selkeillä ohjeilla kuitenkin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Aluksi se oli inaksen tsemppaavampaa kuin lopussa. Jotenkin näen 
pientä eroa. En ole varma tuntuiko se vain siltä. Muuten hyviä vinkkejä 
ja kivaa, että joku soittaa ja kuuntelee. Viime vuonna oli ehkä ihan inan 
parempi fiilis. Hänessä oli jotain, mikä loi uskoa viimeiseen asti. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mielenhallintailta oli hyvä ja sellaisia 
voisi olla ehkä enemmän kuin yksi. Harjoitteet avasivat omaa käyttäy-
tymistä enemmän. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



5 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin vaikka ei olisi edes kaveri. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssilla on asiantuntevia opettajia ja hyvä ilmapiiri. Yksilöllinen ete-
neminen omaan tahtiin takaa sen, että niihin asioihin jotka ovat itselle 
vaikeampia, voi käyttää enemmän aikaa ja niihin, jotka ovat helpom-
pia tai osaa jo, voi käyttää vähemmän aikaa. Harjoituskokeet salissa 
opettavat eniten oikeaan tilanteeseen ja niistä on paljon hyötyä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587376711 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Välillä kokeet tuntuivat 
(liiankin) haastavilta, mutta parempi niin kuin että olisivat liian helppo-
ja. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Koin erittäin hyödylli-
seksi että sai harjoitella myös sähköistä kokeen tekemistä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt valtavasti kurssin aikana, joskaan tuloksellisesti hark-
kakokeissa se ei näkynyt ehkä niin paljon kuin olisi voinut odottaa. 
Toisaalta tein kaikkeni niin hyvin kuin pystyin. Täytyy siis olla tyytyväi-
nen lopputulokseen. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Hyvin toimiva ja kattava kokonaisuus. En keksi parempaa tapaa jolla 
olisin saanut itsestäni näin paljon irti. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Toimi kohdallani erittäin hyvin, vaikkei uusia juttuja juurikaan tullut. 
Koin hyödylliseksi kun sai jutella opon kanssa pitkin vuotta. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn kursseilla saa laadukasta opetusta kaikilla osa-alueilla pää-



sykoetta varten, lähtötasosta riippumatta. Kurssin rakenne motivoi 
opiskelemaan koko vuoden aktiivisesti ja antamaan itsestään sata 
prosenttia. En keksi parempaa tapaa valmistautua pääsykokeisiin, sik-
si suosittelen Mafya kaikille jotka haluavat saada parhaat lähtökohdat 
pääsykoepäivään. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587358614 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587214851 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Hyvä, kun opettajilla on hieman eri lähtökohtia opetukseen, jolloin 
tietää saavansa monipuolisia vastauksia. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Tykkäsin, kun kysymyksiin ei painostettu ja sen pystyy tehdä ’’huomio-
ta herättämättä’’, eli ei vaikuta opiskeluun sinä aikana kun odottaa 
opettajaa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Mafy reagoi nopeasti 
muutoksiin, mistä tuli itsellekin varmempi fiilis koko uudistuksiin ja 
lukuprosessiin. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oma oponi oli juuri, mitä tarvitsin luku-urakkaani ja samaa olen kuul-
lut Mafya käyttäviltä kavereiltani. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587212111 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587203117 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Olen todella tyytyväi-
nen siihen miten lyhyellä varoitusajalla mafy pystyi muuttamaan har-
joituskokeet sähköiseksi ja muokkaamaan sähköisiä harjoituskokeita 
aina uusimman tiedon mukaiseksi. 
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



Vastaajan tunnus: 11587198503 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Ruotsinkieliset kokeet 
olivat aika heikkoja. 
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



Vastaajan tunnus: 11587193649 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Toivoisin lisää kuvia 
tehtävien vastauk-
siin. Niistä jää hyvä 
muistijälki, vaikkei-
vat ne olisikaan teh-

tävän ymmärtämisen 
kannalta pakollisia.

3 
Toivoisin enemmän 
haastavia tehtäviä, 

tuntuu että harjoitus-
kokeiden ja pääsyko-
keiden tehtävät eivät 
vastaa vaikeustasol-
taan MAFYn tehtäviä. 
Perusmateriaalit on 
nopeasti käyty läpi 
ja lisätehtävistä on 
työlästä etsiä itsel-
le sopivia tehtäviä. 

Toivoisin suurempaa 
osiota vaikeille pus-
kuri ja happoemäs 

laskuille.

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587184801 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt todella paljon lähtötasoon nähden. En olisi pystynyt 
samaan ilman Mafya! 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Alussa koin, että pärjäisin ilman opoakin, mutta kevään loppupuolella 
varsinkin opon läsnäolo auttoi valtavasti. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Lähtötasoni lukiosta lähtiessäni oli keskiverto, mutta kurssille tullessa-
ni tajusin, etten ymmärtänyt asioita kunnolla ollenkaan. Mafylta sain 
yksilökohtaista apua, jota lukiossa en saanut. Lisäksi ymmärsin opiske-
lutekniikkaan liityviä asioita ja kaikkia siihen liittyviä puutteita, joita en 
lukiossa ymmärtänyt. Opiskeluvalmentaja oli ihan korvaamaton apu 
lukuprosessin aikana, eikä sellaista saa muualta. Hän oli aina tukena 
ja kertoi minulle, mitä täytyy tehdä. Minun vastuulleni jäi vain tekemi-
nen, eikä tarvinnut miettiä sen enempää mitä tekisin tai miten tekisin. 



Mafyn materiaalit ovat hyvin monipuoliset ja tehtävät tarpeeksi vaikei-
ta, toisin kuin lukiokirjoissa. Soveltamista tulee treenattua tarpeeksi, 
mikä on varmasti hyödyksi pääsykokeessakin. Olen tyytyväinen, että 
tulin juuri Mafyn valmennuskurssille. Sain aina apua kun sitä tarvitsin 
ja opettajat ovat todella ammattitaitoisia. Harjoituskokeet olivat ihan 
parhaita, sillä pääsi testaamaan omaa osaamista simuloidussa koe-
tilanteessa ja näki missä mennään. Itselläni harjoituskokeet toimivat 
suurimpana motivaattorina, sillä siitä näki todellisen kehityksen, jol-
loin ei pääse huijaamaan itseään. Suosittelen tätä valmennuskurssia 
kaikille! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586808181 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Olisin ehkä pitänyt enemmän siitä, jos harjoituskoetta olisi käyty läpi 
sen jälkeen, kun kokeen oli saanut takaisin. Näin olisi ollut helpompi 
seurata tehtäviä ja verrata omaan vastaukseen reaaliaikaisesti eikä 
vasta yksin myöhemmin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586683912 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Suurimmaksi osin, opettajien välillä kuitenkin suuria eroja. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Mafy pystyi hyvin reagoimaan vallitsevaan tilanteeseen ja tarjoamaan 
toimivan opetusympäristön myös koronaolosuhteissa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Olisi ollut todella ensi-
arvoisen tärkeää treeniä, jos koe olisi ollut perinteinen tänäkin vuonna. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Mafy reagoi hyvin 
muuttuneeseen pääsykokeeseen ja tarjosi toimivan tavan harjoitella 
sähköisessä ympäristössä tehtävää koetta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus kurssin parasta antia, 6/5! Omasta oposta muo-
dostui vuoden aikana hyvä ystävä, jonka kanssa tuli puhuttua kaikesta 
muustakin kuin opiskeluun liittyvästä. Vaikutti todella paljon omaan 
motivaatioon ja oli helpottavaa tietää, että aina oli joku jolle puhua 
huolista ja murheista ja joka oikeasti ymmärtää millaisia tunteita 
kevään aikana käy läpi. Ei myöskään tarvinnut itse miettiä mikä olisi 
paras tapa opiskella ja missä aikataulussa, vaan opolta sai tähänkin 
hyvät ohjeet, niin itse pystyi oikeasti vain keskittyä opiskelemiseen. 
Opiskeluvalmennus oli todella iso tekijä omassa jaksamisessa! 
Kehitysehdotuksia kurssista: Viestintä Mafyn päästä olisi voinut 
olla toimivampaa. Varsinkin tänä keväänä se on ensiarvoisen tärkeää. 
Osittain asiakaspalvelustakin jäi hieman tökerö fiilis kevään jälkeen. 



Virheitä toki aina sattuu, eikä tekniikka pelaa aina niin kuin toivoisi, 
mutta omat virheet pitäisi aina myöntää ja tiedottaa selkeästi kurs-
silaisille tilanteesta eikä niin, että oppilaat joutuvat itse kyselemään 
omien harjoituskokeidensa perään yms.   Kaikissa aineissa oli isoja 
eroja opettajien osaamistasoissa, minkä toisaalta ymmärtää, jos osa 
oppilaista opiskelijoita. Tämän tasoisella (ja hintaisella) kurssilla ei kui-
tenkaan pitäisi tulla sellaista fiilistä, että opettajan sanaan ei voi täysin 
luottaa ja joutuu itse varmistella opetettuja asioita jälkikäteen. Välillä 
otti päähän, kun tietty opettaja osui itselle monta kertaa peräkkäin, 
eikä saanut kunnollista vastausta omiin kysymyksiin. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssin jälkeen uskon edelleen vahvasti siihen, että Mafy tarjoaa par-
haimman paketin pääsykoevalmentautumiseen varsinkin normaaliolo-
suhteissa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Varmasti markkinoiden paras valmennuskurssi ja kattavimmat materi-
aalit. Mafynetti myös todella kätevä ja hyödyllinen oppimisympäristö. 
Suosittelen kurssia kaikille, jotka haaveilevat lääkikseen pääsystä. 
Omalla kohdalla kannattaa pohtia vain sitä, että mikä eri kursseista on 
itselle se paras vaihtoehto. Myös pelkkä etäkurssikin tuottaa varmasti 
todella hyvät tulokset, jos oma osaamistaso on jo hyvällä pohjalla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586522750 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Se, kun opettajat kiersivät jokaisen luona aina ennen varsinaisia ky-
symyksiä oli siinä mielessä huono, että jos ei tarvinnut apua juuri sillä 
hetkellä niin keskittyminen saattoi herpaantua, kun opettaja tuli siihen 
juttelemaan. Toisaalta taas uskon, että tällä tavoin jokainen rohkais-
tuu esittämään kysymyksiä, kun opettaja on henkilökohtaisesti tullut 
tarjoamaan apuaan. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586480013 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Ehdottoman asiantuntevaa, mutta kuitenkin pysyttäytyi tiukasti tavoit-
teessa eli pääsykoesuoriutumisessa eikä rönsyillyt, minkä koin tärkeim-
mäksi. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Tuntui todella hyödylli-
seltä, että harjoituskokeet ovat mahdollisimman samanlaisia kuin itse 
pääsykoe. Tänä vuonna tietty muuttujia ilmassa, mutta oli mielestäni 
myös oikea ratkaisu muuttaa viimeiset kokeet sähköisiksi pääsykokeen 
muuttuessa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Erittäin hyödyllisinä. 
Tärkeintä, että sai alle sähköisiä kokeita, välittämättä millainen tekni-
nen ratkaisu, mikä toki sekin oli kivan yksinkertainen. Kiitos nopeasta 
reagoinnista pääsykoemuutoksiin. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Kurssi avasi hyvin silmiä ja motivoi tekeään töitä. Kurssi antoi hyvät 
resurssit omalle kehittymiselle, kaikki mikä jäi tekemättä meni omaan 
piikkiin. Koin tosin vaikeaksi valita itselle paras kurssimuoto ennen 
ilmoittautumista. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Olin todella yllättynyt kurssin tasosta. Eniten jäi mieleen ratkaisu- ja 
tavoitekeskeinen meininki ja reagointi koronatilanteeseen oli kokonai-
suutena todella hyvä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Koin vaikeaksi hahmottaa, minkälai-
nen kurssi kannattaa valita. Toki olin hieman epäluuloinen valmennus-



kurssin käymisestä ylipäätään. Muistan, että kysyin opiskeluvalmenta-
jani ensimmäisessä puhelussa, että mitä siellä lähikurssilla tehdään... 
eli ei ollut oikein käsitystä mitä siellä tapahtuu.    Nyt jos jälkeenpäin 
valitsisin miten olisin opiskellut näihin pääsykokeisiin (prioriteettijär-
jestys):    1) Mafy-netti mahdollisimman aikaisin  2) Harjoituskokeet (sa-
lissa tehtävät)  3) Nettikurssi  4) Opiskeluvalmennus    Jos en pääse tänä 
vuonna sisään aion hakea ensi vuonna. Siinä tapauksessa valitsisin 
nyt:    1. Mafy-netti  2. Harjoituskokeet (salissa tehtävät)  (3. ehkä netti-
kurssi)  (4. ehkä opiskeluvalmennus)    Koen, että tarvitsen vain vähän 
yksilöllistä neuvontaa teoria-asioissa, joten todennäköisesti jättäisin 
lähikurssin/nettikurssin pois, mutta jos olisi mahdollisuus kysyä vain ne 
muutamat kysymykset esimerkiksi kerran kuukaudessa, hyödyntäisin 
sen mielelläni. Jos myös voisi poimia vain pelkät tietoiskut, teoriakoos-
teet, koetaktiikkaluennot, kokeiden vaikeiden tehtävien läpikäynnit ja 
muut sen tapaiset selitykset. Toki saatan olla vähemmistöä    Kaikkein 
tärkeimpänä näen mafynetin ja muut on stilisointia ja extraa. En ole 
kovin paljoa tutustunut muihin valmennuskurssien järjestäjiin, mut-
ta teistä jäi paras kuva ja nyt kurssin jälkeen en usko, että muut ovat 
lähelläkään tätä tasoa. Kehittäisin vahvasti mafynettiä, kertaustoimin-
toa/kertaustapoja ja harjoituskokeita. Nettiopetukseen panostaisin 
myös, ja mitä sinne itse kaipaisin, olisi mahdollisuus oppilaalla näyttää 
esimerkiksi miten on laskenut jonkun fysiikan laskun, jos sen tekniseen 
toteutukseen löytyisi järkevä tapa.    Se miten reagoitte koronatilan-
teeseen oli todella hyvä, ja tuollainen tehokas reagointi muutoksiin 
ja sopeutuminen tilanteeseen on iso kilpailuvaltti ja sitä kehittäisin 
edelleen. Olen ollut myös todella tyytyväinen, miten olette hoitaneet 
tiedottamisen. Joskus tosin tietokanavia on vähän hajanaisesti eri 
puolilla (nettisivu, linkkejä, sähköposti, suullinen ohjeistus...). Minua 
ei ole haitannut, mutta ehkä sitä voisi tarkastella voiko sitä parantaa/
keskittää.    Loppukaneettina: Mafy oli parempi, mitä odotin, ja siitä 
on jäänyt todella positiivinen kuva palveluna, ja voisin jopa kuvitella 
olevani hyvillä mielin töissä Mafylla. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 



Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos olet valmis tekemään töitä pääsykokeisiin lukemiseen, Mafyn kans-
sa pääset varmasti parempaan lopputulokseen kuin ilman. Toivoisin, 
etteivät kilpailijani pääsykokeissa ymmärtäisi käyttää Mafya :) 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599879757 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5  5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11624114313 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologiasta voisi olla 
enemmän tehtäviä. 
Tuntuu että tehtävät 

loppui viimeisille 
viikoille kesken.

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11609354432 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Kertaustehtävien 
kertyminen on ah-
distavaa ja vaikka 
opetus on hyvin yk-
silöllistä, mafynetin 

käyttöä yksilötasolla 
vois yrittää ohjata 

paremmin.

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Erityisest koronan tuoma nopea ja joustava siitärtyminen toimivaan 
nettiopetukseen ansaitsee kehuja. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Tiesin tämän jo etukäteen ja sen takia valitsin mafyn lähikurssin kilpai-
lijoiden kurssien sijaan. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Koen suurena etuna, 
että olen ehtinyt harjoitella näinkin pitkään sähköisiä kokeita muuttu-
neessa tilanteessa! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen hakemassa jo 4. kertaa, minkä tähden oppimiskäyräni ei voi olla 
hirveän jyrkkä, mutta koen silti ottaneeni harppauksia opitun syvälli-
sessä soveltamisessa ja ymmärryksessä ilmiöiden takana. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentajani oli hyvin perillä tilanteestani ja etenemisestäni 
sekä siitä, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä. (Tietenkin hän oli myös 
mahtava tyyppi ja kannustava kuuntelija, mutta tämä ovat ennemmin 



hänen omaa kuin mafyn ansiota.) 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Tämä koronakevät osoitti erityisellä tavalla, miten ammattimaista ja 
sitoutunutta mafyn toiminta on. Kurssia muokattiin jatkuvasti vastaa-
maan paremmin muuttuvia tilanteita ja vaatimuksia. En voi sanoin 
kuvata, miten helpottavaa oli, kun sai keskittyä opiskeluun eikä muut-
tuvien tilanteiden selvittämiseen ja vatvomiseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604032763 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11595648991 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologian opetus oli 

tosi hyvää ja tykkäsin 
varsinkin yhteisistä 
esitykistä! Olisi ollut 
ihan kiva, jos edes 
kerran ensimmäi-
sen tunnin jälkeen 

etäopetuksen aikana 
ope olisi soittanut ja 

kysynyt miten me-
nee? Etenin melko 

hitaasti ja kysymyk-
siä ei vain bilsan 

osalta tullut, joten 
en ollut missään 

yhteydessä opettajiin 
koko etäopetuksen 
aikana. Olisi tietty 

näin jälkikäteen 
ajateltuna pitänyt 

itse olla aktiivisempi. 
Joinakin kertoina 

opet sanoivat, että 
soittavat kaikki läpi, 

mutta näinä kertoina 
minulle ei koskaan 

soitettu bilsan osalta.

5 
Kemian opetus oli 

tosi hyvää ja tykkä-
sin opettajista. Sain 
edetä omaan tahtiin 

ja sain aina vastuksen 
kysymyksiini. Apu tuli 

aina nopeasti eikä 
kovin kyllä joutunut 

jonotella.

5 
Fysiikan opetus oli 
tosi hyvää ja kysy-
myksiin sain aina 
vastauken. Etenin 

paljon fysiikassa ja 
osasin aloittelijana 

hyödyntää parhaiten 
fysiikassa kysymyksil-

lä opettajia.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus oli asiantuntevaa ja kaikki opettajat osasi kyllä asiansa ja 
ainakaan minun kohdalla ei koskaan tullut eteen kysymystä, johon ope 
ei olisi osannut vastata. Ehkä voisi paremmin huomoida opetuksessa 
sitä, miten selittää asiat kaikki kyseiset aineet kirjoittaneelle vrt. täysin 
nollasta lähtijälle. 



Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Tykkäsin kyllä työtavoista kurssilla ja tosi hyvä kun sai niin paljon hen-
kiläkohtaista opetusta ja kaikki saivat edetä omaan tahtiin. Jotenki oli-
si ehkä alussa voinut huomioida aloittelijoita, joille ei välttämättä edes 
tule kovin paljon kysymyksiä, koska alun asiat ei vielä ole niin vaikeita. 
Tsempata siinä etenemisessä ja vähän jopa sitten hoputtaa tai huo-
mauttaa siinä aikataulutuksessa tai jotenki opettaa hahmottamaan 
sitä  koko prosessin/kyseisen aineen kokonaisuutta. En oikein itekkään 
osaa nyt selittää, mitä tarkotan, mutta tuntui, että liian myöhään ite 
hahmotti alueiden kokonaisuuden ja kiristi tahtia siksi loppua kohden 
ja tuli tunne et olisi sittenkin pitänyt lukea alussa enemmän.:) 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Sain kyllä aina yksilöllistä opetusta, kun sitä halusin, mutta jotenkin 
syksyllä varsinkaan ei tullut niin paljon kysymyksiä eikä osannut sitä 
hyödyntää tarpeeksi. Alussa on niin paljon vaan luettavaa ja opetel-
tavaa, et jotenkin ei edes osannut kysyä.  Syksyllä ärsytti ihan sikana 
parina kertana, kun samassa pöydässä istui tyyppi joka eteni mun kans 
samaan tahtiin. Se kuuli aina mun kysymykset ja kysyi opelta, voiko 
hän kuunnella vastauksen samalla. Tämä aivan ok ja järjevääkin selit-
tää monelle yhtä aikaa, mutta sitten kun hän alkoi kysyä opettajalta 
kysymyksiä vastaukseen liittyen, menin ihan sekaisin omissa ajatuksis-
sani. Ymmärsin open vastauksesta ne asiat, mitä hän ei ja toisinpäin. 
Olisin halunnut itse kysyä lisäkysymyksiä, mutta hän oli paljon puhe-
liaampi ja en osannut kysyä väliin. Tällöin teki mieli sanoa, et tää oli 
mun kysymys. Näin ei käynyt kun muutaman kerran, mutta huomasin 
ainakin omalla kohdallani, että on parempi kun jokainen kysyy omalla 
vuorollaan kysymykset, vaikka sitten samat uudestaan, mutta ei veisi 
kysymystä ikään kuin toisen kädestä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperikokeet oli hyviä 
ja testasivat kyllä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti osaamista. 
Aloittelijana en vain oikein osannut/pystynyt hyödyntämään taktiikkaa 
enkä tiennyt, miten niihin pitää aloittelijana suhtautua, kun ei vielä 
osannut vastata kuin pieneen osaan kysymyksistä. Olisi tietenkin tätä 
voinut kysyä opeilta kurssilla. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sähköiset kokeet olivat 
kyllä todella hyviä ja hyödyllisiä huomioon ottaen sen, että myös pää-
sykoe on sähkäinen. Tästä suuri kiitos Mafylle, kun järjestivät sähköiset 
kokeet heti, kun ymmärrettiin vallitseva tilanne! 



Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Tosi paljon kyllä kehityin kurssin aikana ja tosi paljon olen oppinut! 
Tuntuu, että on alkanut tarkkailemaan kaikkea ympärillä olevaakin 
fykebi:n näkökulmista.:D  Itse olisin voinut vielä pikkasen enemmän 
tehdä. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tykkäsin kurssista kovasti ja kaikki opet oli mukavia!  Ainoastaan jäin 
sitä miettimään, olisiko aloittelijan hyvä opiskella ennen mafya perus-
asiat jotenkin muuten. Aina ei tuntunut, että Mafy palvelisi aloittelijaa 
parhaalla mahdolisella tavalla. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Tykkäsin opiskeluvalmennuksesta tosi paljon ja minulla oli tosi hyvä 
valmentaja! Erittäin hyödyllinen ja opo auttoi kyllä vaikeiden hetkien 
yli! 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mietin, voisiko aloittelijoita jotenkin 
enemmän tukea ja huomoida alussa? Auttaa hahmottamaan koko-
naisuutta ja pääsemään alkuun, kun ei vielä oikein ehkä osaa/uskalla 
hyödyntää opettajia kysymyksillä ja harjoituskokeissa taso ei riitä 
alkuunkaan. En kyllä tiedä, miten niitä vois huomioida tai onko se edes 
järkevää vrt. nykyisiin systeemeihin, mutta tätä olen miettinyt. Aika 
moni asia ei koske niitä. Riippuu tietenkin etenemisnopeudesta yms.:) 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Ehdottomasti suosittelen, mutta en ole varma siitä, onko tämä nollasta 
lähtijälle paras mahdollinen tie. Siksi `todennäköisesti suosittelisin`.:) 
Muutoin valitsisin `varmasti suosittelisin`. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on tosi hyvä valmennuskurssi ja erinomainen etenkin niille, joilla 
on jo jonkilaista pohjaa fykebi-aineissa! Kurssilta saatava tabletti on 
tosi kätevä kuljettaa mukana reissuissakin ja se sisältää kaiken oppi-
misessa tarvittavan materiaalin. Opettajat ovat tosi ammattitaitoisia 
ja mukavia. Mafyllä reagoidaan nopeasti eri kysymyksiin ja tilanteisiin 
ja opiskelijoita todella pyritään auttamaan parhaalla mahdollisella 
tavalla päämääränsä saavuttamisessa! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595489960 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Mahdollisesti videoi-

ta kuvien lisäksi?

5 5 
Tiettyjen tehtävien 
yhteydessä olevat 

videot super hyviä!
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Mietin arvosanan 4 ja 5 välillä, sillä (Fysiikan ope) esiintyi välillä kysy-
myksiä esittäessäni tietynlaista epävarmuutta, mutta kallistuin arvo-
sanaan 5, sillä suurimmaksi osaksi opetus oli erittäin laadukasta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Jatkossakin hyödyntäkää mahdollisimman paljon tekniikkaa (piir-
to-ohjelmia) asioiden havainnoillistamiseen. Kun yleisiä soittokier-
roksia, niin kaikki ensin kerran läpi ja sitten uutta kierrosta viittausten 
mukaan. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Hyvä henkinen tuki. Pari kertaa olin epävarma saamastani ohjeistuk-
sesta ja olisin ehkä itse toiminut eri tavalla oman tilanteeni huomioon 
ottaen. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Niille, joilla on kuulomuisti, voisi olla 
hyvä, jos ainakin jotkin teoriat olisivat myös kuunneltavissa. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 



Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595280454 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Olisin kaivannut hieman lisää yhteisiä läpikäyntejä esim. soveltavam-
pia fysiikan laskuja ja biologian laajoja kokonaisuuksia koskien 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Osaaminen mennyt hurjasti eteenpäin 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Lisää soveltavimpien tehtävien yhteistä 
läpikäyntiä: ohjeita, mistä kannattee lähteä liikkeelle,miten tehtävä 
kannattaa ratkaista 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Opiskelijana, jonka on ollut aina vaikea luottaa itseensä ja omaan 
osaamisensa, Mafynetin tarjoama valmennuskurssi on ollut ehdotto-
masti paras vaihtoehto minulle. Luotto omaan osaamiseen on kas-
vanut haastavimpien tavoitetehtävien ja harjoituskokeiden tulosten 
kautta. Pääsykokeeseen lukeminen on niin henkisesti kuin fyysisesti 
rankka prosessi, mutta Mafynetin ansiosta se on helpottunut huomat-
tavasti. Nyt omiin taitoihin on vahva luotto, ja toisin kuin aikasempina 



hakuvuosina, tänä vuonna pääsykokeeseen mennään todella hyvällä 
fiiliksellä, mie oikeesti osaan! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591737697 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591737534 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5kokeet itsessään hyviä, 
toivoisin yksilöllistä revanssin läpikäyntiä esim. valmentajan / opetta-
jan kanssa, jotta taktiikkaa / opiskelua voisi heti parantaa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5kokeet itsessään hyviä, 
toivoisin yksilöllistä revanssin läpikäyntiä esim. valmentajan / opetta-
jan kanssa, jotta taktiikkaa / opiskelua voisi heti parantaa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Korona-muutoksissa olisin tarvinnut vähän enemmän tsemppiä / 
valmennusta. Muutoksia tuli joka viikko, ja oman valmentajan kanssa 
puheluun saattoi olla vielä 2 viikkoa aikaa. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Teoriahaku avainsanoilla olisi kätevä 
niin, että se ylettyisi otsikkojen ulkopuolelle. En aina muista minkä 
otsikon alla jokin ilmiö on. Jos mafynettia saisi kehitettyä niin, että sii-
hen saisi muistutuksia esim. kehitysnopeudesta / ajasta, niin itse olisin 
tykännyt siitä. Esim. että voisi asettaa viikkotavoitteen oppiaineelle, ja 
kun 50% täynnä, niin siitä tulisi muistutus. Tai muita ilmoituksia ylei-
sedistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta jne. Teorioiden kohdalla 
olisi kiva täppämahdollisuus, että voisi klikata, kun on lukenut jonkun 
teorian ja joskus kertausvaiheessa palata varmistamaan, että onhan 



käynyt kaikki läpi. Kurssi itsessään oli todella hyvin suunniteltu, ja 
arvostin täsmällisiä ja pitäviä aikatauluja kurssien, luentojen ja esim. 
koeanalyysien julkaisemisen suhteen. Ensimmäisestä päivästä lähtien 
oli olo, että on ammattimaisessa paikassa. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Mafynetti on ylivoimainen! Opiskeluvalmentajasta oli paljon enemmän 
apua, kuin mitä uskalsin odottaa. Epäilin sitä alussa kaikista eniten, 
mutta nyt tiedän, että ilman sitä en olisi selvinnyt sudenkuopista ollen-
kaan / yhtä nopeasti. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos haluat oikeasti lääkikseen, niin Mafynetin, Mafyn opetuksen ja 
opiskelijavalmennuksen avulla tämä on mahdollista. Koko polku on 
mietitty puolestasi hyvin tarkkaan, ja voit luottaa, että kaikki tarpeelli-
nen tulee opiskeltua ja harjoiteltua hyvin perusteellisesti. Mafynetti on 
ylivoimainen, ja rinnalle suosittelen vähintäänkin opiskelijavalmennus-
ta. Mafylla käytännön asiat toimii myös hyvin täsmällisesti, nopeasti 
ja luotettavasti. Opettajat osaavat opettaa vaikeiltakin tuntuvat asiat 
hyvin maanläheisellä tavalla ja kaikki oppilaat ovat tavoitteista tai 
lähtötasosta riippumatta tasa-arvoisessa asemassa. Ryhmäopetus on 
toteutettu myös hyvin yksilöllisellä tavalla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735956 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Välillä mietin bilsan opetuksessa, onko esitelmälle hyvä aika keskim-
mäinen tunti. Se keskeytti ensimmäisen tunnin jälkeen opiskelun, 
jolloin jokin asia saattoi jäädä kesken ja kun siihen palasi kolmannella 
tunnilla, täytyi asia aloittaa ikään kuin alusta uudestaan. Ehkä ensim-
mäinen tunti olisi hyvä aika esitelmälle, niin se ei ainakaan keskeytä 
mitään, vaan olisi herättelevä aloitus opetuskerralle. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Olivat hyviä, koska 
niiden avulla pystyi harjoittelemaan oikeaa koetilannetta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sähköiset kokeet olivat 
erityisesti siitä hyviä, että ne pystyi tekemään omalla ajalla, jos ei jos-
tain syystä juuri koeaikaan pystynyt tekemään. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Siihen nähden, että aloitin muiden aineiden kuin biologian osalta ihan 
alusta, olen kehittynyt omasta mielestäni paljon. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kaikki opettajat ovat olleet tosi kannustavia ja tunneilla myös oikeasti 
keskityttiin opiskeluun. Olin syksyllä toisen yrityksen valmennuskurs-
silla. Siellä aikataulut eivät ihan pitäneet paikkaansa, tunneilla tehtiin 
matikkapähkinöitä, käsiteltiin tunnelukkoja ja mentaaliharjoituksia. 
Opetuksesta vastaava opettaja, joka myös piti suurimman osan tun-
neista, oli suorastaan kamala. Hän oli sitä mieltä, ettei minulla ole 
koskaan mahdollisuutta päästä lääkikseen, koska aloitan fysiikan ja 
kemian ihan nollasta. Mafyllä kaikki ovat olleet paljon, paljon kannus-
tavampia. Harmittaa ihan hirveästi, etten aloittanut Mafyn kurssilla jo 
syksyllä, mutta onneksi olin kurssilla edes kevään. 



Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735870 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Sain kaikkiin kysymyksiini tarvittavat vastaukset. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Erityisesti verkossa tehdyn opetuksen takia opetus tuntui yksilölliseltä 
ja siitä sai paljon irti. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikassa ja kemiassa voitaisiin käsi-
tella joitain aihekokonaisuuksia samalla tvalla kuin bilsassa (videot). 
Esimerkiksi fysiikassa säilyä ja kemiassa happoja ja emäksiä teoriapai-
notteisesti. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Opetus tehokasta ja saa eskittyä omiin heikkouksiin/vahvuuksiinsa, 
kun saa edetä omaan tahtiin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591521252 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Mielestäni kaikki opettajat opettivat kattavasti kustakin aihealueesta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Mielestäni nettiopetuksessa ei mikään muu työskentelytapa voisi toi-
mia paremmin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Kysyttäessä sai kattavaa opetusta. Myös puhelut joita soitettiin jokai-
selle opilaalle olivat mielestäni tarpeelliset. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Harjoituskokeista näki 
parhaiten oman kehittymisen ja taitotason. Mielestäni kokeita oli riittä-
västi. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sähköiset kokeet olivat 
oiken tarpeelliset, että pääsi testaamaan kuinka oikea pääsykoe mah-
dollisesti toimii. Ylimääräiset harjoituskokeet olivat mielestäni erittäin 
tarpeelliset. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielestäni olen kehittynyt kurssin aikana. Pientä epävarmuutta aluksi 
toi se, kun varsinaisesti ei luettu mitään. Vaan pääasiassa tehtiin vain 
tehtäviä, mutta mielestäni tekemällä oppii parhaiten. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssi on mielestäni ollut hyödyllinen ja tarpeellinen. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmennus oli itselleni uusi juttu, eikä oikein aluksi tiennyt 
mitä puhelun aikana tulisi keskustella. Jatkoa ajatellen puheluissa 
olisi enemmän voitu käydä läpi opiskelu tahtia ja määrää. Ajatuksella, 
että onko nyt tullut tarpeeksi opiskeltua, pitäisikö jo siirtyä seuraavaan 
osioon. Itseni kohdalla mentiin enemmän oman fiiliksen mukaan mikä 
tietysti on myös tärkeää, mutta olisi ollut hyvä kuulla mitä tehtäviä olisi 
hyvä ollut tehtynä tiettyyn aikaan mennessä. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kurssi kokonaisuudessaan on hyvä 



näin. Enemmän kuitenkin toivoisi vielä sitä yksilötason ohjausta. Kysyä 
oppilailta kuinka oikeasti menee ja onko opiskelutekniikka hallussa. 
Välillä tuntui, että opiskelujen kanssa jäi melko yksin. Toki kun netti-
kurssilla olin niin paljoa enempää ei voi kuitenkaan vaatia. Myös mie-
lenhallinta juttuja olisi voinut olla tasaisemmin, vaikka esim. kerran 
kuukaudessa. Tuntui, että kaikki tulivat yhdessä ryppäässä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591496277 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Olisin ehkä hieman enemmän toivonut yhteistä opetusta, koska usein 
yhteisesti käytävät asiat oli sellaisia mistä ei itse olisi tajunnut kysyä 
opettajilta ja koin että silloin oppi todella paljon 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Ehdin tehdä vain yhden 
harjoituskokeen koesalissa, mutta silti kotonakin sai onneksi koefiiliks-
en kokeita tehdessä varsinkin koewebinaarien takia. Koewebinaareista 
kylläkin ainakin yksi pätki loppuvaiheessa koetta aika paljon 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Silloin kun sain tehtyä 
ne koewebinaarien aikaan niistä oli eniten hyötyä, mutta ylipäätään oli 
hyvä nähdä omaa edistymistä vaikka niitä ei silloin olisi kerennytkään 
tehdä 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Eniten motivaatiota sain opiskeluvalmennuksesta ja kun opetusta oli 
aina samaan aikaan päivällä niin pysyi hyvin päivärytmi 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Ennen sen alkua olin aika epäilevä sen suhteen, mutta se on varmaan 
vaikuttanut eniten kevään jaksamiseen ja motivaatioon 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Alusta asti mielestäni aivan paras asia mafyn sovelluksessa on ollut se 
että tehtäviä tehtäessä voi vastata siihen osasitko tehtävän? Että ”en 



vielä” eikä vain että en, koska siitä tuli sellainen fiilis että joskus minä 
osaan tämän :D 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylla opiskelu oli rentoa, mutta samaan aikaan asioita oppi todella 
nopeaa tahtia niin, että ne myös jäivät muistiin. Asioita sai opetella 
omaa tahtia ja yhteisesti käytiin sellaisia asioita, joita en itse olisi luul-
tavasti tajunnutkaan ilman opetusta. Nettiopetuskurssilla opetusta sai 
aina mistä asiasta itse halusi. Yleinen ilmapiiri opetusryhmissä oli hyvä, 
vaikka muiden kurssilaisten kanssa ei juurikaan ollut tekemisissä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591363200 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11590791112 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Mafyn kurssi on ollut aivan mahtava! Kun syksyllä aloitin pääsykoeval-
mistautumisen, en olisi ikinä uskonut, että voisin kehittyä näin paljon. 
Taitotasoni etenkin fysiikassa ja kemiassa on kehittynyt ihan todella 
paljon, kiitos mafyn tehtäväpaketin ja lähikurssin opettajien. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590662239 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11588131453 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Kuvittelin aina, etten voisi koskaan oppia fysiikkaa, mutta sitten opin-
kin tällä kurssilla ja kunnolla 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Lähikurssit best, etäopetus ei niin kivaa, kun vie tosi paljon aikaa ja 
nostaa vähän kynnystä kysyä 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
En tiedä sainko siitä niinkään hyötyä lopulta 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588074634 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki minua opettaneet mafyn opet osaavat selkeästi hommansa. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Sujuu oikein mukavasti. Totta kai jotkin opetuksen ulottuvuudet puut-
tuvat kun jouduttiin mennä nettiopetukseen mutta sekin on osoittau-
tunut toimivaksi. Tuntuu että asioita on oikeasti mietitty. Puuttuva 
ulottuvuus on mm laskuaineissa se että opettaja ei voi katsoa laskua ja 
kertoa mikä siinä on väärin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajat mukautuvat tosi hyvin siihen minkä ” tasoinen” asiakas kysy-
myksiä esittää. Nopeasti päässään selkeästi kartoittavat tilanteen ja 
jatkavat siitä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Sain viime vuonna 
kokea kaikki kokeet paperisina ja varsinainen koetilanne ei tuntunut 
sitten kovin pelottavalta. Siinä sai arvokasta kokemusta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Tämä oli tietenkin 
vaikea tilanne myös varmasti siellä mafyn päässä mutta siitä selvittiin 
ihan hyvin. Oli kiva päästä tekemään edes jonkin näköistä sähköistä 
koetta ennen varsinaista koetta. Paperisissa kokeissa kuitenkin tuli 
isompi luotto että ne vastaavat oikeaa koetta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt sekä kaikissa kolmessa aineessa ja myös jollain tasolla 
opiskelijana. Opin pitämään omasta projektista huolen ja kysymään 
kun en tiedä. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Olen saanut kaiken tarvitsemani avun mafyn lähikurssilta. Opettajilta 
vastauksia fykebi kysymyksiin, opolta henkistä tukea ja ohjausta ja 
myös vastauksia käytännön asioihin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Pidän opiskeluvalmennusta opetusta arvokkaampana. Juurikin opis-



keluvalmennus sai tuntumaan siltä että minua oikeasti pidetään 
mukana niin etten jää jälkeen tai tipu matkasta kokonaan. Välillä tuli 
myös purettua tunteita opolle ja hän otti senkin hyvin vastaan. Oli to-
della tärkeää että oli se joku henkilö joka soitteli aina tasaisin väliajoin 
ja ohjasi takaisin raiteille. Opo oli ns safety net. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ehkä olisi kiva jos voisi jollain tavalla 
kutsua juuri jonkun tietyn opettajan apuun 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Moi sinä joka mietit että voitko päästä lääkikseen!   Mafy kyllä pitää 
sinun etenemisestäsi huolen jos olet valmis tekemään paljon töitä :) En 
keksi mitään syytä miksi kuka tahansa ei voisi mafyn laajojen ja selkei-
den materiaalien kanssa saavuttaa unelmiensa opiskelupaikkaa. Mafy 
on sellainen kokonaisvaltainen tukipilari lääkisprojektissa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588073605 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Erinomaista ripeää 
toimintaa kokeiden sähköistämisessä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Oponi soitti minulle puhelun, jossa oli 
toinen opo mukana kuuntelemassa. Tämä kuitenkin selkeesti häiritsi 
oman oponi keskittymistä puheluun, vaikka muuten oli aina loistava 
tukemaan ja tsemppaamaan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588072877 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus oli aina selkää ja asiantuntevaa. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Pidin kurssin ilmapiiristä paljon. Sai apua niissä asioissa missä tarvitsi 
ja sai edetä omalla tahdillaan, ei ollut kiireen tunnetta. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmennus luo rakennetta opiskeluun. Opiskeluvalmentaja 
auttaa asettamaan tavoitteita ja tasapainottelemaan opiskelua ja 
vapaa-aikaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587193642 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Minusta tuntui, että 
jotkut saattoivat luntata tai tehdä extra aikaa. Oma rankingini laski, 
vaikka tein lähes joka viikko 25-35 opiskelutuntia. 
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



Vastaajan tunnus: 11587183311 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ennen vaikealta 

tuntuneet asiat ovat 
nyt selkeitä kokonai-

suuksia

4 
Paljon tehtäviä ja 

laskurutiinista tulee 
rautainen. (Vaikeita 

ja soveltavia tehtäviä 
saisi kyllä olla enem-

män, siksi 4 eikä 5)

5 
Kehityin mafyn avulla 

fysiikassa todella 
paljon, ennen mafya 

olin nollatasolla.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Ei ollut kivaa, kun ko-
keet olivat samoja kuin viime vuonna. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Vaikea sanoa, kun ei 
tiedä millainen oikea sähköinen koe on, mutta ainakin toi lisää var-
muutta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kun itseopiskelutila oli käytössä uudel-
la kurssipaikalla, oli todella häiritsevää, kun jotkut ravasivat vessassa/
jääkaapilla/ulkona oppituntien aikana ja puhuivat tilassa niin, että 
omalla oppitunnilla ei pystynyt keskittymään. Olisi ollut kiva, jos tilan 
käytön suhteen olisi ollut tarkempi valvonta/säännöt. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 



Perustelut arvosanalle:  
Ei kannata tuhlata aikaa luentoihin, tekemällä tehtäviä oppii paljon 
nopeammin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyllä on asiantuntevaa ja taitavaa porukkaa töissä, jotka hoitivat 
poikkeusolosuhteista huolimatta kurssin järjestämisen kiitettävästi. 
Vaihto lähiopetuksesta ja lähikokeista nettiopetukseen ja etäkokeisiin 
kävi hetkessä ilman ongelmia. (Nettiopetus oli mielestäni melkein pa-
rempi kuin lähiopetus) 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586829521 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586821635 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Koin kyllä! Välillä toki opettaja ei hirveän kauaa kerinnyt istua vieressä, 
sillä muillakin on kysyttävää ja aikaa rajallisesti. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Aloitin lähes nollasta, ja tämän puolen vuoden aikana olen oppimas-
sani kehittynyt jo huimasti! Laskurutiinia ei kuitenkaan vielä kerinnyt 
kertyä niin paljoa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Tämä oli aivan todella tärkeä tekijä opiskelun etenemisessä, enkä 
varmasti olisi näin pitkällä ilman opiskeluvalmennusta! Valmentaja 
tsemppasi, kannusti ja antoi superhyviä vinkkejä miten edetä ja kuinka 
myös irtautua tehtävistä. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586692502 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Sopii ainakin minulle 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Kyllä, mutta välillä aikaa omien kysymysten kysymiseen tunnin koko-
naiskestosta oli todella vähän 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Olen ollut mafylla 
aiemminkin ja kokeet ovat hyviä, mutta samoja kokeita kierrätetään 
vuodesta toiseen, joten olisi kiva jos niitä päivitettäisiin enemmän. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Olihan ne kokeita eikä 
parempiakaan tässä tilanteessa voi tehdä, mutta eivät ne yhtä laaduk-
kailta tuntuneet kuin paperiset. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen saanut mafyn ansiosta opiskeltua pitkäjänteisesti koko vuoden 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586692132 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Nettikurssi ihmisille lääkiksestä, ketkä 
eivät asu kaupungissa missä on mahdollista saada lähiopetusta olisi 
hyvä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586691275 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586683869 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus on suurimmilta osin ollut asiantuntevaa, ja on ollut hyvä että 
opettajat ovat yleensä tunnistaneet tehtävät joten he ovat nopeasti 
kyenneet auttamaan jossakin tietyssä kohdassa tehtävää antamatta 
kuitenkaan liikaa vastauksesta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Pidin erityisesti siitä, että materiaalia käydään omaan tahtiin ja siten 
voi saada apua juuri niihin omiin heikkouksiin. Biologiassa viikottaiset 
luennot ovat kuitenkin olleet mielestäni hyviä, sillä jokaisesta luennos-
ta on jäänyt jotakin käteen. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Sähköisten kokeiden 
heikkoutena pidin, ettei monivalinnoista tullut lainkaan miinuspisteitä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmentaja on ollut erinomainen siinä, että on saanut puret-
tua ajatuksia liittyen opiskeluun. Vaikka en häneltä ole saanut apua 
niinkään itse opiskeluun, on ollut mukava, että on voinut jakaa ajatuk-
sia. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  



 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586680621 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Opetusvideoita voisi 
olla myös materiaa-

lissa. Lisäksi jokin 
kertaava opiske-
luohjevideo voisi 

olla näkyvissä aina, 
kun kertaustehtäviä 
kertyy. Olen paljon 

kuullut opiskelijoilta 
siitä, että kertausteh-

täviä kertyy liikaa.

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Mielestäni hyvin erita-
soisia mielenkiintoisia tehtäviä 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Etälukion puolella sai vapaasti lähet-
tää kysymyksiä sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhua puhelimessakin. 
Välillä kaipasin, että kysymyksiä olisi voinut esittää heti, kun niitä ilme-
nee. Luin, että valmennuskeskuksella näki reaaliaikaisesti miten muut 



etenivät materiaalissa. Tämä voisi sopia myös mafynettiin. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi vaatii itseohjautuvuutta, mutta mielestäni vain itse tekemällä 
oppii kaikista parhaiten. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586678401 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Ruotsinkileiset kään-
nökset olivat joskus vaikeita ymmärtää. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Ruotsinkileiset kään-
nökset olivat joskus vaikeita ymmärtää. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olisi mahtavaa jos jos ruotsinkieliset 
saisivat saman määrän materiaalia kuin suomenkieliset. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586669306 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opetus oli todella asiantuntevaa. Kuitenkin huomasi hieman pidem-
piaikaisten  ja uusien  opettajien eron rutiineissa ja tehtävien etukäteen 
tuntemisessa. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Itsenäinen opiskelu toimii todella hyvin viittausjärjestelmän tukemana. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Olivat hyvin laadittuja 
ja allinsivat mielestäni hyvin aitoa pääsykoetilannetta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Nopeaa reagointia 
sekavassa tilanteessa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt todella paljon.  Henkinen väsymys loppukeväästä kui-
tenkin vei viimeistä terää. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Ilman tätä kurssia pääsykokeen suorittaminen muutosten keväänä 
olisi todella vaikeaa. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Ollut itselle suuri tuki ja apu. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssilla on olo, että oppilaista välitetään ja heidän halutaan pääse-
vän sisään. Yksilöllinen opetus ja henkisen jaksamisen korostaminen 
ovat olleet itselle tärkeitä. Todella hyvä reagointikyky muuttuvissa 
tilanteissa ja esim. vaihto sähköisiin harjoituskokeisiin toimi hyvin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ilman mafya minulla olisi todella laihat mahdollisuudet päästä sisään. 



Nyt olen vuodessa kerrannut kaikki vaadittavat tiedot ja taidot (osan 
opiskellut nollasta) ja minulla on realistiset mahdollisuudet onnis-
tua valintakokeessa. Valmennuskurssilla opiskelijoista välitetään ja 
opettajat ja opiskeluvalmentaja tuntevat oppilaat hyvin.  Yksilöllisen 
opiskelusuunnitelman laatiminen korostuu ja mahdollistaa kaikkien 
suoriutumisen mahdollisimman hyvin valintakokeessa, lähtötasosta ja 
erilaisista yksilöllisistä haasteista riippumatta. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586581548 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Pidin erityisesti yksilöllisestä opetuksesta, jota lähikurssi tarjosi. Paras 
kurssi ja kurssinjärjestäjä tähän mennessä, jota olen käynyt. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591784868 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

 4 5 
Mahtava (Fysiikan 

ope), kiitoss!!
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
myös jo pidemmällä oleva oppija sai uutta näkemystä aineisiin, kiitos :) 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Loistavaa mukautumista yllättäviin ja äkillisiin tilanteisiin. En olisi 
mistään muualta voinut saada näin hyvää valmistautumista ja tukea 
esimerkiksi tämän keväisen korona-viruksen aiheuttamiin odottamat-
tomiin tilanteisiin. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591590034 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Käytetyt työtavat sopivat minulle täydellisesti, siksipä olen uusinut 
lisenssini. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Nettiopetus vielä korosti yksilöityä opetusta. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Jatkuva kontakti opiskeluohjaajan ja opettajien kanssa motivoi todella 
paljon. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Mafy on näyttänyt vaikean kevään aikana todella upeaa joustavuutta. 
Kiitos! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Etenkin tiedottaminen on Mafyn suuri vahvuus. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Nettitoteutus toimi alusta saakka esi-
merkillisen hyvin. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Mafy:n avulla olen saanut kaikki parhaat puoleni opiskelijana esiin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591050631 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5  5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tuntuu siltä että olen saanut parhaan mahdollisen avun. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Jos haluaa parhaat mahdolliset mahdollisuudet onnistua pääsyko-
keessa kannattaa todellakin satsata Mafyn lähikurssiin! 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn toiminta on todella asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Mafyn 
ansiosta minulla on hyvä peruspohja koko lukion kemian biologian 
ja fysiikan oppimäärästä. Mafy-netti sovelluksena on aivan huippu. 
Kertaustoiminto takaa sen että oikeasti opit asiat ja monipuoliset 
tehtävät antavat laskurutiinia kaikista aihepiireistä. Opettajat teke-
vät kaiken sinun eteen ja haluavat oikeasti nähdä sinun onnistuvan. 
Vaikka Corona-tilanne aiheutti paljon yllättäviä muutoksia, Mafy-tiimi 
on järjestänyt sähköisiä bonus harjoituskokeita ja ylläpitänyt opiskelu-
motivaatiota ja tsemppiä yllä. Suosittelen Mafy: a lämpimästi kaikille 



jotka haluavat parhaan mahdollisen lähtökohdan lääketieteelliseen 
pääsykokeeseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588073791 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Luennot loistavat 

mutta iltakurssilaise-
na pidin vähän liian 
raskaana että ensin 
oli luento ja sen jäl-

keen vielä 3h kurssia 
(kun oltiin siirrytty 

etäkursseihin).

4 
Kemiassa voisi olla 
enemmän tehtäviä, 
varsinkin haastavia 

ja pidempiä. Tehtävät 
loppuivat kesken liian 

aikaisin keväällä.

4 
Opettajissa valitetta-
vasti liian iso ”laatu-

ero”.

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



Vastaajan tunnus: 11612530362 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologian luennon 

aikana olisi kiva jos 
olisi enemmän yh-

teisiä ryhmätehtäviä 
(alkusyksyllä niitä oli 
enemmän). Oli hyvä 
että luento pidettiin 
erikseen keväällä, 

eikä oppitunnin 
aikana, koska silloin 
jäi enemmän aikaa 
tehtävien tekoon ja 

kysymyksille. Luento 
on kuitenkin hyödyl-

linen!  Mahtavaa että 
löytyy ruotsia osaava 

opettaja. Olisi kiva 
jos niitä olisi muissa-
kin aineissa, vaikka 
se on toki tärkeintä 

biologiassa.

5 
Joskus joutui jonottaa 
(viitata) aika pitkään 
ennen kun sai kysyä 
apua (tämä tapah-
tui jo silloin kun oli 

lähiopetusta), mutta 
ei yhtä kauan kuin 
fysiikantunneilla.

4 
Vaikka luokassa 

olikin kolme opetta-
jaa sai usein jonottaa 
(viitata) aika pitkään 
ennen kun sai kysyä 
apua. (Tämä tapah-
tui jo silloin kun oli 

lähiopetusta).

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Kun bilsan luonnot eivät enää olleet tuntien aikana kerkesi saada viel 
enemmän (tarvittavan määrän) yksilöllistä opetusta 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Varsinkin koetaktiikan 
oppiminen oli hyödyllistä (eli koetaktiikkaluennot olivat myös hyödylli-
siä). 



Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Oli erittäin hienoa että 
ne saatiin aikaiseksi, jotta pystyisi valmistautumaan sähköiseen valin-
takokeeseen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen oppinut erittäin paljon sekä näistä eri aineista että opiskeluteknii-
kasta ja oppimisesta. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Konsepti on erittäin hyvä, mutta omia ajatuksia ja jaksamista kahden 
viikon ajalta on vaikea saada purettua puhelun aikana. Jos esimer-
kiksi mafynettiin voisi opiskelupäivän päätteeksi kirjata omia fiiliksiä, 
jaksamista ja osaamista niin niistä asioista olisi helpompi puhua (ja 
muistaa). Opiskeluvalmentaja voisi sitten nähdä näitä muistiinpanoja 
samalla tavalla kun hän näkee tuntimäärät ym. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylla opettajat ovat motivoituneita ja haluavat että juuri sinä pääset 
lääkiskeen opiskelemaan. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11600549443 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Saa kattavasti suht 
kompaktissa pake-
tissa kerrattua koko 

lukion bilsan juuri 
lääkiskoetta varten 
hyvin. Teoriaosiot 
sopivan pituisia ja 

tehtävissä usein tu-
lee loputkin teoriasta 

selville. Tykkään 
siitä, että loppuakoh-
den tulee vielä vähän 

syvempää tietoa 
esim. juuri kertaavis-
sa monivalinnoissa.

5 
Hyvä kokonaisuus, 
saa helposti käytyä 
tärkeimmät asiat.

5 
Hyvä kokonaisuus 
ja oikeasti tärkeät 

(yleisimmin kysytyt) 
asiat käydään kun-

nolla alkuun ja niillä 
pääsee pääsykokees-
sa jo pitkälle. Kurssin 
rakenne on toimiva.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Pääpiirteittäin kyllä, sain aina vastauksen kysymykseen. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Toimivia, kaikki saavat mahdollisuuden kysyä. Etänä myös kaikki sujui 
hyvin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Useamman kurssin käy-
neenä kiva, että nyt oli erilaisia kokeita mitä aiemmilla vuosilla. Toki 
yksittäisiä tehtäviä tunnistin, mutta mikään koe itsessään ei ollut tuttu.   
Vielä jäin vähän kaipaamaan esim. kemian tehtävissä enemmän van-
hojen pääsykokeiden tyyppisiä tehtäviä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Todella hyvä, että näitä 
järjestettiin vaativat kuitenkin erilaista taktiikkaa. Plussaa myös siitä, 
että kokeet olivat erilaisia. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 



Ensimmäistä kertaa lähikurssilla, kehitystä tapahtunut jonkin verran, 
mutta ehkä suurin harppaus oli silloin pari vuotta sitten (etäkurssi) 
ensimmäistä kertaa mafyn asiakkaana. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Helppo käyttöinen, kertaustoiminto ehdottomasti oma suosikki. Teoriat 
tarpeeksi lyhyissä paketeissa. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Tänä vuonna todella mukava opiskelijavalmentaja, jonka kanssa tuli 
hyvin juttuun ja joka tsemppasi loppuun asti! 
Kehitysehdotuksia kurssista: En tiedä olisiko mahdollista jotenkin 
tämmöisille useamman kerran kurssilla olleille kehittää jotain uutta. 
Toki kehittyminen on aina itsestäänkin kiinni, mutta muistan, että 
esimmäisen kerran kun otin mafyn kurssin nousi minulla pisteet pääsy-
kokeessa todella todella paljon. Nyt pysyneet oikeastaan samana. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11596373680 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595693596 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591737448 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Osa uusista opettajaista vaativat vielä harjoitusta, mutta vakkariopet 
ovat loistavia. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591373745 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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



Vastaajan tunnus: 11591085408 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590963757 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
välillä vähän hankala saada, kun muita opiskelijoita ja kysymyksiä niin 
paljon. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
mukava kun on tunnit, tulee rytmiä opiskeluun ja tsemppiä opettajilta. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590903719 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

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



Vastaajan tunnus: 11590903494 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Paras opiskeluvalmentaja kun on niin eihän tässä muuta voi sanoa 
kuin että best. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590729347 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587293113 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Vaikka oma työskentely on tärkeämpää, niin olisin toivonut hieman 
enemmän yhteisiä ”luentoja” ja selittämistä taululla. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Eipä juuri, paitsi Tampereen kurssille 
uusi kahvinkeitin <3 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Koulupaikan saamisesta en vielä tiedä, mutta suosittelen kurssia 
todella paljon, sillä opetus on laadukasta ja mitä mahtavinta, kurssilla 
tapaa hyviä tyyppejä ja saa vertaistukea lääkishakumatkalle. KIITOS 
MAFY. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203003 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587189710 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Mafylla kaikki hoidetaan hyvin ja nopeasti. Esimerkkinä tämä poikke-
ustila, jonka takia suuria muutoksia oli tehtävä nopeasti ja sujuvasti, 
ja se toteutui hyvin. Opettajat ovat mukavia sekä olen oppinut niin 
paljon uutta ja ymmärtänyt asioita, joita en olisi ilman opettajien apua 
saavuttanut. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586886751 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olisi hyvä, jos ei tuotaisi uusia opettajia 
kesken kurssia. (Erityisesti ne, joilla ei ole aiempaa kokemusta.) 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586837264 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Materiaaleissa oli 

todella paljon todella 
helppoja tehtäviä, 
eli olisin kaivannut 

enemmän haastetta 
aikaisemmassa vai-

heessa.

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Toivoisin opettajille hieman lisää tehokkuutta opetukseen ja varmiste-
lua siitä mitä osaan jo, jottei kaikkea tarvitsisi selittää alusta alkaen. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Kokeiden taso aina-
kaan avoimissa tehtävissä ei mielestäni täysin vastannut oikean pää-
sykokeen tasoa. Oikeassa pääsykokeessa on mielestäni ollut enemmän 
pidempiä ”aineistomaisempia” tehtävänantoja ja tehtävien vaikeus-
taso ollut korkeampi. Tehtävien määrä olisi voinut olla myös 1-2 teh-
tävää suurempi.     Tunnistin kokeista viime vuoden harjoituskokeiden 
tehtäviä ja joitain asioita myös ratkaisuista, joten se hieman harmitti, 
koska en tiedä kuinka olisin osannut tehtävät ilman muistikuvia niistä. 
Esim patellajänne tehtävästä oli selkeä muistikuva tehtävässä olleesta 
kuvasta ja viimeksi tekemästäni virheestä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Lisäkokeessa ja 6. hark-
kakokeessa tehtävien taso ja määrä eivät aivan kohdanneet käytettä-
vissä olleen ajan kanssa. Koin hyötyä eniten viimeisestä harkkokokees-
ta.    Joissain vastausvaihtoehdoista oli pääteltävissä oikea vastaus tai 
todennäköisyys sen arvaamiseen oikein oli suuri. Esim. harjoituskoe 7 
tehtävä 5. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 



Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmennus helpotti ajankäytön suunnittelussa, etenemisessä 
ja harjoituskokeiden tekemisessä ja analysoinnissa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586678541 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
En ollut aiemmin opiskellut fysiikkaa, joten en osannut sitä yhtään. 
Valitsin sen vuoksi syyskuun kurssin, jotta saisin siinä apua ja alun vai-
keuksien jälkeen kävin kirjoittamassa fysiikan ylppäreissä ja alustavien 
perusteella siitä on tulossa aika varma L, joten siinä olen kyllä kehitty-
nyt ihan järjettömän paljon. Kemissa, jonkun verran, mutta osasin sitä 
jo todella hyvin ja bilsassa aika sama kuin kemsiassa, paitis että siinä 
on vielä tekemistä ennen pääsykoetta, että osaa kaikki asiat. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Huomasin että ryhmien kysymysten 
määrillä oli paljon eroja. Olin itse koko kevään ryhmissä, joissa oli 
paljon kysymyksiä. pohjustuksen jälkeen, eikä niitä ryhmiä voisi välillä 
tasoittaa, että paljon kysyviä laitettaisi hiljaisempiin ryhmiin, kun mi-
nun ryhmässä aika ei aina riittänyt kaikille kysymyksille kun niin moni 
viittaili.     Ryhmä jaot oltiin vissiin tehty kylläkin jo heti sitä mukaan, 
mitä kukakin ilmoittautui, mutta minua ei olisi ainakaan haitannut, jos 
minut olisi siirretty tai vaikka kysytty ja siirretty kesken vuotta johonkin 
vähempi viittaavien ryhmään seuraavaksi jaksoksi, jotta erot kysymys-
määrissä eivät olisi niin suuria ryhmien välillä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 



Perustelut arvosanalle:  
Suosittelin jo. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586677463 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Lisää tehtäviä! 

Etenkin soveltavia ja 
pääsykoetyyppisiä.

5 
Lisää monivalintoja.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Lähtötaso oli jo hyvä, mutta olen saanut paljon varmuutta ja tarkuutta 
lisää omaan tekemiseeni. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Oponi on todella mukava, ja hänen kanssaan oli mukava jakaa hake-
miseen liittyviä ajatuksia, mutta en koe saaneeni opiskeluvalmennuk-
sesta kovin paljon lisätsemppiä /-tukea. Ehkä, koska puheluita opon 
kanssa oli kuitenkin suhteellisen harvoin, ja ne omat ”heikot hetket” 
(loppukeväästä, kun valintakriteereihin tuli äkillisiä muutoksia ja muu-
tenkin kokeen läheneminen jännittää) sattuvat suurella todennäköi-
syydellä juuri sellaiselle päivälle, jolle ei ole sovittu puhelua. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olin Mafyn lähikurssilla jo toista kertaa 
(viimeksi 2015-2016), päättäessäni vaihtaa lääkiksestä toiseen. Kurssi 
ei pettänyt tälläkään kertaa, vaikka koronakevään myötä tulikin paljon 
äkillisiä muutoksia myös hakemiseen liittyen. Viime kertaan verrattu-
na koin kuitenkin hukkuvani tietyllä tapaa enemmän massaan - viime 
kerralla opettajat tuntuivat enemmän puhuttelevan oppilasta omal-



la nimellä, ja (Nimi) kävi toisinaan tunneilla kyselemässä jokaiselta 
yksitellen kuulumisia. Tätä olisin ehkä kaivannut edelleen - hakeminen 
on muutenkin jo niin ”yksinäinen” prosessi, että tällaisilla asioilla voi 
olla jollekin hakijalle valtavan positiivinen vaikutus omaan fiilikseen.   
Teoriaosuudet (etenkin fysiikassa) olivat kehittyneet valtavasti neljäs-
sä vuodessa! Myös biologian tehtävät olivat huomattavasti aiempaa 
monipuolisempia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen Mafyn kursseja kaiken tasoisille hakijoille. Jos oma lähtö-
taso on jo korkea, ei lähikurssi välttämättä ole tarpeellinen, mutta koin 
itse saavani siitä silti hyvää rytmitystä opiskeluun. Harjoituskokeita 
on paljon, ja niistä saa todella hyödyllistä treeniä pääsykoetta varten. 
Käyrän nouseminen ja lukutuntien laskeminen tekee puurtamisesta 
astetta motivoivampaa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586666028 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 
Muuten opetus täysi 
5, mutta opettajilla 

usein kiire (ei ehtinyt 
läheskään kaikkea 
saada kysyttyä) ja 

osa opettajista ei niin 
tsemppaavia.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Välillä osa opettajista ei tiennyt esim. kurssin käytännön asioista juuri-
kaan, mutta osasivat auttaa juuri sen oppiaineen kysymyksissä. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Toivoisin, mikäli ensi 
vuonna myös Mafyn harkkakokeet ostaa, että olisi eri kysymykset. Luin, 
että monet aiemmin teillä jo olleet opiskelijat kertoivat, että harkkako-
keessa oli samat kysymykset mitä aiempina vuosina (mitä kokeita he 
olivat tehneet). Ainakin, mikäli pidätte samoja kysymyksiä harkkako-
keissa vuodesta toiseen, niin ilmoittakaa se selkeästi nettisivuillanne :) 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Toivoisin, että harjoituskokeiden kysy-
mykset olisi eri ensi vuonna. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen Mafya, Mafynetti on ihan super hyvä sovellus, joka pakot-
taa kertaamaan. Opettajat hyviä ja opo korvaamaton tuki. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591070373 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus vastasi odotuksia ja mukautui hyvin tämän kevään nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Olisi mahtavaa, jos Mafy-netin teoriamateriaaleja olisi ollut saatavilla 
myös kuunneltavissa tiedostoissa.   Muuten saadut opit opiskeluteknii-
koista ja koetaktiikasta olivat korvaamattomia! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Aina tarvittaessa. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Siihen asti kun varsinai-
nen pääsykoe oli odotettavissa paperisena versiona. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Erittäin hyödyllisiä! 
Suuri kiitos kokeiden päivittymisestä tilanteen mukaan. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Koen, että kehitykseni on ollut tehokkaampaa kuluneen lyhyen kevään 
aikana kun parina aikaisempana vuonna yhteensä. Tiedostan jäljellä 
olevan työmäärän omalla kohdallani, mutta koen, että olen saanut 
nyt korvaamattomia työkaluja oikeaoppiseen työskentelyyn tulevai-
suudessa. Toki kevään tilanne ja sen tuomat haasteet ovat varmasti 
näkyneet keskittymisessä ja sen myötä kehityksessä. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
Kurssi on ollut täysin maineensa veroinen! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Erittäin tarpeellista, että omaa oppimista ja opiskelua reflektoi henkilö, 
joka on kulkenut pääsykoeurakallaan saman reitin. Oma opiskelu-
valmentajani on kehittynyt valtavasti matkan varrella ja vaikuttanut 
saavan itsevarmuutta myös omaan työskentelyyn, joka osaltaan on 
auttanut paljon minuakin. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olisiko Mafy-netin työajan laskentaan 
mahdollista saada sisällytettyä myös harjoituspääsykokeisiin käytetty 



aika? Kuitenkin suurinta kehitystä tapahtuu juuri niiden tuntien aikana, 
joten olisi motivoivaa jos se näkyisi myös konkreettisesti kehityskäyräl-
lä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Valmennuskurssin tarpeellisuuden ymmärtää lopulta vasta sitten, kun 
on sen itse käynyt tai joku osaa kertoa sen merkityksestä pääsykokee-
seen valmistautumisessa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Valmennuskurssi ei ole takaa kenellekään pääsykoemenestystä, mutta 
se on edellytys parhaalle mahdolliselle valmistautumiselle ja pärjäämi-
selle h-hetkellä. Kun on itse valmis työskentelemään ahkerasti, Mafy:n 
kurssi tarjoaa kyllä parhaat mahdolliset työkalut omalle maksimaali-
selle kehittymiselle. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590906480 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586677260 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki opet todella hyviä ja selvästi osaavat asiansa. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Opetustapa ja- tyyli todella hyvät. Jos ois mahdollista, joku tukiopetus 
tai sen tyylinen juttu keväällä olisi todella jees. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Suurimmaksi osaksi kyllä. Keväällä ehkä on enemmän pidempiä/
enemmän kyssäreitä sekä itellä että muilla kurssilaisilla, niin silloin 
saattoi joskus tuntua siltä, että ei ehi. Kun kurssi muuttui etäopetuk-
seen, silloin ei jäänyt sellasta tunnetta ja jos joku asia jäi kesken, niin 
sovittiin että seuraavassa puhelussa sitten. Se toimi tosi hyvin! Ja 
varsinkin, kun opettajat soittavat itse, niin oli jopa parempaa kuin lä-
hikurssilla. Tunneilla kuitenkin pyrkii antamaan muille työrauhan, niin 
puhelussa sai ihan rauhassa jutella. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: En osaa sanoa, en tehnyt 
niitä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Itellä jäi aika vähän kesken kevään suhteen omien juttujen takia, niin 
en ihan niin paljoa kehittynyt, mutta sillä ajalla mitä oli, niin ihan hy-
vin. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssin toteutus ja tilat oli tosi jees. Varsinkin sillon, kun pystyi jää-
mään opiskelemaan vapaisiin luokkiiin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Yksi parannusehdotus voisi olla erityi-
sesti luokassa, opettajien lisääminen vaikkapa keväällä. Huomasi, että 
silloin alkoi olemaan kaikilla/monilla, myös itellä enemmän kyssäreitä 
tai pidempiä kyssäreitä. Ja tilojen sallimissa rajoissa, vapaita huoneita 



tai tukiopetusta ois tosi jees saada keväällä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin kurssia, koska tehdään itsenäisesti hommia, mutta opet-
tajat auttamassa. Se on tosi suuri etu, kun kaikki etenevät ja tarvitsevat 
vaihtelevia aikoja johonkin aiheeseen, niin hyvä, ettei ole ns.luentosali-
maista opetusta. Toiseksi, opet on tosi hyviä! Ja vaikka keväällä kurssi 
muuttui etäopetukseksi, silti opetus oli tosi laadukasta ja jopa parem-
paa, kun sai puhua ihan henkilökohtaisesti opelle ilman luokkaa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586684166 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Jotkut opettajat loistavia, jotkut keskinkertaisia mikä ei pitäisi olla 
mahdollista kun ottaa huomioon kurssien hinnat 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11607348819 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opetus oli pääosin erittäin asiantuntevaa. Kaikkiin kysymyksiini ei 
kuitenkaan osattu heti vastata, mutta vastauksen sai kuitenkin aina 
lopulta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Sähköisten kokeiden 
harjoittelu tuli tarpeeseen. Valitettavasti teknisten ongelmien vuoksi en 
saanut kaikkia kokeitani tarkistukseen, vaan kokeeni katosi johonkin 
bittiavaruuteen. Koe 6 jäi minulta kokonaan saamatta. Hienoa kuiten-
kin, että kokeet pystyi itse tarkistamaan Mafynetissä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Mafyn materiaalit ja opetusmetodit ovat paljon paremmat kuin (Kilpai-
leva valmennuskurssiyhtiö)llä! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Sähköisten kokeiden tekniikka kun-
toon. Tosin en tiedä, onko sille tarvetta enää ensi vuonna, mikäli pääsy-
koe palautuu paperiseksi kokeeksi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Materiaali on hyvää ja sitä on runsaasti. Opetustyyli mahdollistaa sen, 
että kurssilla voi olla eritasoisia opiskelijoita, eikä aikaa mene hukkaan 
turhiin luentoihin. 



Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen! Mafynetti on todella hyvä, sillä se pakottaa kertaamaan 
asioita, mikä ainakin itseltäni jäisi muuten helposti tekemättä. Kertaa-
minen on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta asiat jää paremmin muistiin. 
Myös luentojen puuttuminen (pl. biologia) oli hyvä juttu, sillä jäi reilusti 
aikaa osaamisensa kehittämiseen tehtävien avulla. Harjoituskokeet 
ovat paras osaamisen mittari, ja niitä Mafylla oli runsaasti. Mafy reagoi 
myös erittäin nopeasti Koronan aiheuttamiin muutoksiin. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604016186 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Sairastuin kesken kurssia, mutta olen jo lyhyessä ajassa aika paljon 
kehittynyt 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599591938 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Harjoituskokeet olisi parempi pitää 
viikolla, jotta viikonloput voi pitää vapaata opiskelusta. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11596862426 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologian kurssissa 

käytiin läpi hyvin 
kaikki perusasiat. 
Kertaustehtäviä 

kertyi alussa todella 
paljon ja koska viik-

kotuntimäärät olivat 
vähäiset, niiden pois 

tekeminen ja siten 
eteneminen oli al-

kuun todella hidasta. 
Lopussa tuli melkein 

kiire kaikkien tär-
keimpien asioiden 
läpi käymisessä.

5 
Kemian tehtävät ja 
teoria Mafynetissä 

olivat kattavat ja sel-
keät. Ennen valmen-
nuskurssia kemian 

opiskelu oli ollut 
inhottavaa enkä ym-
märtänyt sitä, mutta 

kurssin myötä siitä on 
tullut melkein vah-

vin aineeni ja odotin 
innolla aina kemian 
opiskelua. Tehtävien 
malliratkaisut selit-
tivät asiat selkeästi 
ja teoriat auttoivat 

ymmärtämään koko-
naisuutta.

5 
Fysiikan kurssin ”op-
pimäärän tärkeim-
mät asiat” oli hyvin 

kattava ja laskurutii-
nitehtävissä sai vielä 
hyvän varmistuksen 
aihealueista, jotka 
olivat vielä itselle 

hankalia.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opettajat olivat (pääosin) erittäin asiantuntevia ja osasivat neuvoa 
hankalissa aiheissa sekä auttoivat ymmärtämään kokonaisuutta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Viittaussysteemi lähiopetuksessa oli kätevä sekä se että jokainen 
etenee omaa tahtia ja tarvittaessa saa opettajalta apua. Alussa itse-
näiseen opiskeluun tottuminen ja rutiinien löytäminen vei aikaa, sekä 
se ettei tunneilla ollut yhteisiä opetuksia. Loppupelissä kuitenkin koen 
MAFY:n opiskelutekniikan olleen toimiva! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Tarvittaessa kyllä sain yksilöllistä opetusta ja vaikeat asiat alkoivat 
pikkuhiljaa selkeentyä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperisissa kokeissa 



(varsinkin koesaleissa toteutetut kokeet) sai oikean pääsykokeen tun-
tua ja sitä kautta pystyi henkisesti valmistautumaan koetilanteisiin ja 
kehittämään koetaktiikkaa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Hienoa että MAFY jär-
jesti myös sähköisiä kokeita nyt pääsykoeuudistuksen myötä. Kokeet 
oli tehty nopealla aikataululla ja se näkyi hieman, mutta kyllä niistä on 
ollut hyötyä antamaan suuntaa millainen tuleva pääsykoe voisi olla. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen oppinut todella paljon asioita kurssin aikana. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Lähikurssin alkaessa olisin toivonut opettajilta enemmän infoa miten 
kurssi toimii ja mitkä ovat sen käytännöt. Pikkuhiljaa kun asiat kuiten-
kin selkenivät ja alkoi oppia itsenäiseen opiskeluun, niin koin kurssin 
toimivaksi itselle. Mafynetissä tehtävät on järjestelty hyvin aiheittain 
ja eteneminen on siten selkeää, eikä tarvitse itse miettiä mitä aiheita 
kävisi seuraavaksi läpi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmentaja on ollut hyvä tsemppari ja auttanut suunnittele-
maan omaa opiskelua. Hyvä että on ollut joku tukena ja muistuttamas-
sa siitä että kehitystä on tapahtunut. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Painottakaa jo aikaisemmin keväällä 
kertauksen aloittamista ja sitä minkä verran tehtäviä todellisuudessa 
on. Tuntui että opo puhui siitä, mutta opettajat olivat vähän nihkeitä ja 
sanoivat että vasta lähempänä koetta. Kun aloitin sitten lopulta ker-
taustehtävien tekemisen ja tajusin miten paljon niitä todellisuudessa 
on, niin tulee stressiä että miten hyvin ne kerkeää tekemään. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos tuntuu että tarvitset tukea ja ohjausta opiskeluun, niin suosittelen 
lähikurssia hyvillä mielin. Mutta jos osaaminen ja lähtötaso on jo hie-
man korkeampi, niin itseopiskeltuna MAFY:n kurssi on varmasti riittävä! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591734823 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Välillä ei kerennyt kysymään opetuskerran aikana kuin max 2 kertaa, 
joka mielestäni on aivan liian vähän 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Sähköiset harjoitusko-
keet eivät olleet mielestäni kovinkaan haastavia verrattuna aikaisem-
pien vuosien pääsykokeisiin 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oma opiskeluvalmentaja antoi todella hyviä neuvoja pääsykokeeseen 
valmistautumisessa 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591420412 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Kokemusta itsellä netti sekä läsnäolo kursseista.  Nettikurssissa oli 
välillä hankala havainnollistaa omaa virhettä (fy/ke) verrattuna perin-
teiseen kurssiin, kun ei voinut näyttää suoraan vihkosta. Muuten toimi 
hyvin ja joutuipahan enemmän miettimään sitä probleemaa jotta sai 
ongelman sanoiksi 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Lähtötaso oli jo ihan hyvä niin en odottanut jättimäisiä harppauksia, 
kehitystä tapahtui ihan sopivasti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Todella hyödyllistä jo ihan se takia ettei kavereita/vanhempia tava-
tessa ”tarvitse” purkaa koko aikaa lukujuttuja ja saa niistä hetkistä 
enemmän irti. Muutenkin lukusuunnitelman osalta hyvä saada muita 
näkemyksiä 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591391036 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

2 
Ihan liikaa ulkoa 

opiskelua, muttei se 
kurssin vika ole.__

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Nettikurssi ihan helvetin hyvä en olis ikinä uskonu nettikurssin toimivan 
näin hyvin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Tarvittaessa aina ja opettajiin sai aina yhteyden tarvittaessa hyvin. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Paperi voittaa aina 
tietokoneet. Mutta sähköiset kokeet oli kuitenkin yllättävän yksinkertai-
sesti toteutettu ja vaikutti yllättävän mukavilta tehdä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Tosi pitkän tauon jälkeen tuli tosi nopeesti opiskelun ja opetuksen myö-
tä asiat takaisin mieleen ja tuli opittua tosi paljon uutta. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588087221 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Asiantuntevaa, kannustavaa ja iloluontoista jengiä :) Hatunnosto! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587221677 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Tykkään todella paljon tästä systeemistä, jossa tehdään itsenöisesti ja 
kysytään kun on tarve. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586937651 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Kurssin keskeisim-
missä asioissa aika 
paljon asioita, joita 
ei selitetä kunnolla, 
ne vain ovat näin. 

Myöhemmin materi-
aalissa sitä käsitel-
lään vähän laajem-

min. Olisi hyvä näihin 
aiempiin merkitä, 

että ei tarvitse vielä 
ymmärtää toiminta-
mekanismia täysin, 

sillä niitä käsitellään 
myöhemmin laa-

jemmin ja toisesta 
näkökulmasta. Sääs-

täisi jonkin verran 
aikaa kun ei koettaisi 
ymmärtää mekanis-
mia liian aikaisessa 
vaiheessa. Muuten 
varsin hyvin saatu 

oleellisimmat opetet-
tua tiiviisti.

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Viitonen, jos ei olisi tullut etäopiskelua. Etähommat kusi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 



Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Ennen koronaa kehittyminen oli varmaan vitosen luokkaa. Mutta 
käytännössä etätöiden alettua on mennyt nollat taulussa, niin en ole 
kovinkaan tyytyväinen nykyiseen kehitykseeni. Alkutilanteen huomioi-
den pitäisi kait olla tyytyväinen, mutta motivaation kaivamisen mah-
dottomuus itsenäisesti jätti paskan maun suuhun. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Ennen kurssille minulla oli vahva aavistus siitä, että ilman kurssia ei 
olisi mitään mahdollisuuksia päästä sisään. Kurssin aikana tämä vah-
vistui. Kurssi on mielestäni äärimmäisen hyödyllinen. Olosuhteet nyt 
oli mitä oli. Sinällään myös erittäin harmillista, sillä suurin asia, mistä 
koin kurssilla maksavani (mikä hyödytti minua) oli nimenomaan paik-
ka, johon mennä opiskelemaan ja muita opiskelijoita tukena motivoi-
massa. Joten kun tämä vietiin pois, koin aika pitkälti maksavani puolet 
kurssista tyhjästä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Jos tällä tarkoitetaan tutoria, en kokenut sen tuovan juurikaan mitään 
ekstraa. Koetaktiikka oli ehkä suurin apu, mutta sekin käytiin ennen 
koetta yhteisesti läpi. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591736905 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikissa oppiaineissa asiantuntevat ja hyvät opettajat 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Biologiassa esitykset aihealueista olleet hyviä. Lähi- ja etätunneilla vii-
taussysteemi ollut toimiva. Harjoituskoetehtävien yhteinen läpikäynti 
eniten ongelmia tuottaneissa tehtävissä ollut hyvä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Erilaisiksi luodut säh-
köiset harjoituskokeet mahdollistaneet hyvin harjoittelun ja valmistau-
tumisen uudenlaiseen pääsykokeeseen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kevään muuttuneisiin tilanteisiin reagoitu hyvin ja nopeasti. Info on 
kulkenut hyvin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oposta on ollut paljon apua tuntimäärien suunnittelemisessa. Lisäksi 
opolta saanut paljon kannustusta ja puheluiden jälkeen ollut aina hyvä 
mieli. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588093926 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mafyn materiaalit erittäin hyviä, selvä eteneminen yms. Henkilökoh-
tainen opiskeluvalmennus erinomainen motivaattori ja toi opiskeluun 
selkeyttä ja tukea. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tunneilla aitoa opettamista ja opettajista huomaa aidon kiinnostuk-
sen. Voi kun olisi nämä opettajat olleet lukiossa opettamassa! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Parasta kurssissa. Tukea ja turvaa, tsemppaamista. Keskittyi tärkeim-
pään kun itse hätäilin että enhän minä ole opiskellut koko oppimäärää 
kymmentä kertaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Parhaat materiaalit ja opetus muutenkin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Valmennuskurssifirmaa valitseville iso suositus MAFYsta! Erinomaiset 
ja kattavat materiaalit, mukava ja asiantunteva opetus. Oma opiskelu-
valmentaja paras apu ja tuki lukuhommiin. Suosittelen kursseja sata-
prosenttisesti! 



   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586669811 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Mafyn opettajat ovat parhaita opettajia, joita minulla on koskaan ollut. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Itse ohjelma on aivan mahtava, ja todellakin hintansa väärti. Viittaa-
minen, itseopiskelu ja luennottomuus on todella hyvä keino varmistaa, 
että jokainen etenee omaan tahtiin, eikä kukaan tuhlaa aikaansa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Stressinhallinta, koe-
taktiikka ja taukojen tärkeys: mielestäni tärkeimmät asiat mitä harjoi-
tuskokeissa voi oppia! 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Hyvä, että sai poikkeus-
aikana harjoitella myös sähköisiä kokeita, koska niiden tekeminen on 
hyvin erilaista kuin paperisten. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Lähtötasoon verraten olen kehittynyt erittäin paljon. Myös kehitykse-
ni harjoituskokeissa on noussut kurssin loppua kohden, ja koen, että 
minulla on hyvät mahdollisuudet päästä lääkikseen. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Odotukseni täyttyivät ja ylittyivät! Nyt kun Ruoholahteen ei ole pääs-
syt, on tullut aivan ikävä sinne. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Kurssin parasta antia. Rupeama on pitkä ja raskas, ja kun sen saa 
jakaa jonkun toisen kanssa, joka on käynyt saman asian läpi, se auttaa 
jaksamaan. Opiskeluvalmentajani on ollut hyvin motivoiva ja myös 
rauhoitteleva, mikä on tullut välillä tarpeeseen. 
Kehitysehdotuksia kurssista: En keksi mitään muutettavaa tai kehi-
tettävää. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
MAFY on ehdottomasti ylittänyt odotukseni! Opettajat ovat erittäin am-
mattitaitoisia ja kannustavia, opetusvalmennus ihan parasta ja harjoi-
tuskokeissa voit harjoitella myös itse koetilannetta! 10/10 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587204632 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Lukion aikana en keskittynyt ainoastaan luonnontieteiden opiskeluun, 
minkä seurauksena tiedot jäivät aika pintapuoliseksi, vaikka opiskelin 
kaikki syventävät kurssit. Mafyn kurssin aikana sain opittua tarvittavat 
tiedot sekä sain runsaasti itseluottamusta kannustavien opettajien 
ansiosta! 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikan puolella olevat videot (esim. 
syventävien sähkömagnetisimin tehtävien yhteydessä) olivat todella 
havainnollistavia, mutta latautuivat ainakin minulla hitaasti laittees-
ta/netistä riippumatta. Tietokone myös kuumeni tämän seurauksena. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203472 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587195191 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Todella kallis kurssi vain kahdeksi kuukaudeksi 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Opin lyhyessä ajassa paljon, ja tuntui, että opettajia todella kiinnosti 
auttaa! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587188328 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

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



Vastaajan tunnus: 11587182507 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Koin saaneeni erittäin hyvän ja asiantuntevan tyypin opiskeluvalmen-
tajakseni! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn kurssilla sain apua juuri niihin asioihin, jotka olivat itselle haas-
tavia. Opettajat ovat hyvin asiansa osaavia, ja heidän kanssaan tulee 
hyvin juttuun! Myös muiden kurssilaisten kanssa vallitsi erittäin hyvä 
yhteishenki! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587179819 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus oli mielestäni todella laadukasta ja hyvää. Opettajat pitivät 
huolen että sain kysymyksiini vastauksen ennen kuin menivät autta-
maan toista oppilasta mikä oli todella hyvä! Opetus oli myös todella 
selkeää ja kaikki opettajat osasivat selittää asiat tavalla jolla ymmär-
sin varmasti asian. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mielestäni useampiakin asioita esim. 
asioita mitä monet kysyvät voisi käydä yhteisesti kurssitunnin alussa 
läpi. Myös jos jollain oppilaalla tulee joku hyvä kysymys mieleen mitä 
opettaja pitää sellaisena että moni ei välttämättä osaisi asiaa mutta 
eivät myöskään osaisi kysyä niin ottaisi sen esille ja asia käytäisiin 
yhteisesti. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  



 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586808509 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Mafynetissä on helppo seurata edistymistään. Tehtävät rakentavat 
oppimista hyvin, on helpompia tehtäviä millä saa rakennettua laskuru-
tiinia ja vaikeampia tehtäviä millä voi haastaa itseään. Harjoituskokeet 
toivat roimasti varmuutta oikeeseen koetilanteeseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586684228 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Parasta koko ke-

väässä. Opettajat on 
ehkä kivoimmat koko 
Mafylla, ja kurssin ai-
kana rakkaus bilsaa 
kohtaan on roihah-

tanut aina vaan 
isompaan liekkiin. 
Luentomaiset esi-

tykset tärkeimmistä 
ilmiöistä on ollut tosi 
hyviä ja kahdenkeski-
set keskustelut opet-
tajan kanssa todella 
antoisia. Usein en ole 
edes tajunnut ennen 

keskustelua, että 
en ole ymmärtänyt 
jotain asiaa oikein. 

Opettajan avulla 
sellaisetkin sokeat 

pisteet tulevat esiin!

5 
Oma kiinnostukseni 
kemiaa kohtaan on 
kasvanut tosi paljon 
kurssin myötä, kiitos 
loistavien opettajien. 

Tässäkin aineessa 
kurssi on auttanut 

erityisesti sitä kautta, 
että olen ymmärtänyt 
tämän kaiken olevan 
ihan opittavissa. Kii-
tos superhyville opet-
tajille, jotka jaksavat 

selittää asiat riittävän 
perusteellisesti ilman, 
että tulee kuitenkaan 

sellainen olo, että 
kemia tulee korvista 

ulos.

5 
Olisipa ollut tällaista 
fysiikan opetusta jo 

lukiossa. Nyt tuntuu, 
että oikeasti ymmär-

rän millainen aine 
se fysiikka oikein on, 
ja huomaan että en 

olekaan siinä yhtään 
niin huono kuin olen 
ajatellut. Tosi hyvät 
ja käytännönlähei-
set opettajat, jotka 
tietää miten ”tavis” 
saadaan oppimaan 

fysiikkaa. Ei liian kor-
kealentoista meinin-

kiä, vaan tarvittaessa 
väännetään vaikka 

rautalangasta.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kautta linjan tosi asiantuntevaa ja lääkishakuun erikoistunutta opetus-
ta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Lähiopetuksessa hommat sujui tosi hyvin. Etäkurssille siirtyminen 
koronan takia aiheutti kyllä dropin omassa kurssikokemuksessa, kun 
kontakti Mafyn henkilökuntaan ja muuhun porukkaan pieneni mini-
miin. Työtapojen rutinoituminen veti ymmärrettävästi hieman aikaa 
uudessa tilanteessa. 



Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Useimmiten kyllä. Etätunneilla oli kyllä monta tuntia, jolloin tuntui että 
sai pari hassua vastausta vähän kiirehdittynä, ja loppuajan teki vain 
yksin. Lähitunneilla fiilis oli paljon parempi. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Älyttömän hyviä ja oma 
kehityskin oli kannustavan nousujohteinen. Hyvin laadittuja kokeita, 
tuli sopivasti kokemusta erityyppisistä kysymyksistä ja koerakenteista. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Ihan hyviä kokeita 
tilanteessa, jossa ei kukaan tiedä millainen se oikea koe on. Huomasi 
kyllä, että ei ole rutiinia näiden tekemiseen, mikä on toki ymmärret-
tävää. Google Forms ehkä toteutustapana vei uskottavuutta koeti-
lanteesta (kun se on niin arkinen ja tuttu työelämästä), ja huomasin 
että oli senkin vuoksi vaikea saada itseä uskomaan, että kyseessä olisi 
tositilanne. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Tosi paljon on kyllä kehittymistä tapahtunut. Aloitin kunnolla luke-
maan tämän vuoden kokeeseen tammikuussa, ja kehitys varsinkin 
alussa oli tosi nopeaa, minkä huomasi myös harppauksista paperisissa 
harkkakokeissa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Lähikurssi oli loistava, ja mafylaiset pitivät tosi hyvin meidät kurssilai-
set kartalla siitä, missä mennään ja miten edetään. Korona vaikutti 
valitettavasti aika paljon omaan kurssikokemukseen, enkä ollut ihan 
tyytyväinen siihen tapaan, jolla siirtymä lähikurssilta etäkurssiin suo-
ritettiin. Olisi ollut tarpeen kommunikoida selvästi, tuleeko kurssimuo-
don muutoksesta kompensaatiota tai muuta etua. Viestintä ei mennyt 
ihan putkeen muutenkaan. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oma oponi oli ihan loistava apu. Olen aiemmin ollut Mafyn itseopis-
kelija, (pelkkä ohjelma ilman opoa) ja ajattelin ettei siitä parin viikon 
välein tulevasta puhelusta ole mitään järkeä maksaa. Nyt huomaan, 
että se onkin ollut ehkä suurin yksittäinen tekijä, jonka ansiosta usko 
omaan tekemiseen on kasvanut niin paljon! Opolla on ollut ihan lois-
tavasti hommat hanskassa ja olen saanut tosi konkreettisia neuvoja 
ja tietysti myös mahdollisuuden purkaa hakemiseen liittyviä tuntoja 
muutenkin. 



Kehitysehdotuksia kurssista: Kurssit toimivat hyvin jo nyt. Tykkään 
paljon siitä, että tekeminen perustuu aktiiviseen opiskeluun, eikä kurs-
silla myöskään ohjata mihinkään muuhun, vaikka olisikin välillä ihana 
vaan kuunnella luentoja ja itse nukkua katsomossa :) Mafylla tekemi-
nen perustuu pedagogisesti tehokkaaseen otteeseen, ja kaikkea on 
mietitty oppiminen edellä. Erityistilanteet paljastivat kyllä myös Mafyn 
suurimman puutteen: viestintä on ollut aika vanhanaikaista opiske-
lijoiden suuntaan. Olisi ollut hienoa, jos kaksisuuntaista viestintää 
olisi mietitty paremmin, niin että etäopiskelussakaan opiskelija ei olisi 
jäänyt vain viestien vastaanottajaksi. Missään ei ollut Mafyn puolesta 
tarjolla foorumia (esim. Slack), jossa olisi voinut jutella vapaammin, 
heittää kysymyksiä, järjestää etäkahvitteluja tms. Tämä olisi luonut 
tärkeää yhteishenkeä myös eristyksissä. Myös lähikurssia ajatellen 
startti ei ollut paras mahdollinen, kun ei uutena opiskelijana tiennyt, 
ketkä muut ryhmässä oli vasta aloittaneita ja ketkä olleet mukana jo 
useamman kuukauden. Eli alkuun olisi voinut miettiä jotain yhteistä 
aamupäivää vaikka kaikille eri ryhmissä aloittaville, ja sitten vasta 
oltaisiin menty omiin ryhmiimme. Muuten ei valittamista, päinvastoin! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Jos kaverini hakisi lääkikseen, suosittelisin ehdottomasti Mafyn kurs-
sia siihen tueksi. Tietysti kurssi on tosi kallis, eli kaikille ei lähiopetus 
ole mahdollinen, mutta koen kurssilla saaneeni niin paljon pelkkien 
tuntien lisäksi, että panostus on kannattanut. Jos en itse pääse tänä 
vuonna sisään, haluaisin ehdottomasti ottaa jonkinlaisen Mafy-kurssin 
uudestaankin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Olen itse vähän vanhempi hakija, jolla on jo yksi tutkinto takataskus-
sa. Ajattelin ensin, että en viitsi satsata kalliiseen valmennuskurssiin, 
mutta onneksi muutin mieleni. Ei se kurssi autuaaksi tee, mutta jos on 
valmis laittamaan itsensä likoon ja opiskelemaan ihan tosissaan, on 
Mafyn kurssi tosi iso apu hakuruljanssissa! Mafy ei tee työtä puoles-
tasi, mutta hitto, miten paljon mukavampaa sitä työtä on tehdä, kun 
on näin hyvä tiimi apuna. Kaikesta paistaa se, että nämä tyypit ihan 
aidosti tekevät tätä työtä koko sydämestään ja haluavat, että meistä 
jokainen pääsee lääkikseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586684131 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Kurssin opettajilta saa henkilökohtaista apua juuri tarvitsevan mää-
rän ja selkeästi ohjeistettuna.  Suuri harjoituskokeiden määrä antaa 
erinomaisen työkalun oman kehityksen seuraamiseen kevään aikana 
ja myös kertoo itselle, mitkä osa-alueet kaipaavat hienosäätöä loppu-
kevään aikana.  Opintovalmennus toimii tukena lääkisurakan kanssa 
jaksamiseen ja opintovalmentajalta saa vinkkejä, miten toimia koeti-
lanteessa, millainen opiskelu on tehokasta yms. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586680371 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Loppuvaiheessa opet olisivat mielestäni voineet jatkaa mallia ”OPE op-
pilas” chatissa, jotta olisi pystynyt seuraamaan missä vaiheessa jonoa 
itse on, ja pystynyt arvioimaan kauanko joutuu odottamaan, tai onko 
jäänyt vahingossa välistä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Olen oppinut paljon mutta oppiminen on ollut liian hidasta. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Valmentajasta on ollut suuri apu! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586678277 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian esitykset 
olivat todella hyviä. 
Tuntui että sähköi-

sistä ei ehkä saanut 
yhtä paljon irti

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Oli enemmän oikean 
koetilanteen tuntua 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssipaikka oli todella kiva ja ympäristö motivoi. Tietenkin loppu 
harmittaa 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Materiaalit todella hyvät ja tehtäviä on paljon 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586578882 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Avun saaminen vei välillä aika paljon aikaa. Siirtyminen lähiopetukses-
ta etäopetukseen onnistui mielestäni helposti ja vaivattomasti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Jos joku asia oli epäselvä, niin se yhdessä opettajan kanssa katsottiin 
kuntoon. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Paperikokeet salissa 
hyödyllisempiä kuin kotona tehdyt. Itselleni ongelma on nimenomaan 
siinä koetilanteessa, joten salissa tehdyt kokeet olivat itselleni kaikista 
mieluisimpia, vaikka muuten teinkin kokeet samalla tavalla kotona ja 
koesalissa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Kiva että pääsi näitäkin 
harjoittelemaan ja näkemään useamman vaihtoehdon minkälainen 
koe voi olla vastassa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Kurssista pidin paljon ja koen kehittyneeni kevään mittaan. Harjoitus-
kokeiden menestys on jäänyt harmittamaan, koska en ole mielestäni 
menestynyt kokeissa niin hyvin kuin voisi mafynetin edistymisestäni 
olettaa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen kurssiin. Vallitseva tilanne on 
mielestäni hoidettu hyvin ja tiedotettu kattavasti, kun on ollut jotain 
tiedotettavaa, mutta ei ole liikaa lähdetty analysoimaan. Harkkakokei-
den tarkastuksissa oli pieniä teknisiä häiriöitä ja ongelmia. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opo on ollut minulle valtavan suuri apu ja tuki tänä keväänä. Ollaan 
tultu hyvin toimeen ja olen saanut konkreettisia vinkkejä kuinka toimia 
eri tilanteissa. 



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



Vastaajan tunnus: 11586493470 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 2,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604171580 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Vaikka yksityisopetus on todella hyvä työtapa, olisin kaivannut hieman 
lisää yhteistä opetusta haastavimmista asioista. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11607511572 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Mafynetin opetustyyli on parasta, mitä tiedän. Todella tehokasta oppi-
mista, kun jokainen saa tehdä omaan tahtiin tehtäviä ja opettajilta saa 
hyvät vastaukset juuri itseä mietityttäviin kysymyksiin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperiset salissa tehdyt 
harjoituskokeet olivat todella hyödyllisiä. Koetilanne oli onnistuttu 
simuloimaan erittäin aidon tuntuiseksi. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen kehittynyt fysiikassa, kemiassa ja biologiassa Mafyn kurssin aika-
na varmasti enemmän kuin koko lukiossa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Biologiassa lähiopetuksen ryhmäkoot 
voisivat olla pienempiä tai opettajia voisi olla enemmän, jotta kaikki 
opiskelijat ehtisivät saada vastaukset kysymyksiinsä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn opetustyyli saattaa aluksi tuntua hassulta, kun lähiopetukses-
sa ei käydäkään yhteisiä luentoja läpi, niin kuin koulussa on totuttu. 
Kurssin edetessä kuitenkin huomaa, miten paljon enemmän pystyy 



kehittymään aktiivisen opiskelun ja opettajien henkilökohtaisen neu-
vonnan kautta. Lisäksi lähikurssilta voi löytää uusia ystäviä, joiden 
kanssa jakaa pääsykoelukemisen ylä- ja alamäet. Mafynetti on todella-
kin hintansa arvoinen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11600003891 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11599592727 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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



Vastaajan tunnus: 11591736822 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Erittäin asiantuntevat opettajat! 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajat ottavat aina oppilaat huomioon yksilöinä, eivätkä tuomitse 
tai ihmettele jos kysyisi ns. helppojakin kysymyksiä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Voisi olla enemmän vielä infoa koetaktiikasta pääsykokeessa yksilölli-
sesti opettajien kesken! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Ihanaa, kun on joku aina tukemassa ja tarkistamassa opiskelua! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Erittäin mukavat opettajat, osaavat kannustaa ja opettaa asiantun-
tevasti! Oppilaat otetaan huomioon yksilöinä ja omat heikkoudet voi 
kääntää vahvuuksiksi opettajien avulla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591529754 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
opiskelin todella kovasti, mutta itselläni jäi kokeiden harjoittelu kes-
ken/liian vähälle, olisin tarvinnut enemmän kuin pelkät järjestetyt 
harkkakokeet 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591390196 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591362749 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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:  
Aloittaessani kurssin en ollut käynyt kuin pakolliset kurssit ko. aineis-
ta lukiossa. Lukiostakin oli jo useita vuosia. Matka huippua kohti oli 
ajoittain äärimmäisen haastava, mutta hyvien ja kannustavien opetta-
jien sekä ihanan opiskeluvalmentajan tuella loppukeväästä huomasin 
kehittyneeni aivan valtavasti. Suosittelisin kurssia ehdottomasti kave-
reille. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591236651 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11590964507 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Osa oli kyllä yleistasol-
taan helpompia kuin lääkiksen pääsykoe. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Erityisen paljon kiitos (Nimi)lle luennosta, jossa käytiin ajankäytön 
hallintaa kokeessa. Se on ollut suurin edistysaskel omassa pääsykoe-
valmistautumisessa. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikassa ja biologiassa huomasi, kun 
oli kaksi opettajaa, että ymmärsi paremmin toisen selityksen, niin välil-
lä vähän harmitti jos juuri se toinen opettaja vastaili omiin kysymyksiin 
ettei ymmärtänyt, mutta sitten ei toki auttanut muu kuin viitata uudes-
taan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kokeen ajankäyttöön ja omaan vastaamisnopeuteen saa myös paljon 
kehitystä tällä valmennuskurssilla osaamisen lisäksi. 



   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588120489 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologian kehittymis-
käyrä tuntuu olevan 
hyvin hitaasti nouse-
va vaikka biologian 
osaaminen tuntuu 
olevan jo hyvällä 

mallilla?

5 5 
Fysiikan käyrä taas 
nousee katosta läpi 
vaikka tehtäviä on 

vielä yllin kyllin

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ranking on varmasti kilpailuhenkisille 
ja hyville opiskelijoille ihan hyvä tapa saada lisää motivaatiota. Uskon 
kuitenkin, että suurin osa lääkishakijoista kärsii enemmin juuri itsetun-
non puutteesta ja omaan osaamiseen luottamisen epävarmuudesta. 
Jos on jatkuvasti huonommilla ranking sijoituksilla tai vaihtelevasti, voi 
itsetunto kokea kovan kolauksen juuri ennen koetta. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  



 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587205605 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus oli kaikkien opettajien kohdalla tosi asiantuntevaa. Kaikki 
asiat, jotka lukiossa jäivät ymmärtämättä, on nyt lyöty päähän. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Tykkään työskennellä itsenäisesti, joten tykkään tosi paljon kurssilla 
käytetystä työtavasta. Sen lisäksi on kiva tietää, että jos tulee ongel-
mia, niin saa nopeasti yhteyden opettajaan. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajat reagoivat nopeasti viittaukseen ja käyttivät tarpeeksi aikaa 
ongelmien ratkomiseen. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Paperiset kokeet tun-
tuivat paljon vaikeammilta (varsinkin monivalinnat), kuin sähköiset 
kokeet. Huomasin kuitenkin, että osaaminen nousi yllättävän nopeasti 
kohti viimeisiä harjoituskokeita. Ensimmäiset tuntuivat todella vaikeil-
ta heti ylppäreiden perään. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Oli hyvä, että saatiin 
mahdollisuus harjoitella kokeen tekemistä sähköisessä ympäristössä ja 
kokemusta muutamasta hieman erilaisesta koerakenteesta. Sähköiset 
kokeet tuntuivat helpommilta paperisiin verrattuna. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen kehittynyt todella paljon, varsinkin kemian osalta. Biologiassa 
olen saanut todella paljon laajemmin tietoa verrattuna lukiossa oppi-
maani. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Tykkäsin! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
En kokenut saavani hirveästi hyötyä opiskeluvalmennuksesta. Olen 
aina ollut sellainen, että tiedän vahvuuteni ja millainen opiskelutek-
niikka minulle toimii. Oli kuitenkin ihan kiva kuulla lääkisopiskelijan 
omia kokemuksia hakemisesta ja kokeesta. Koestrategiaan koin saava-



ni hieman apua opiskeluvalmennuksesta. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin kaverille ehdottamasti, koska opettajat ovat kaikki muka-
via ja todella ammattitaitoisia ja tehtävät olivat todella hyvin tehty ja 
käsittelivät asiat laajasti 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203420 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587193694 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Itselle ei ehkä parhaat työtavat, kun perustuvat pitkälti henkilökohtai-
seen motivaatioon ja opettajalta kysymiseen, mutta uskon että varsin-
kin etänä paras tapa järjestää opetusta. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
En ehkä saanut kurssista parasta mahdollista hyötyä irti, mutta se 
johtunee enemmän minusta kuin kurssista. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Riippuu millainen henkilö kyseessä, joillekin suosittelisin vain itseopis-
kelumateriaaleja. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587188050 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

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



Vastaajan tunnus: 11587031503 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Nettiopetuksessa yhteen kysymykseen meni liikaa aikaa, kun olisi vain 
pitänyt vastata haluttuun kysymykseen, eikä selittää ummet ja lammet 
lähes aiheeseen liittyvää tietoa, vaikka toki osa siitäkin on ehkä hyödyl-
listä, mutta jos sitä ei pyytänyt. :D 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586704719 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

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



Vastaajan tunnus: 11586696446 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Fysiikan tunneilla ei usein ehtinyt kysyä kaikkia kysymyksiä. Muuten 
opetus oli hyvää ja yksilöllistä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Olivat tosi hyviä ja vas-
tasivat lääkiksen kokeen tasoa hyvin. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Sähköisten kokeiden 
tehtävät tuntuivat vähän helpommilta kuin mitä yleensä lääkiksen 
pääsykokeen tehtävät ovat olleet. Oli kuitenkin tosi hyvä, että pääsi 
harjoittelemaan koetta sähköisesti. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssin materiaalit, harjoituskokeet ja opettajat olivat tosi hyviä. 
Pienenä huonona puolena oli se, että tunneilla, erityisesti fysiikassa, ei 
aina ehtinyt kysymään kaikkia kysymyksiä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi on aika hintava, suosittelisin ehdottomasti kaverille, joka on 
valmis maksamaan vähän enemmän valmennuskurssista. Suosittelisin 
varmaan Mafyn itsenäistä kurssia, jos ei pysty/halua maksaa paljon 
valmennuskurssista. 
Terveiset tuleville sukupolville:  



 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586688764 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Välillä tuntui, että opolta unohtui mistä oltiin aiemmissa puheluissa 
keskusteltu 
Kehitysehdotuksia kurssista: Tiedotus oli välillä sekavaa, paljon 
sähköposteja samoista asioista 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587208430 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Laskuaineissa voisi olla välillä joitain yhteisiä osioita/läpikäytäviä 
aiheita. Esim. henkistä valmentautumista fysiikkaan. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Biologiassa olen oppinut hahmottomaan asiakokonaisuuksia, ja 
erottamaan epäoleellisen tiedon oleellisesta. Olen saanut myös paljon 
kannustusta opiskeluni suhteen. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Erittäin positiivinen ja motivoiva opo! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586684501 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Asiakaspalvelun viestintä on ollut aika ajoin epäselvää, mutta kursseil-
la asioita on kyllä yritetty avata hyvin.  Moni on kysynyt, saako koronan 
takia palautusta lähikurssin muuttuessa nettikurssiksi, mutta vastauk-
sia ei ole kuulunut.  Muuten kurssi on ollut todella hyvä ja olen kehitty-
nyt paljon opettajien ja materiaalien avulla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599892375 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Olisin toivonut ehkä hieman enemmän yhteisiä tunteja, joilla olisi käyty 
läpi vaikeimpia asioita 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Auttoi hyvin ajankäytön 
kanssa 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
opin asioita mitä en lukioaikana ymmärtänyt, ja tietämys kasvoi 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos olet hakemassa tosissasi lääkikseen, mafyn kurssia kannattaa 
harkita 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595377359 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Uudestaan kurssille tuleville suurempi 
alennus ensi kerralle. Tällöin tyytyväiset ja motivoituneet asiakkaat 
pysyisivät mafylla ja mafy varmistaisi parhaan tuloksen tallidellisesti 
aina seuraavaksi vuodeksi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591734952 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Sai todentuntuisen 
mahdollisesta kokeesta ja omasta osaamisesta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Kokee kannustivat 
tsemppaan vielä kovemmin! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Erittäin hyödyllistä, koin saavani tarvitsemani tuen tilanteessa kuin 
tilanteessa. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Omatoiminen tekeminen on tietysti tär-
keää, mutta kokisin kuitenkin hyödylliseksi, jos muissakin aineissa kuin 
biologiassa olisi myös esityksiä. Aina ei osaa kysyä oikeita kysymyksiä, 
eikä niitä välttämättä tule edes mieleen, niin jonkinlainen luennointi 
voisi olla avuksi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssimateriaali on aivan mahtava, pääsee itse etenemään omaa tah-
tia ja siinä ohella näkemään edistymisensä sovelluksesta, siitä motivoi-



vammaksi ei enää pääse! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591073014 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591051914 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591050143 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
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



Vastaajan tunnus: 11588107177 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Apua oli saatavilla aina, kun sitä tarvitsin, eikä vapaata opettajaa edes 
tarvinnut odotella kauaa. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Suurin harjoituskokeis-
ta saatava hyöty oli mielestäni se, että pääsi testaamaan omaa ajan-
käyttöään ja nopeuttaan tehtävien tekemisessä, kun mahdollisimman 
paljon pitäisi saada tehtyä rajatussa ajassa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Oli mukavaa kokeilla 
kokeen tekemistä myös sähköisesti. Mahtavaa, että siihen tarjottiin 
mahdollisuus, vaikka tilanne olikin uusi ja yllättävä! 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Olen kehittynyt paljon siitä, mistä aloitin, mutta toisaalta käyttämällä 
enemmän aikaa pääsykoeopoiskeluun mahdollisuus olisi ollut myös 
paljon parempaan. Opetuksen tasosta se ei jäänyt kiinni. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Kesti hetken, että opiskeluvalmentajan kanssa jutellessa oli rauhalli-
nen olo ja pystyi rennosti keskustelemaan omasta kehityksestä, mutta 
opiskeluvalmentajasta muodostui pikkuhiljaa todellinen tukihenkilö. 
Emme yleensä jutelleet mitään ylimääräistä, mutta oli rauhoittavaa 
tietää, että joku soittaa ja kyselee kuulumisia säännöllisin väliajoin. 
Opiskeluvalmentajan kanssa opiskelusta puhuminen oli helpompaa 
kuin esimerkiksi läheisten kanssa, jotka eivät kunnolla tiedä, mitä pää-
sykoevalmistautuminen vaatii. 



Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn lähikurssille ilmoittautuminen osoittautui hyvin nopeasti tuntien 
alkamisen jälkeen erinomaiseksi päätökseksi. Hyvä ilmapiiri, mukavat 
tilat ja aivan erityisesti osaavat ja kannustavat opettajat tekivät pääsy-
koevalmistautumisesta mukavan ja palkitsevan kokemuksen. Lähikurs-
sin aikana myös kiinnostuin luonnontieteistä ”uudelleen” ja opiskelu-
motivaationi oli parempi kuin koskaan ennen. Suosittelen lämpimästi! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587195380 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Pidin kurssilla käytetyistä työtavoista ja koin saaneeni niistä paljon 
apua pääsykokeisiin valmistautuessani. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Pidin paperisia harjoi-
tuskokeita hyödyllisinä, koska ne antoivat kokemusta siitä, millainen 
lääkiksen koe mahdollisesti voisi olla ja miten toimia missäkin tilan-
teessa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Tässä poikkeustilan-
teessa pidin sähköisiä kokeita hyödyllisinä, koska ne antoivat varmuut-
ta ja ymmärrystä siitä, millainen tuleva koe mahdollisesti on. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Koen edistyneeni paljon opiskelussa ja opiskelutekniikassa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587181758 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Välillä voisi tehdä enemmän ”yhteisiä tehtäviä” (esim kemian ja fysii-
kanvviimeisillä tunneilla), joitain yleisesti haastavia juttuja jotka tulisi 
sitten käytyä opettajan kanssa läpi vaikka ei itse osaisi asiaa kysyä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Alkuun etäopetus hieman mietitytti ja kynnys ”viitata” oli ehkä suuri, 
mutta helpotti kun opettajat välillä soittivat itse, ja lopulta oli ihan 
helppo itsekin viitata ja esittää kysymyksiä 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Muuten hyvä, mutta 
etänä tehtyjen kokeiden palaute ja merkinnät olisivat voineet olla sel-
keämpiä jotta omat virheet olisi helpompi tunnistaa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Välillä sivusto hidastui 
todella pahasti ja vastaukset katosivat kerran, muuten toimivia ja kysy-
mykset sovellettu hyvin sähköiseen muotoon 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Muuten erittäin hyvä, mutta harjoituskokeista ja yleisistä virheistä 
olisi ollut kiva saada tarkempaa palautetta esim mitä virheitä helposti 
tekee itse ja miten välttää niitä 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Erittäin hyvä ja motivoiva, mutta välillä valmentajan kehuista tuli sel-
lainen olo että sanookohan se noin kaikille vai voiko oma edistys muka 
oikeasti olla niin hyvää. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän henkilökohtaista palautetta 
harjoituskokeista vaikka opon kanssa, esim omista yleisistä virheistä. 
Muuten tuntuu että kurssi on auttanut ja iso kiitos myös kurssin sopeut-
tamisesta uuteen yllättävään kevääseen ja kokeeseen. Vaikka ensin 



ajattelin että kurssi menee hukkaan kun pääsykoe muuttuu niin paljon, 
on teiltä saanut kuitenkin erittäin paljon tukea ja nyt olen sitä mieltä 
että onneksi nimenomaan näiden muutosten aikana olen kurssilla jot-
ta ei yksin tarvitse asiaa pohtia ja voi harjoitella esim sähköisiä kokeita. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Hyvät opettajat jotka auttavat kaikessa, tyhmiä kysymyksiä ei ole. 
Erityisen iso kiitos koronakevääseen ja sen tuomiin muutoksiin sopeu-
tumisesta! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586924178 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 3 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586894327 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586678026 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

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



Vastaajan tunnus: 11586664089 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Opettajat hyviä ja 

mukavia, pääopen 
luennot kivaa vaihte-
lua tehtävien tekemi-
seen, sanavalinnat ja 
muistisäännöt niissä 
jäävät mieleen. Teh-
tävät mielenkiintoi-
sia, mutta niitä saisi 
olla kyllä palh´jon 

enemmän, sillä sain 
kaikki bilsan mafyne-
tin tehtävät tehtyä jo 
tammikuussa. (aloi-
tin syys-lokakuussa)

4 
Opettajat mukavia ja 
osaavia. Kemian lää-
kiskurssiin voisi lisätä 
enemmän haastavia 
tehtäviä, sillä tavoite 

2 ja tavoite 3 -pa-
ketit eivät ole kovin 

haastavia. Sain myös 
suoritettua 7-10h/vk 
tahdilla koko kurssin 
tammikuuhun men-

nessä kun aloitin elo-
kuussa, joten tehtäviä 

voisi olla enemmän.

4 
Opettajat hyviä, 
joidenkin uusien 

opettajien kanssa 
kysymyksiin meni 
selvästi enemmän 
aikaa. Mielestäni 

mafynetin puolella 
on liian vähän kes-

kitason tehtäviä. 
Tehtävät ovat joko 

todella helppoja (opi 
ja ymmärrä/keskeis-
ten asioiden kertaus- 

paketti) tai todella 
vaikeita (tavoiteteh-
tävät). Mielestäni 1. 

ja 2. osion välissä 
voisi olla jokin lasku-
rutiinipaketti, jonka 

tehtävät olisivat 
selvästi helpompia 

kuin 2. osion ”lasku-
rutiinitehtävät” jossa 

minullakin oli vai-
keuksia vaikka minul-

la on erittäin vahva 
pohja fysiikasta.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Laatu heikkeni selvästi nettiopetukseen siirryttäessä 



Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Vaikea vielä sanoa, kun 
en ole tehnyt oikeaa koetta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Lähikurssi oli toimiva. Tulen luultavasti uudelleenkin jos en pääse tänä 
vuonna. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Oli ihan hyvä että joku seurasi etenemistäni kanssani. Sopii osalle tosi 
hyvin, mutta ei välttämättä kaikille kauhean hyödyllinen. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Sanoin kaiken jo aiemmin. Käyrä voisi 
näkyä yhä tavoitenäkymässä, vaikka olisi jo päässyt korkeimmalle 
tavoitetasolle. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Riippuu vähän kaverista, kurssin omaa tekemistä painottava luonne ei 
sovi kaikille. Omasta mielestä kurssi oli minulle täydellinen, enkä todel-
lakaan enää valitsisi kilpailevia kursseja joissa on vain luentoja, mutta 
jos ei ole valmis tekemään suurta määrää tehtäviä ja kysymään aktiivi-
sesti, kurssista tuskin on hyötyä. Jotkut mm. oppivat kuuntelemalla. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssille kannattaa tulla jos on valmis tekemään tehtäviä itsenäisesti 
ja jos uskaltaa kysyä aktiivisesti tunneilla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586488174 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
En ottanut biologian 
lähiopetusta, mutta 
kurssimateriaali on 
loistava. Kaipaisin 
ehkä videoita - ani-

maatioita joissa 
tarkastellaan esi-

merkiksi DNA:n 
replikaatiota tai 

aineiden imeytymistä 
ruokasulasta, uskon 
että nämä auttaisi-
vat monia ja olisivat 

hyvä tapa kerrata 
myös.

4 4 
Todella laaja kurssi-
materiaali ja hyvin 

tehty. Lisää videoita 
tännekin, lisää ns. 

lääketieteeseen 
liittyviä tehtäviä ja 

soveltavia koetyyppi-
siä tehtäviä.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opetus oli asiantuntevaa ja mielekästä, sekä siitä oli huomattava apu 
opiskellessa, että oli oikea opettaja läsnä. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Mielestäni millekkään ei ikinä voi antaa täysiä pisteitä, koska aina voi 
kehittyä - mutta työtavat olivat juuri sopivat minulle. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperista oikeaa koetta 
ajatellen todella hyödylliset, varsinkin oikeassa salissa. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Todella hyvin toteutet-
tuja ja uskottavia kokeita, hyvin lyhyellä varoitusajalla. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Laskurutiinini fysiikassa ja kemiassa on selkeästi parantunut todella 
paljon, sekä olen oppinut paljon uutta asiaa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 



Ostaisin uudestaan. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opo on ollut kannustava ja ammattitaitoinen, sekä auttanut aktiivises-
ti opiskelun suunnittelussa ja rytmittämisessä. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Olen jo suostutellut yhden ystävän pois toisen valmennusyhtiön kurssil-
ta mafylle ensi vuodeksi, mikäli kokeessa ei onnista. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen ehdottomasti mafya, vähintään itseopiskelumateriaalia, 
mutta lähiopetus on todella hyödyllistä. Katso tarkempi arvostelu ja 
kokemuksia: tielaakikseen.wordpress.com 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588076058 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Hyvä materiaali. Muu-

tamassa tehtävässä 
macin kanssa yhteen 
sopivuus oli hieman 

heikko. Sisältö katta-
va ja etenee hyvässä 

järjestyksessä

5 
Materiaali todella 

hyvä. Suurempi mo-
nivalintapaketti olisi 

kiva lisä kurssille

Opetuksen asiantuntevuus:  
Kyllä 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista:  
Toimii hyvin, pidin biologian luennoista itsenäisen opiskelun vastapai-
nona 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Hieman turhaa. Vamentajani lähinnä latelee asioita mutta on muka-
vaa purkaa omia kokemuksia jollekin muulle kuin läheisille opiskeluun 
liittyen. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Valmiita flashcard listoja, joilla voisi 
opiskella mafy netissä esimerkiksi hormoneja tai muita aihealueita, 
joissa ulkoa opiskelusta voi olla hyötyä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  



 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591058029 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Ryhmissä on tosi pal-
jon oppilaita, jonka 
takia pitää odottaa 
aika kauan kunnes 

opettaja pääsee aut-
tamaan.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista:  
Siis työtavat olivat mielestäni hyviä, mutta välillä oli aikoja kun ei ollut 
kysyttävää, ja silloin kun oli kysyttävää, niin kesti kauan kunnes opetta-
ja pääsi auttamaan. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen todellakin oppinut ja osannut paljon enemmän fyysiikkaa kuin 
mitä olin lukiossa osannut. Myös kemian osaaminen parantui merkittä-
västi. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Ihan ok, mutta välillä kiusallista. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Pienemmän ryhmät olisivat hyviä. Olisi 
myös hyvi jos opettajat useammin kysyisivät oppilailta miten niiden 
opiskelu sujuu. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  



 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11607277249 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opetuksen taso hieman vaihteli opettajasta riippuen. Syksyn opettajien 
perusteella olisin sanonut asiantuntijuuden olevan parasta mahdollis-
ta luokkaa, mutta taso hieman laski uusien opettajien myötä keväällä. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Kynillä viittaus on kätevä! Välillä kyllä tuntui (etenkin keväällä), että 
aikaa ja opettajia on liian vähän kysymysten määrään nähden. Bilsan 
tunneilla varsinkaan kysymyksiä ei keväällä montaa kerenny esittää, 
kun esitys vei tunnista aikaa. Kaikkien kysymykset alko myös venyä 
kaikissa aineissa niin pitkiksi keväällä, että apua sai välillä hitaasti tai 
liian vähän tunnin aikana (esim. kerkesi kysymään yhden kysymyksen 
alkukierroksen jälkeen). Mutta menetelmä on ehdottomasti hyvä. Saa 
apua juuri omiin vaikeisiin aiheisiin. Ehkä jotenkin voisi vielä pyrkiä no-
peuttamaan, ettei opettajat jumitu yhden luokse ja keväällä mielestäni 
ryhmäkokojen pitäisi olla pienempiä opiskelijamäärää kohden. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Vastauksia sai aina juuri itselle vaikeisiin aiheisiin ja opetus oli keskus-
televaa. Jos ei jotain ymmärtänyt kesken opetuksen, niin pystyi heti 
kysymään tarkennusta. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Mad respect uuden ti-
lanteen huomioimisesta! Ylimääräisiä harjoituskokeita lyhyessä ajassa 
ja kaikki uudet tiedot valintakokeesta huomioiden. Ehdottoman hyvä 
oli päästä harjoittelemaan sähköistä koetta ja etenkin uutta koeaikaa 
etukäteen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Laskurutiini kehittynyt aivan huimasti ja saanut kokonaiskäsityksen 
kaikista aiheista. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 



Hyvä kun joku on vähän auttamassa opiskelun suunnittelussa ja kerto-
massa miten ehkä kannattaisi tehdä. Opiskeluvalmentaja tuo omaan 
opiskeluun vähän ulkopuolisen näkökulmaa, mikä on hyvä niin ei ihan 
sokaistu omalle opiskelulle. Ei jumitu asioihin liian pitkäksi aikaa, mut-
ta toisaalta muistuttaa myös kehityksestä. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Pienemmät opetusryhmät opettajaa 
kohden. Ei korvattaisi oikeita opeja harjottelijoilla, harjottelijat sun 
muut voisi olla lisänä, mutta heistä ei saa samanlaista hyötyä kuin 
oikeista opettajista. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssin aikana kehittyy todella paljon ja opetus on hyvää ja ajanta-
saista, silloin kun sitä vaan saa tarpeeksi. Hintaan nähden opetusta 
voisi olla hieman enemmän saatavilla (juurikin tuntien aikana, esim. 
useampi opettaja). Opiskelijoiden näkökulma huomioidaan hyvin ja 
valmiita kaavoja ollaan valmiita muuttamaan nopeastikin. Yrityksen 
kokoon nähden vuorovaikutus asiakkaiden kanssa todella hyvää. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Laskurutiini kehittyy kurssin aikana huimasti ja aiheista saa hyvän 
kokonaiskuvan! Opetus on laadukasta, asiantuntevaa ja sitä saa juuri 
itselle vaikeisiin aiheisiin. Opiskelijoita kuunnellaan ja käytäntöjä mu-
kautetaan sen mukaan. Vuorovaikutus niin opetuksessa kuin muissakin 
asioissa hyvää. Opettajat on hyviä ja mukavia. Lisäksi on paljon muita 
asiantuntijoita, jotka ovat koko ajan ajanhermolla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11600553620 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11600398350 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

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



Vastaajan tunnus: 11591825405 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591740339 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591735696 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Etäkurssiin siirryttäessä ensimmäisen 
kierroksen poistuminen toi lisäaikaa kysymyksille ja varsinkin niille joil-
la on paljon kysyttävää, minusta varsinaiset ensimmäisen kierroksen 
voisi jatkossa kokonaan poistaa tai tehdä esim vain joka toinen viikko 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591544470 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Tämä ei ole ehkä 

mafyn tehtävissä niin 
hyvin käyty aine kuin 
ke ja fy mutta opetta-

jat oli hyviä...

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus oli hyvää. Itse en osannut ihan parhaalla tavalla hyödyntää 
opettajia... 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Itselle sopisi vähän isompi osuus yhteisiä osuuksia... tai vaikka sel-
lainen mahdollisuus että jos joltain tulee kysymys opelle ja jos asia 
vaikuttaa olevan monille haastava niin asiasta voisi ottaa ylimääräisen 
opetusvideo meetin johon halukkaat voisi osallistua kesken oppitunnin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4En kyllä koskaan saa-
nut kokeita paperisena kotiin... __ 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Näitä on tosi hyvä har-
joitella. Tilanne on poikkeuksellinen mutta onpahan harjoitellut edes 
jotain ehkä kokeen tyyppisesti... 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Kehitys ollut hitaampaa kuin olin ajatellut 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Oikein hyvä 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Oikein hyvä. Valmentaja oli myös tosi hyvä tyyppi. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Jotkut käytännön asiat vaikutti olevan 
vaiheessa vielä... Kokeet(paperiset) jäi tulematta (ehkä Posti hukkasi...) 
ja kun asiaa kysyin niin sain sähköpostiin kokeen tulostettavaksi. No 
se ei sitten sisältänyt kaavaliitettä. no saipahan harjoitusta paineen-
siedosta kun piti etsiä kesken kokeen jostain kaavaliite. Ja ilmeisesti 



sähköpostitukset ei tullut mulle alusta alkaen. Kuitenkin kokonaisuus 
oli hyvä. En oikein tiennyt mitä odottaa nettiopetukselta mutta parem-
pi se oli kuin ajattelin... 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591396505 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591389379 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen kehittynyt kurssilla hurjasti. Mielestäni aktiivinen harjoittelu teh-
täviä tehden on todella tehokasta. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafy:n sovellus on toimiva ja sen avulla 
oppiminen on helppoa ja vaivatonta. Opon, psykologien ja opettajien 
henkinen tuki oli myös tärkeä osa valmistautumista. Opettajien opetus-
hetket selkeyttivät, mutta itse opetushetket olisivat voineet olla pidem-
piä. Vaikka syvä oppiminen tapahtuu itse tehdyn työn kautta, opetta-
jan opettaminen voi avata uusia näkökulmia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591049962 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Erinomainen kokonaisuus sekä mukavat opettajat.Suosittelen lämpi-
mästi! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590719556 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 2 
kemian tehtävät 

hyvin erilaisia kuin 
varsinaisessa kokees-

sa ja tehtävät ovat 
liian yksitoikkoisia.

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Vaikea hahmottaa 
kokonaisuutta ja tarkistus kärsi. Ymmärrän tietysti erikoistilanteessa 
vaadittavat muutokset. 
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



Vastaajan tunnus: 11588076032 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian luennot 

olivat todella hyviä.

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587202797 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Toivoisin kemian 

lisätehtäväpakettei-
hin (ja muihin uusien 

asioiden jälkeisiin) 
enemmän vaihtelua 
tehtävätyyppien  vä-
lillä. (Joissain pake-
teissa esim. lukuisia 
pH- laskuja peräk-
käin, mikä muuta-

man tunnin putkeen  
tehdyllä työskentelyl-

lä alkaa puuduttaa 
nopeasti).

5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Sain aina tarvittaessa asiantuntevia ja yksityiskohtaisia vastauksia 
ongelmiini. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Lähikurssin tunneilla käytettyjä metodeja on etäopetuksessa mielestä-
ni vaikea arvioida, mutta mafynettiä järjestelmänä pidän loistavana. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Sain aina halutessani apua tehtäviin ja välillä tuntui, että videopuhe-
lun välityksellä sai jopa tarkempaa apua kuin lähiopetuksessa paikan-
päällä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Paperiset harjoitus-
kokeet ovat ylipäänsä olleet todella hyviä. Ei ensikertalaisena itseäni 
ja muita ajatellen toivoisin kuitenkin alkuvuoden kokeisiin enemmän 
täysin uusia tehtäviä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Poikkeusolosuhteissa 
ollessa sähköisten pääsykokeiden harjoitteleminen on ollut arvokasta. 
Joissain kokeissa oli kuitenkin jonkin verran kirjoitusvirheitä, mikä han-
kaloitti tehtävien tekemistä ja tehtävänannon ymmärtämistä hieman. 



Ajatellen sitä, että sähköiset harjoituskokeetkin jouduttiin luultavasti 
laatimaan kiireellisellä aikataululla onnistuttiin hyvin. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Olen oppinut perusasioiden lisäksi vähemmän tärkeitä asioita. Erin-
omaiseen osaamistasoon on kuitenkin vielä matkaa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Poikkeusolosuhteihin nähden kaikki sujui mallikkaasti. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennuksesta on ollut opiskelusuunnitelmien laatimiseen, 
sekä oman psyykkisen jaksamiseen paljon apua! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Vaikka kurssit maksavatkin paljon, ovat ne antaneet minulle paljon pa-
remmat mahdollisuudet pääsykokeessa menestymiseen, kuin minulle 
muuten luultavasti olisi. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587187580 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
Mafyn avulla pääsykokeeseen valmistautuminen oli paljon helpompaa 
varsinkin korona-aikana. Tiedottaminen, lisätunnit ja lisäharjoitusko-
keet tekivät koronan aiheuttamasta epävarmuudesta siedettävämpää. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586853946 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
teoria pilkottu perus 

ja syventävään 
osioon, mikä hanka-

loitti omaa oppimista 
aluksi

5 
hyvä materiaali, sel-

keä etenemisjärjestys, 
en kokenut tarvetta 
juuri ulkopuoliselle 

materiaalille

4 
fyssan  teoriaosuus 

oli heikoin, oma 
kokemukseni on että 
netistä oppii parem-

min videoilla kuin 
lukemalla lyhyitä 
teorioita jos ei ole 

lukiokirjoja
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Olen hieman skeptinen massiivisesta kertauksesta alkuvaiheessa, mikä 
sai loppukevääseen itselle aikapaineen päästä teoriat käytyä (lukiosta 
+10v ja osa materiaalista uutta). Välillä oli haastava opetella täysin 
uutta mafyn teorioilla, kun oli päättänyt olla hankimatta lukiokirjoja 
opettajien suosituksesta. Esim. bilsa asia tulee rikkonaisesti ja jotkut 
asiat hoksasi vasta, kun syvennettiin asiaa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Opiskelu oli hyvin vai-
heessa kun kokeet alkoi pyöriä. Koetaktiikan harjottelu alkoi kunnolla 
vasta, kun oli ylipäätään enemmän tehtäviä, joita kykeni tekemään. 
Henkisesti raskasta, kun et ole käynyt suurta osaa teorioista ja istut 5h 
koetta tehden. Lähinnä toimi boostina jatkaa eteenpäin opiskelua mut-
ta sekoitti omia opiskelurytmejä enkä ehtinyt pitää lepopäiviä ennen 
harkkakokeita, koska olivat aina la ja opiskelin ma-pe. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Oli erittäin hyvä pääs-
tä testaamaan miten kone toimii ja kuinka tehdä tehtäviä, kun ei voi 
tehdä merkintöjä tehtävänantoon. Erityisesti tykkäsin, kun näki heti 
tulokset perään automaattisesti tarkistuvissa kokeissa eikä tarvinnut 
odottaa useita päiviä tarkistusta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 



olen kehittynyt kurssin aikana etenkin kun lukion oppimäärät olivat 
pääosin unohtuneet, kehitys on jäänyt ainakin koemenestyksen perus-
teella junnaamaan... 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
kurssi ohjasi minua suorituskeskeiseen toimintaan valtavien tehtävä-
määrien vuoksi ja välillä optimoimaan edistymiskäyrän nousua. tähän 
voisi miettiä keinoja, kuinka pitää huoli laadullisesti hyvästä tekemi-
sestä? 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmennus antoi hetkittäin apuja, kun kyseessä 1. hakukerta. 
Toisinaan se ei tuonut lisäarvoa tekemiseen. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylla on hyviä opettajia ja sovellus tukee jatkuvaa tehtävien kautta 
oppimista. Itseäni se kannusti opiskelemaan reilu puoli vuotta hyvin. 
Mafy painottaa aihealueita, jotka pääsykokeessa tärkeitä. Oma har-
kinta silti oltava, jotta käyttää riittävästi aikaa tärkeimpien asioiden 
välillä heikoimpiin aiheisiin. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586686083 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
En ihan tajunnut opiskeluvalmennuksen ideaa. Olisi ollut kiva saada 
opiskeluvalmennuksen agenda heti syksystä tietoon jolloin voisi nähdä 
mitä teemoja käydään läpi vuoden aikana. Nyt puhelut tuntuivat epä-
määräisiltä ja eivät tuoneet lisäarvoa opiskeluun. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586680903 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Todella asiantuntevaa. Opettajien kesken pientä vaihtelua, joka var-
masti liittyi myös opetustapaan. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Kyllä, etenkin alussa sain todella paljon, mutta loppua kohden muutkin 
rohkaistuivat kysymään enemmän, joten yksilöllinen opetusaika vähän 
lyheni, mutta koskaan ei tuntunut että en kerkeäisi kysyä kaikkea mitä 
halusinkin. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Pidin todella arvokkai-
na. Etenkin jos nyt paperisena pääsykoe olisi loppujen lopuksi pidetty. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Todella hyödyllisinä, 
onneksi tehtiin vielä 3 harjoituskoetta sähköisenä, joka vastaa enem-
män tulevaa muuttunutta pääsykoetta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Erityisesti fysiikan ja kemian osaamiseni on muuttunut runsaasti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Ehdottoman tärkeä, ilman en pärjäisi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
Hyvä lisä, sai neuvoa aina opiskelun rytmittämiseen ja tahtiin, joka 
itselleni oli tärkeää. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella hyvää, asiantuntevaa ja kannustavaa opetusta! Asiat selitet-
tiin selkeästi ja konaisuuksien ymmärtämistä korostaen, joka lukiossa 



puuttui täysin. Vasta mafyn tunneilla ymmärsin asioita, joita lukiossa 
olin hinkannut tunteja enkä koskaan ymmärtänyt kunnolla. Kurssi nosti 
sisäänpääsyn mahdollisuuttani rutkasti. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586665017 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki opettajat ovat selkeästi perehtyneet aineisiinsa ja osaavat hom-
mansa! 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5En ole aiemmin tehnyt 
lääkiksen pääsykoetta, joten paperiset kokeet olivat hyvin havainnollis-
tavia. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Olen mielestäni kehittynyt hyvinkin paljon kaikissa kolmessa aineessa 
sekä olen ymmärtänyt paljon kokonaisvaltaisemmin monia asioita 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssi on raskas, mutta tuottaa tuloksia. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Opiskeluvalmennus on mielestäni hyvä tuki, mutta esimerkiksi itselläni 
oli hyvin selvät suunnitelmat lukemisen suhteen jo ennen opon kans-
sa juttelua. En tiedä kokisinko hyödylliseksi opiskeluvalmennusta, jos 
kävisin kurssin uudestaan. Minulta sekä opoltani jäi mielestäni tietty 
yhteys puuttumaan, mutta muuten on sujunut oikein mallikkaasti. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mielestäni kurssitiloissa voisi olla aina 
yksi vapaa luokka, jotta lähiopetusta ennen tai sen jälkeen voi jäädä 
opiskelemaan. Kurssi on hintava ja päivät pitkiä opiskelijoille (varmasti 
myös opettajille), joten olisi kiva, jos paikan päällä voisi jatkaa päivän 
luku-urakan loppuun. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 



Perustelut arvosanalle:  
Voisin ehdottomasti suositella tätä kurssia. Kurssi on ollut pitkä, mutta 
se takaa hyvän rutiinin opiskelulle. Mafyn omalla tapaa raadollinen 
tapa mitata edistymistä on hyvä, sillä se on rehellinen ja näyttää yksi-
löllisesti sen mitä on itse saanut aikaan. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy antaa mielestäni kaikki ne avaimet, mitkä mahdollistavat koulu-
paikan. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11607692950 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
riippuu opettajasta ja hänen fiiliksestä 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Tykkäsin, koska olin itse pidemmällä kuin moni muu, ja hyödyinkin 
täten eniten yksilöopetuksesta. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Yleensä kyllä. Pari kertaa ruuhka-aikoina joutui kyllä melko kauan 
odottelemaan. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Muuten tyytyväinen, 
mutta harjoituskokeiden tarkastuksissa oli ollut omalla kohdalla välillä 
virheitä ja kerran en saanut ollenkaan koettani tarkastettuna takaisin. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Toivottavasti ovat 
olleet hyödyllisiä. Sen näkee vasta itse pääsykokeessa, onko se vastan-
nut sähköisiä harjoituskokeita. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Ilman kurssia tuskin olisin tässä vaiheessa, missä olen nyt 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Muuten hyvä, mutta annan miinusta hinnasta. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Tykkään, mutta yhdellä opiskelijavalmentajalla on niin monta opiskeli-
jaa, että välillä tuntuu, että opolla menee hakijat sekaisin. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Sähköpostit. Löytyy niin roskapostista, 
välillä ei tule perille ollenkaan.. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Olen suositellutkin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591742834 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591056207 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: ei ole 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590911524 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Välillä yhteiset osuudet tuntuivat vähän turhilta. Varsinkin marraskuus-
sa aloittaneena esimerkiksi nelilaskimen käyttö kerrattiin useampaan 
kertaan, joka tuntui vähän ajan hukalta. Muuten yhteinen osuus oli 
mielestäni hyödyllinen. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Vaikka ei itse olisikaan kysellyt hirveästi, ottivat opet itse yhteyttä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Vaikka koe onkin tänä 
vuonna sähköinen, mittasivat ne hyvin osaamista ja siinä sai hyvää 
harjoitustakin. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Ideana erittäin hyö-
dyllinen ja mahtavaa, että näitä järkättiin! Kuitenkin Google Forms oli 
alustana hyvin kankea. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Aloitin biologian ja kemian osalta nollapohjalta. Tuntuu ihan uskomat-
tomalta kuinka paljon kehitystä on tapahtunut, vaikka taso voisi totta 
kai olla vielä parempi. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus oli pelastus vaikeina hetkinä ja oli todella iso hen-
kinen voimavara. Opo jaksoi tsempata jopa pääsykoemuutoksen läpi. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Voisin suositella varsinkin heikolla lähtötasolla aloittavalle. 
Terveiset tuleville sukupolville:  



 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590798726 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11588299082 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 
Fysiikassa olisi voinut 

olla useampi opet-
taja ja varsinkin kun 

tunnit olivat vielä 
fyysisesti ihmiset 

kyselivät enemmän 
niin olisi kaivannut 
nopeampaa avun 

saantia ja toista yhtä 
hyvää opettajaa kuin 

(Nimi)
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Todella hyödyllisinä, 
vaikka ensin tuntu että ei tule olemaan helppoa mutta nyt kun lopulta 
ensimmäinenkin koe on sähköinen on hyvä että sitä tuli harjoiteltua 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Täysin rahanvastainen ja se miten koronan keskellä mafy kaikkeen rea-
goi oli loistava. sähköiset kokeet, lisäkokeet ja opetus säilyi silti hyvänä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on oikeasti hyvä valmennuskurssi eikä vain rahastusta. Mafynetti 
on todella hyvä, helppokäyttöinen ja sielä on kaikki mitä oppimiseen 
tarvitset selkeässä järjestyksessä. Itse en esimerkiksi opiskellut fysiik-
kaa ollenkaan lukiossa ja mafynetin ansiosta osaan kaiken. Ammatti-
taitoinen opetus ja mafyn kyky reagoida esim. korona keväänä oli kyllä 
loistava paras päätös ikinä oli ottaa mafynetti. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587206170 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Ehkä olisi voinut jatkaa nettiopetukseenkin  kaikille 1 kierroksella soit-
tamis systeemiä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587193662 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Asiat selitetty kaikilla oppitunneilla varsin selkeästi. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Olisin pitänyt enemmän fyysisestä kurssista, sillä kynnys kysyä apua 
kasvaa mielestäni ja tehtävän ongelma on mielestäni helpompi selit-
tää fyysisesti paikalla ollessa. Tilanteeseen nähden kuitenkin oikein 
hyvin hoidettu mielestäni! 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
En oikein tajunnut hyödyntää opettajia tehtävissä kovinkaan paljon, 
kun en sitä kokenut tarvitsevani, mutta pidin siitä, että kaikilta opetta-
jilta sai vinkkejä muuhunkin kuin pelkästään tehtävien ratkaisuihin. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Simuloivat hyvin normi 
koetta 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Sai harjoitusta enem-
män itselle ei niin tutuissa sähköisissä kokeissa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Koin kehittyneeni hyvin kunnes pääsin kiinni kurssiin paremmin, opis-
keluvalmennuksesta on ollut mielestäni runsaasti apua. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Pidän, että tehtävät kertautuvat jolloin ne oppii ns pakolla mutta toisi-
naan tuntuu raskaalta tehdä jatkuvasti samoja tehtäviä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Pidin tätä oikein hyödyllisenä, sai mielestäni hyviä vinkkejä ja enem-
män rutiinia lukemiseen. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Pidän materiaaleista hyvinkin paljon. Tehtävien automaattinen ker-
taus on mielestäni ehkä parhain ja etenkin se miten erilaista dataa on 



käytetty hyödyksi. Pidin siitä myös, miten kurssilta sai muutakin kuin 
vain tehtäviä, kuten esim. ajankäyttöön vinkkejä tms. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Pidän MAFY:llä siitä, miten erilaista dataa on hyödynnetty opiskeluma-
teriaalien laatimiseen (ajankäyttö, stressinhallinta tms.). Myös teknolo-
gian monipuolinen hyödyntäminen, kuten automaattikertaus ja edisty-
miskäyrä, oli erinomainen väline oppimiseen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586921622 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586688606 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586685314 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Vaikea sanoa, kun ei 
olla vielä päästy varsinaista amk-pohjaan tehtyä virallista pääsykoetta 
tekemään. 
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



Vastaajan tunnus: 11586678767 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Harvoin tuli kysyttyä 
mitään, mutta hyvin 

sai vastauksia.

5 
Hyvää opetusta!

5 
Heikoin aineeni, 
johon sai erittäin 

laadukasta opetusta. 
Parhaat fyssan opet 

ikinä!
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Kaikki opettajat tuntuvat olevan alansa asiantuntijoita ja hyvä niin. 
Opetustyyli tietysti vaihtelee ja sitä mukaa siitä saatava hyöty. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Kannustus ja motivointi jää vähän varjoon pari poikkeusta lukuun 
ottamatta. En kokenut saavani tarpeeksi henkistä tukea henkilökun-
nalta enkä vertaisryhmästä, joka osaltaan johti loppuunpalamiseen jo 
käytännössä kuukautta ennen koetta. Tuntien pituus tuntui olevan aika 
lyhyt suhteutettuna maksettuun hintaan, yhden oppitunnin aikana 
kerkesi kysymään vain muutaman kysymyksen. Toivoisin Mafyn keskit-
tyvän jatkossa enemmän myös opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin, 
erityisesti keväisin. Viittaussysteemi toimi lähitunneilla hyvin. Coronan 
jälkeen alkoi täysi kaaos. Mitään varasuunnitelmaa ei ollut olemas-
sa, ristiriitaista tietoa ja sekoilua. Aika paljon harmittaa myös se, että 
etätunteihin siirtyminen käytännössä tarkoitti sitä, etten saanut mistä 
maksoin. Laatu huononi, osa ihmisistä jäi jonosta jne. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Opetuksen laatu oli pääasiassa ihan hyvää ja opettajat keskittyivät 
kullakin viittausvuorolla oleelliseen. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Olisivat olleet ehkä 
hyödyllisiä, jos sähköistä koetta ei olisi. Tulipahan ainakin harjoiteltua 
ajankäyttöä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Ihan ok, saa nähdä 
mitä oikeasta kokeesta tulee. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Kehittynyt ainakin enemmän verrattuna viime vuoteen. Olisi tosin 
pitänyt tehdä aika monta asiaa eri tavalla, että olisin saanut hyödyt 



maksimoitua. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Ihan ok 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Sain joitain hyödyllisiä vinkkejä, mutta ei ne kauheasti lisännyt toden-
näköisyyttä päästä sisään. Ensinnäkin, opot voisivat olla vähän realis-
tisempia tilanteen suhteen. Arvostan kyllä positiivisuutta, mutta tähän 
tarvitaan myös rehellisyyttä. Enemmän rohkeutta sanoa millainen 
tilanne oikeasti on. En kokenut hyötyväni kauheasti opiskeluvalmen-
nuksesta. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafyn tilat ovat edelleen pienet vaikka 
muuttivat uuteen toimistoon vuodenvaihteessa. Varsinkin keväällä ei 
enää riitä tilaa itseopiskeluun tuntien ulkopuolella. Lisäksi siellä on 
aivan järkyttävän kylmä. Ilmastointi jatkuvasti päällä jopa talvisin eikä 
asialle pystytä kuulemma tekemään mitään. Ei ole normaalia joutua 
pitämään takkia sisätiloissa. Toinen jääkaappi olisi kiva ja jokaiseen 
pöytään lisää jatkojohtoja. Roskiksiin isommat selkeämmät tarrat. 
Asiakaspalvelu välillä tökkii ja samasta asiasta on sanottava välillä ai-
nakin 2 kertaan ennen kuin siihen reagoidaan. Harkkakokeita voisi olla 
jo ennen joulua, niitä tulee kevään aikana hieman liian tiuhaan tahtiin. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Materiaalit ovat hyvät ja opettajat asiantuntevia. Harva valmennus-
kurssi täyttää nuo kriteerit. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos aloittaa nollapohjalta, itsekurin kanssa on ongelmia tai rahaa 
muuten riittää, kannattaa ottaa täysi paketti. Jos taas jotain pohjaa on 
olemassa, motivaatio ja kyvyt riittävät, jouluun asti pärjää mainiosti 
ilman apua. Itseopiskelumateriaaleilla pärjää, mutta joihinkin vai-
keasti hahmotettaviin asioihin on hyvä olla opettajan apu. Opetus on 
laadukasta, mutta kannattaa silti miettiä tarkkaan mitä ottaa. Aamu-
tunnit on ideaaleja lukemisen kannalta, mutta ongelmallisia ruokailun 
suhteen. 3h oppitunti sisältää kaksi 10 min, joiden aikana juuri ja juuri 
kerkeää vessaan ja ehkä syömään nopean välipalan kullakin kerralla. 
Yhden oppitunnin aikana kerkeää kysyä 1-5 kysymystä riippuen jonos-
ta, keväällä harvemmin. Vessaan on lähdettävä heti kun tauko alkaa, 



koska niihin on jonoa. Kunnon lounasta pystyy syömään vasta puolen-
päivän aikaan, mikä oli itselleni usein liian myöhään. Ilmaiset kuumat 
juomat plussaa. Mafy pääosin hyvä investointi, mutta ei ihan 5 tonnin 
arvoinen. Liikoja ei kannata odottaa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591738154 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Tietoa paljon ja mo-

nipuolisesti

4 
Hyvä teoria, tässä 

myös välillä vaikea-
selkoisempia aiheita 

ja kokonaisuuksia 
ainakin itselle ym-

märtää.

5 
Teoria joskus hieman 

vaikeaselkoista

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Kyllä kun sitä tajusin/kehtasin itse pyytää 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Hyvin hitaasti, mutta varmasti 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Itselle sattui todellaa hyvä opo ja henk koht hyödyin valmennuksesta 
paljon 
Kehitysehdotuksia kurssista: Itselle olisi ollut hyödyllistä nähdä 
myös montako tehtävää opi ja ymmärrä -tehtävistä on tehtynä, kun nyt 
vain tehtyjen ja tekemättömien tavoitetehtävien määrät ovat selkeästi 
näkyvillä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  



 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604026011 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11595726973 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kokeentarkistuksessa olisi kehitet-
tävää. Pisteet olivat välillä epäselvästi merkitty ja pisteet oli väärin 
laskettu. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595308515 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Arvosana 5 lähiope-
tukselle. Varsinkin 

pääope mahtava ja 
positiivinen, luennot 
kivoja. Materiaalien 
tehtävät loppuivat 

liian nopeasti, joten 
jouduin ostaa muita 

materiaaleja kevääk-
si, siksi arvosana 3.

3 
Opettajat mukavia ja 
osaavia. Materiaalei-
hin voisi lisätä tehtä-
viä, sillä ne loppuivat 
kesken, jolloin minun 

täytyi investoida 
rahaa kalliin kurssin 
lisäksi vielä ulkopuo-
lisiin materiaaleihin. 

Jos tehtäviä olisi ollut 
riittävästi syyskuusta 
toukokuuhun, olisin 

antanut 5.

4 
Materiaaleissa on 
paljon tehtäviä ja 

pääopettajat osaa-
vat auttaa niissä 

nopeasti. Voisi olla 
enemmän keski-
tasoisia tehtäviä 

kuitenkin, oli tosi lan-
nistavaa nollapoh-
jalta syksyllä siirtyä 
tekemään 2. paketin 

hyvin vaikeita teh-
täviä, sillä ne eivät 
onnistuneet vaikka 
luuli oppineensa 1. 

osion asiat jo.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 



Kehitysehdotuksia kurssista: Aiemmin mainitut mafynetin tehtäviin 
liittyvät parannusehdotukset.   Lisäksi kurssin sivuilla voitaisiin painot-
taa enemmän sitä faktaa, että kurssilla oppiminen perustuu tehtävien 
tekoon ja aktiiviseen kysymiseen, eikä perinteiseen luennointiin, sillä se 
tuli ilmeisesti monelle yllätyksenä. Varsinkin muutama hiljainen opis-
kelija joutui sellaiseen tilanteeseen, että 1. kierroksia lukuunottamatta 
he eivät koskaan kysyneet mitään, jos 1. kierroksellakaan kysyivät.   
Toisaalta en tiedä olisinko itse uskaltanut tulla kurssille jos olisin 
tiennyt tästä teidän systeemistänne. (odotin luentoja) Kurssin alettua 
osoittautuikin, että opin huomattavasti paremmin tehtäviä tekemällä. 
Enää en menisi muille kursseille, kun huomasin miten tehottomia luen-
not ovat mafyn tyyliin verrattuna. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Materiaaleihin pitäisi saada lisää tehtäviä, varsinkin kemiaan ja biolo-
giaan. Fysiikkaan enemmän keskivaikeita tehtäviä. Tasohyppäys 1. ja 
2. osioiden välillä on fysiikassa liian suuri. Lähikurssi laadukas, opetta-
jat mukavia ja hyviä. Opetustapa ei välttämättä sovi kaikille, sillä se on 
todella opiskelijalähtöinen ja opiskelijan on oltava valmis kysymään 
kysymyksiä aktiivisesti saadakseen kurssista hyötyä irti. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi sopii sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita tekemään paljon 
tehtäviä ja kysymään luokassa ääneen kysymyksiä. (kahden kesken 
opettajalta siis) Jokaisessa ryhmässäni oli sellaisia jotka eivät koskaan 
kysyneet mitään. Kurssista ei ollut heille siis mitään hyötyä jokaviik-
koista lyhyehköä bilsan luentoa lukuunottamatta. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591401168 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologian kurssi oli 
mielestäni muuten 

erittäin hyvä, mutta 
olisin kaivannut sen 
opettajilta saman-
kaltaista henkilö-

kohtaista otetta kuin 
esim. fysiikan kurs-

silla.

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Entisenä lähikurssilaisena ja tämän kevään nettiopetuksessa oltuani 
pidän nettiopetusta paremana vaihtoehtona valmennuskurssille, sillä 
koin saaneeni huomattavasti enemmän aikaa opettajien kanssa kuin 
lähikurssilla eikä ollut kiire kysyä kaikkia kysymyksiä. Etenkin lähikurs-
silla aikaa meni paljon kaikkien luona kiertämiseen, vaikka kaikilla 
kysyttävää ei ollut. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Koin, että ainakin suurin osa opettajista muistaa minut ja opettaa mi-
nua osaamistani vastaavalla tasolla. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen kehittynyt huomattavasti enemmän nyt muutamassa kuukaudes-
sa kuin viime keväänä lähikurssilla. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssi on vastannut hyvin odotuksiini ja mafyvalmennus on mielestäni 
pystynyt riittävän dynaamisesti vastaamaan valintauudistuksen tuot-
tamiin haasteisiin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 



Opiskeluvalmennuksesta saamani henkinen tuki on ollut hyödyllis-
tä, mutta käytännön hyödyt jäävät vähäisiksi. Jos jatkossa tulee pdf. 
muodossa tarkastettavia kokeita ehdottaisin niiden jakamista opiske-
luvalmentajien kanssa, jotka voisivat tarkastella niitä ja antaa vinkkejä 
esim. koetaktiikkaan sen perusteella. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin kurssia riippuen valintauudistuksisa keväällä 2021. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591049443 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
en saanut etäkurssista ihan niin paljon irti kuin olisin halunnut, mutta 
minkäs koronalle oikein voi 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Osassa oli tehtävä-
nannossa epämääräisyyksiä, osasta puuttui tärkeitä lukuarvoja jotka 
vaikuttivat muutamaan tehtävään 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Olisin toivonut esityksiä myös kemiasta ja fysiikasta, bilsassa ne olivat 
ihan supereita 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Lisää yleisiä esityksiä kiitos! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590967762 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 
Motivoivampi ope-
tustyyli olisi ehkä 

tarpeen.

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Välillä saisi ehkä olla makuuni joitain syventävämpiä pidempiä luen-
toja. Itseopiskelu on tehokasta ja on todella hyvä, että askarruttavia 
asioita saa kysyä, mutta välillä kaipaisi joistain vaikeista aiheista 
”luentotyylistä” otetta. Toisi vaihtelua. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Olisi kiva välillä saada vinkkejä siihen, millaisia kysymyksiä kannattaa 
esittää, jotta vaikeat aiheet avautuisivat paremmin. Olisi mm. kiva 
kuulla mitä muut opiskelijat kyselevät. Joskus on nimittäin vaikea 
kysyä jotain kun ei edes tiedä mitä ei tiedä. Tämä ei ehkä kuulu juuri 
tähän kohtaan palautetta. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Niin kauan kun pääsy-
kokeet ovat paperiset, on erittäin hyvä, että niitä simuloidaan mahdol-
lisimman tarkasti. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Todella tärkeitä nekin, 
vaikka välillä, jos ei edisty haluamaansa tahtiin kaikki kokeet tuovat 
enemmänkin turhautumista kuin lisämotivaatiota, mutta luulen, että 
se on vain minusta kiinni, kun en ehkä ole vielä aivan huipputasolla. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Kehittymistä tapahtui, mutta paljon hitaammin kuin tavoittelin. En 
syytä siitä kuitenkaan itse kurssia. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Erittäin onnistunut. Oppituntien tauotukset voisivat olla jotenkin järke-
vämmin tai sitten tauotuksen voisi jättää opiskelijan vastuulle. Harvoin 
pidin taukoa silloin, kun se chatissä pidettiin ja olisin usein halunnut 
esittää kysymykseni juuri tällä aikaa. Taukojen olisi hyvä olla säännölli-



sin väliajoin, eikä vain samaan aikaan. Opettajat voisivat enemmänkin 
kannustaa kysymään ja vinkata millaiset kysymykset olisivat hyviä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Aivan ihana. Jos saisi vinkata, niin itselleni pitäisi olla ehkä lukutuntien 
kanssa hieman tiukempi. Ystävällisyys on todella ihanaa, mutta tietty 
kuri ajaa minut parempii suorituksiin (tuttua oman kilpaurheilun kaut-
ta). Aina ei tietenkään mahda mitään, jos puhti loppu, mutta toisinaan 
kaipaisi ainoastaan potkun pyllylle.     Valmennukseen voisi sisältää 
myös enemmän taustatietoa siitä, mitkä lukutottumukset todettu 
huonoiksi ja mitkä hyviksi esim. aineiden lukusuhteiden kohdalla. Eli 
vähän faktatietoa mukaan, kun välillä tuntuu, että mentiin ainoastaan 
valmentajan omien kokemusten pohjalta sinnepäin, joka ei ollut ehkä 
kaikkein suorin reitti. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Oppituntien tauotus säännölliseksi ja 
3h tehokasta kysymysaikaa + tauot päälle tai opiskelijan omalle vas-
tuulle. (nyt oli 1. oppitunti 9:15-10:15 (1h), 2. 10:25-11:15 (50min) ja 3. 
11:25-12:15 (50min)) ja kun taukojen pitäminen vielä opettajakohtai-
sesti heitteli, niin sitten usein joutui odottamaan juuri silloin kun apu oli 
tarpeen. Yhteiset opetusosuudet voisivat olla joskus hieman pidempiä 
ja käydä asioita laajemmin. Voitaisiin lisäksi kertoa tarvittavia nippe-
litietoja hieman joka tunti niin niitäkin jäisi samalla päähän. Kurssin 
kokonaiskuva kuitenkin todella onnistunut. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Hinta on melkoinen, mutta laatu on todella hyvä. Kaipaisin ehkä enem-
män vielä yksilöllistä ”huolenpitoa”, vaikka olemmehan me jo aikuisia. 
Itselläni motivaatioon auttaa, kun joku muu tekee selväksi, että näkee 
edistymisen ja pistää kiristämään tahtia, jos on jäljessä. Kukaan ei 
oikein hoputtanut minua missään vaiheessa ja lopulta jäi jopa koko-
naisia aiheita lukematta. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ihana kurssi, jolla kehitys tehokasta. Oman työn määrä kumminkin 
ratkaisee kaiken, mitään kun ei pureskella opiskelijalle valmiiksi, mutta 
apua löytyy aina, kun tarpeen. Kysykää PALJON. Siten saatte kaiken 
ilon irti. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588079762 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

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



Vastaajan tunnus: 11587203609 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Toivomuksena olisi ollut hieman enemmän yhteistä opetusta. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Osaan käyttää koeaikani paremmin ja olen syventänyt tietoa vaikeiden 
tehtävien avulla. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Etäopetus onnistunut hyvin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Kannustava ja empaattinen. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587197293 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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



Vastaajan tunnus: 11587183145 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586684085 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Tässä oli paljon opettajakohtaisia eroja, pääsääntöisesti oli kuitenkin 
koko ajan tunne siitä, että opettajat osasivat asiansa ja osasivat asiat 
myös tuoda selkeästi ilmi. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Toisinaan lähiopetuksessa melu oli kovahkoa, etenkin jos vieressä istu-
valle selitetettiin/opetettiin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Kun jokainen etenee omaan tahtiin, voi kysyä opettajalta juuri ne kysy-
mykset jotka itseä mietityttää. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Etäopetus toimi yllättävän hyvin alun 
epäilyksistä huolimatta ja hienoa oli, että muuttuneeseen tilanteeseen 
pystyttiin vastaamaan niin nopeasti ja laadukkaasti. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586577647 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
oppilailla on ollut selkeästi eniten haastetta fysiikan parissa ja vähiten 
biologian. voisi olla hyvä muutos tuleviin kursseihin, jos fysiikan tunteja 
olisi enemmän kuin biologian, kemiaa toisiksi eniten jne. Myös jonot 
ovat olleet fysiikassa pisimmät, olisiko järkevää/mahdollista lisätä 
opettajia ”vaikeissa” aineissa ja esimerkiksi joillain tunneilla vähentää 
vaikka bilsassa, jossa apua tarvittiin paljon harvemmin 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Välillä mietin, tykätäänkö minusta / olenko vaivaannuttava oppilas, 
kun minulla on ollut niin paljon kysymyksiä. Opettajat ovat olleet mu-
kavia, mutta tämä tunne tuli erityisesti lähikurssilla kun kynäni valittiin 
välillä viimeisenä (mentiin toiselle puolelle luokkaa auttamaan, vaikka 
olisin ollut lähempänä, eikä kummallakaan ollut pinkkiä tussia), koin 
hieman huonoa omatuntoa kysymysteni/avuntarpeeni määrästä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: oppiaineiden tuntijako voisi olla hie-
man eri: fysiikan tunteja eniten, kemian toisiksi eniten ja biologiasta 
vähiten tunteja. Näin enemmistölle vaikeiden aineiden opettelua 
lisätään. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 



Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Yksilöllinen opetus on tehokasta ja auttoi juuri minulle vaikeiden asioi-
den oppimisessa. Suosittelen!:) 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586532943 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 5 
(Fysiikan ope) täys-

kymppi
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11599977324 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

 3 5 

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



Vastaajan tunnus: 11596268124 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11592936004 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591070248 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591050693 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Mielestäni vasta-
uksissa voisi olla 

enemmän havain-
nollistavia videoita. 
Esim. miten sydän 

pumppaa verta.

4 
Vastauksissa voisi olla 

enemmän videoita.

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Joitakin opettajia minun oli helpompi ymmärtää kuin toisia. Yleisesti 
olen kuitenkin tyytyväinen opetuksen tasoon. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4paperiset kokeet ovat 
yleisesti hyviä, miinuksena se, että vanhoja tehtäviä käytetään uudes-
taan, jotka muistaa ulkoa viime vuosilta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Plussaa nopeasta rea-
goinnista sähköisten kokeiden laatimiseen. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
olen kehittynyt huonommin kuin viime vuonna kehityin. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Lähiopetuksen puuttuminen ja siitä silti maksaminen harmittaa. Koen, 
että opin paremmin lähiopetuksessa. Ymmärrän kuitenkin miksi lähi-
opetusta ei tietenkään voitu järjestää. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Huonoina aikoina suuri apu. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän videoita biologian ja kemian 
vastauksiin. Lisäksi harjoituskokeiden tehtävien uusiminen esim. 2-3 
vuoden välein. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



5 
Perustelut arvosanalle:  
Mafynetti ja yksilöllinen opetus. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203897 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi auttaa ylläpitämään hyvän aikataulun opiskelemisessa. MAFY:n 
järjestämät harjoituskokeet vaativat jatkuvaa opiskelua, auttavat koe-
jännitykseen ja motivoi pärjäämään paremmin kokeissa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587198774 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586814169 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Olisin kaivannut enemmän myös yhteistä opetusta joistakin asioista. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Ylimääräinen koe oli 
liian helppo, muutoin hyviä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Hieman olisin kaivannut sitä opetusta myös, sillä opin kuulemalla. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Opossa ei mitään vikaa, mutta koen hyödyksi lähinnä lukusuunnitel-
man teon. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Lisäisin opetusta. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Ainakin mafyn itseopiskelumatskuja. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586704966 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586699853 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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:  
Kannattaa käydä ensimmäisellä hakukerralla valmennuskurssi, sillä 
sieltä saa varmuutta oikeaan opiskelutekniikkaan ja tietää, kuinka 
paljon on oikea opiskelu määrä. Itse olin todella yksinäinen ja hukassa 
ennen valmennuskurssin alkamista, sillä monet ystävät olivat saa-
neet opiskelupaikan muualta enkä käynyt töissä, joten minulla ei ollut 
minkäänlaista pakollista tekemistä. Olisi ollut hyvin vaikeaa laatia 
itselleen ensimmäisellä hakukerralla hyvä ja realistinen lukusuunnitel-
ma. Sain kurssilta myös uusia kavereita, joita oli kiva tavata viikottain 
kurssipaikalla. Juttelimme pääsykokeesta tai jostain aivan muusta. 
Korona-tilanne kuitenkin riisti tämän mahdollisuuden nähdä muita ha-



kijoita, mutta opetus sujui silti mutkitta. Valvotut harjoituskokeet olivat 
todella hyviä, sillä niissä tuntui olevansa oikeassa pääsykokeessa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591738424 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Erityisesti biologian luennot ja briiffit oliva hyviä vaihtelun kannalta. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Alkuperäiseen kokee-
seen koen paperisten kokeiden tuen erittäin hyvänä, erityisesti kun 
koetilanne simuloitiin yliopiston tiloissa. Tämän kesän osalta toisaal-
taan turhana jos urakka päättyy jo 1 vaiheeseen. 2 vaiheesta ei pysty 
varmaksi sanomaan. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Hyödyllisyys näkyy 
varmaankin siinä, että tottui käyttämään välineenä tietokonetta ja tot-
tui jäsentelemään työtä eri tavalla. Varsinainen hyöty varmistuu, kun 
selviää se kuinka hyvin MAFY arvioi todellisen kokeen tyypin ja tyylin 
oikein. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Oman lähtötason nostaminen usean vuoden tauon jälkeen tälle tasolle 
oli merkittävä kehitys vaikkei riittäisikään vielä opiskelupaikkaan. Jos 
pohja olisi ollut sama kuin lukion päättyessä olisi odotukseni sisään-
pääsystä huomattavan itsevarmat. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Vallitsevan tilanteen valossa olin positiivisesti yllättynyt kuinka hyvin 
kurssi muovautui tukemaan lukemista. Hyvää oli etttei tarvinnut itse 
murehtia tiedotuksista ja uutisten seuraamisesta. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
Tällä kertaa oma opo jäi aavistuksen pettymykseksi. Opolta kaipasin 
enemmän henkistä tukea ja uskon valamista sen sijaan, että tuntimää-
riä ja menestymistä olisi kyselty niin paljoa. Tuntimäärät ja tehtävä 
käyrät on kuitenkin omassa syynissä jo sovelluksen ansiosta. 



Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588077360 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Opettajat ovat tsempanneet todella hyvin ja oma itsevarmuus opiske-
luun on kasvanut huimasti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suuret kiitokset koko Mafyn tiimille! Valmennus on ollut paljon enem-
män kuin osasin odottaa. Opettajat ovat todella ammattitaitoisia ja 
aina on pystynyt kysymään ihan mitä vaan pienintäkin asiaa joka on 
mietityttänyt. Opettajat ja opiskeluvalmentaja ovat alusta asti aidosti 
tukeneet minua ja saaneet näkemään asiat valoisammilta, kun opis-
kelu ei aina ole mennyt toiveiden mukaan. En olisi päässyt samaan 
itsevarmuuteen pelkästään itsenäisesti opiskelemalla. Kiitos! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587208688 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat olivat fiksuja, osaavia ja asiantuntevia. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Kurssilla keskittyminen pääasiassa itsenäiseen opiskeluun oli toimiva 
ja tehokas tapa, ja opettajat aina tarvittaessa käytettävissä. Mafynetin 
materiaalit ovat kattavat ja helpottavat opiskelua huomattavasti. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Kurssilla otettiin kaikki opiskelijat tasapuolisesti huomioon ja annet-
tiin kaikille mahdollisuus yksilöllisempään ja henkilökohtaisempaan 
opetukseen. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Harjoituskokeissa 
parasta oli oikean koetilanteen ja koetaktiikan harjoittelu oman osaa-
misen testaamisen sekä kehityksen seuraamisen ohella. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Mafyn nopea mukautu-
minen ja reagointi muuttuneisiin pääsykokeisiin helpotti omaa epävar-
muutta tilanteesta, ja sähköisten kokeiden harjoittelun mahdollisuus 
on varmasti hyödyksi oikeassa pääsykokeessa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Kurssin aikana on kehittynyt huimasti lähtötasoon verrattuna, jos ei 
vielä sisäänpääsyyn vaadittavalle tasolle, niin ainakin oikeaan suun-
taan. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Kurssista on ollut enemmän hyötyä kuin osasi odottaa. Varsinkin 
mafynetti on helpottanut opiskelua paljon, koska kattavien tehtävä- ja 
teoriapakettien sekä kehityksen seuraamisen kanssa ei tarvitse huoleh-
tia muusta kuin omasta opiskelusta. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus lisää vielä omalta osaltaan henkilökohtaisuutta. 
Oli kiva, kun oli joku ”ulkopuolinen”, jolta sai aina tukea, vinkkejä ja 
kannustusta ja jolla on myös omaa kokemusta luku-urakasta. 



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



Vastaajan tunnus: 11586919546 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11586808202 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat ovat olleet erittäin hyviä ja osanneet asiansa moitteetto-
masti. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Itselle sopivat tavat. Sai todella hyvin tehtyä ja apua aina sitä tarvites-
sa. Hieman enemmän olisin ehkä toivonut, että olisi ollut miniluentoja 
tuntien alussa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Sain aina apua kun sitä tarvitsin, ja kysymystäni/ ongelmaa pohdittiin 
yhdessä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperiset kokeet salissa 
olivat huippuhyviä. Pieni miinus siitä, että tarkastuksessa tarkkuutta, 
oli todella usein virheitä pisteissä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Kokeet olivat todella 
hyödyllisiä valmistautumiseen. Kuitenkin pientä miinusta tuli tieto-
teknisistä ongelmista kokeiden tarkastuksen ja palautuksen suhteen, 
kaikki kokeet ei aina tulleet ajallaan takaisin ja pisteiden kanssa vähän 
ongelmia. Toki tämä ihan ymmärrettävää sillä tämä kaikki tapahtui 
niin nopeasti. Kokeen teko itsessään sujui hyvin ja oli toimiva ratkaisu. 
Eniten pidin siitä, kun sai pisteet heti. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Olen kehittynyt kurssin aikana aivan valtavasti. Olen lisäksi saanut 
varmuutta omaan tekemiseen varsinkin fysiikassa. Itselle haastavat 
aiheet osa tullut jopa helpoiksi ja osa avautunut vähän lisää, eikä ole 
enää niin vaikeaa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Todella hyvä kurssi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus on ollut todella hyvä. Olen saanut apua opiskelun 
suunnitteluun, opiskelutekniikoihin ja aikataulutukseen. Tämä vähen-



tänyt todella paljon stressiä. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Etäopetuksessa yleinen kierros vähän 
useammin, ja kurssin alussa olisi kiva saada tähän jokin ns aikataulu, 
toki se voi sisältää muutoksia ja muuta, mutta antaisin vähän parem-
man yleiskuvan. Lisäksi olisin toivonut, jotain aikataulua biologian 
osalta käytävistä yhteisistä luennoista. Olisin mieluusti vähän tutkaillut 
aihetta ennen, kun sitä käydään yheisesti läpi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen MAFY:n kursseja kaikille. Opiskelutyylinä tämä ei välttämät-
tä toimi kaikille, joten kannattaa ottaa huomioon millainen olet opiske-
lijana valmennuskurssia harkitessasi. Itse koin tämän hyväksi tavaksi 
ja sain itsenäisesti edettyä hyvin, apua sain aina kun sitä tarvitsin. 
Opettajat ainakin täällä Turussa ovat olleet erittäin hyviä, iso kiitos siis 
heille. Kurssiin kuuluva opiskeluvalmennus on ollut erittäin hyvä lisä, 
suosittelen sen valitsemista kaikille itseopiskelijoille. Opiskeluvalmen-
tajalta olen saanut paljon hyviä vinkkejä opiskeluun, olemme yhdessä 
tehneet opiskelusuunnitelmaa ja lisäksi on ollut ihanaa saada jaettua 
omia tuntemuksia jollekin joka kuuntelee ja tietää tämän tilanteen ol-
tuaan itsekin tässä. Kurssi oli mielestäni hintansa arvoinen. Suosittelen 
lämpimästi MAFY:a kaikille hakijoille. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586696273 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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:  
En olisi ikinä uskonut kehittyväni tällä tavalla. Ilman Mafyn apua en 
olisi nyt tässä pisteessä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599676366 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
En ehkä kauheasti tarvinnut tai edes pyytänyt. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ne tutorin soitot valinnaisiksi ja kenties 
työskentelyä sen eteen, että mitä jos ei MAFYn materiaalit riitäkään 
opettamaan jotain asiaa;   - Mitä vaihtoehtoisia tapoja oppia ko. asia 
(Khan Academy, jne)  - Mitkä ovat parhaat videot esim. Youtubessa  - Eri 
sovellukset Quizzlet, Photomath, jne.  - Mitkä ovat parhaat lukiokirja-
sarjat (missä kirjassa on joku asia selitetty hyvin jne)    Nämä vinkit voi 
olla kultaakin arvokkaampia pelkkien lukiokirjojen rinnalle. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Oikeastaan jos ne ”tutorin” säännölliset soitot saisi valita olla tapahtu-
matta, niin antaisin ”Varmasti suosittelisin”. Omalta kohdaltani ne ovat 
olleet aikaa vieviä eikä niin hyödyllisiä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos tuntiopetus ja ryhmäopetus ovat sellaisia missä tunnet turhautu-



vasi tai fokuksesi lähtee harhailemaan esim. liian hitaan etenemistah-
din takia, on MAFY-kurssi sinulle juuri oikea paikka. Ammattitaitoiset 
opettajat, voit keskittyä omaan opiskelurytmiisi ja paljon tehtäviä, 
jotka oikeasti saavat sinut oppimaan asiat - ei ainoastaan muistamaan 
ulkoa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735019 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista: 1 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 1 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
En suosittelisi etäopetusta 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587227118 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11591023642 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Olisin toivonut enemmän yhteistä opetusta. Esim. niin, että ekalla tun-
nilla oltaisiin käyty yhdessä joku yleisesti vaikea aihe. Viittaamiseen on 
kuitenkin ainakin itselläni aina pieni kynnys, joten yhteinen tunti olisi 
ollut kiva. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paperisista harkka-
kokeista oli itselleni todella paljon hyötyä. Koetilanne (normaaleissa 
olosuhteissa) tuli hyvin tutuksi ja vastaustekniikkaa sai hiottua hyvin. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Yllätyin, kuinka paljon omasta opiskeluvalmentajasta oli apua. Aivan 
5/5 
Kehitysehdotuksia kurssista: Olisin toivonut ehkä hieman enemmän 
yhteistä opetusta, jonka aikana oltaisiin käyty läpi esim. yleisesti vai-
keita aiheita (varsinkin fysiikasta tällaisia varmasti löytyy). Itselläni on 
kuitenkin aina pieni kynnys viittaamiseen, ja yhteisen opetuksen aika-
na opettaja saattaa tuoda erilaisia lähestymistapoja/pointteja esille, 
joista en itse olisi edes hoksannut kysyä.   Biologiassa (opeina Nimi  
ja Nimi ) käytiin useammin läpi yhteisesti tärkeitä asioita, ja tämän-
kaltaista opetusta olisin kaivannut kemiaan ja varsinkin fysiikkaan. 
Ja fysiikassa/kemiassa olisi voinut olla joku oma tunti nelilaskimen 
käytölle, jossa olisi opetettu tarkasti logaritmitaulukoiden käyttö sekä 



nelilaskimen omat toiminnot. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
MAFY:n kurssilla saa hyvää ja asiantuntevaa yksilöllistä opetusta. Itsel-
leni etenkin harjoituskokeista oli erittäin paljon hyötyä, sillä koetilanne 
tuli tutuksi sekä niiden avulla pystyi hiomaan omaa vastaustekniikkaa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586698535 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11604588554 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586678205 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 1 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 1 
Liian suuret ryhmäkoot ja liian vähän opettajia 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 1En koe kehittävänä 
tehdä samoja kokeita uudelleen ja uudelleen 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 1Kokeiden tarkistuksissa 
jatkuvia ongelmia palautusajan venymisen ja tiedottamisen suhteen. 
Tällä hintalapulla ei pitäisi olla asiakkaan tehtävä ottaa selvää miksei 
hänen koettansa ole tarkistettu ajallaan ja odottaa sen saapumista 
sunnuntai-iltana puoli yhdentoista aikaan aikaisemmin ilmoitetun 
keskiviikon sijasta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 2 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:1 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:1 
Opiskeluvalmentajana 1 vuoden lääkisopiskelija ei tunnu luontevalta 
ratkaisulta aikanaan nykyisellä opon esittämällä tasolla. Tiettyyn pis-
teeseen asti oposta joka on käynyt samat vaiheet läpi on apua, mutta 
siinä kohtaa kun opiskelijalla alkaa selkeästi stressitaso kohoamaan ja 
mieliala laskemaan, opon tulisi saada revittyä opiskelijastaan enem-
män irti ja kannustaa/ eikä jättää sellainen olo ettei häntä kiinnosta/ 
tai ei ole riittäviä työkaluja/valmiuksia auttaa pääsykokeeseen valmis-
tautuvaa mahdollisesti opoaan vanhempaa hakijaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



1 
Perustelut arvosanalle:  
Materiaali ok, opiskeluvalmennus ja jatkuva fiilis, että on vain pelkkä 
numero exel taulukossa ei ole tämän hinnan arvoisia 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Materiaali on hyvä ja laaja. Lähikurssista en kokenut olevan mitään 
apua suurien ryhmäkokojen ja meluisten luokkahuoneiden takia. Tur-
han usein henkilökohtaiselle avulle jäi liian vähän aikaa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586684672 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 2 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Jos kävi niin, etää ei saadaan opiskelu-
paikaa. On tärkeä tarjoa kurssia alemmalla hinna kuin -10% seuraava 
kertaa. Koska pääsykokeen kautta pääseminen laski kurssin aikana. 
MAFY: auttaisi opiskelijoita jotka edellen halua lääkiksen vaikka ei 
päässyt tällä kertaa erityisesti lähikurssilaisia.      Koska kurssi on kallis. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587204931 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Kerran viikossa oli 
mukava vain istua 

ja kuunnella luentoa 
eri biologian aihepii-

reistä.

5 
Monipuolisesti erilai-
sia tehtävätyyppejä, 

sekä riittävän haasta-
via tehtäviä.

5 
Paljon riittävän 

haastavia, sekä las-
kurutiinia kehittäviä 

tehtäviä.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajilla on laaja tuntemus myös itse pääsykokeissa vastaamisesta, 
sekä monista pienemmistäkin seikoista, mistä näkyy, että aineiden 
lisäksi myös koeteknisiin asioihin on kiinnitetty paljon huomiota. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Pääosin itsenäinen työskentely mahdollistaa jokaisen etenemisen 
omaan tahtiin, mikä on tärkeää, kun opiskeltava alue on niin laaja. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Opettajat neuvoivat kysymyksissä yksilöllisesti. Kysyessä opettajalta 
apua tehtävään, opettajat monesti kysyivät myös yleisesti aineessa 
etenemisestä, mikä oli hyödyllistä :) 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Paljon hyviä oikeassa 
kokeessa tavattavien tehtävien kaltaisia riittävän haastavia tehtäviä. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Kokeet olivat hyvin 
laadittuja, lyhyestä varoitusajasta huolimatta 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kurssi on niin kattava paketti, ettei 
mikään jäänyt mietityttämään tai painamaan mieltä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 



Perustelut arvosanalle:  
Kurssi antaa niin hyvät eväät kokeessa suoriutumiseen, että kurssista 
on varmasti hyötyä riippumatta lähtötasosta. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ehdottomasti hintansa arvoinen kurssi. Opettajat osaavat asiansa, 
kurssi käy asiat tärkeysjärjestyksessä, tehtäviä on riittävästi ja teoriat 
ovat selkeitä ja todella kattavia. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586970163 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
(Biologian opettajan 

nimi) opetus erin-
omaista!

5 4 
Aina ei saanut apua 
tai vastauksia kysy-

myksiin uusilta opet-
tajilta. Toisilta taas 

sai paljon apua.
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Uusien opettajien opetus ei aina ollut. Välillä tuntui, ettei millään saa 
vastauksia kysymyksiin. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Opin paljon myös itsestäni. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:1 
Monta kertaa olin aikeissa pyytää opiskeluvalmentajalle vaihtoa, 
mutta aina ajattelin, että enää muutamia kuukausia jäljellä, en jaksai-
si tutustua uuteen. Luulen, että olisin voinut saada jotain irti toiselta 
opiskeluvalmentajalta. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ei sähköpostiin Mafyn tiedotteita! Säh-
köpostit ovat hieman sekavia, niitä tulee valtavasti ja ne hukkuvat mui-
den sähköpostien joukkoon. Koin tämän huonona viestintänä, esimer-
kiksi en pystynyt osallistumaan kaikille sähköisille opetustunneille kun 
en ollut saanut kaikkia sähköposteja. Mahdollisesti kaikki mafynettiin? 
Mafynettiin voisi myös lisätä hakutoiminnon, jolla voi hakea sanoja 
koko materiaalista nopeasti. Tämä nopeuttaisi esimerkiksi kertaamista 



ennen koetta! :) 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735565 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Lähikurssilla motivoiva ilmapiiri. Opettajat aidosti avuliaita. En opiskel-
lut lukiossa fysiikkaa, mutta mafyn avula laskurutiinini kehittyi usko-
mattoman paljon ja todella ymmärsin asioita. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591051297 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 
En ole oppinut niin 
paljon kuin olisin 

toivonut.

5 
(Fysiikan ope) opetus 

on ollut parasta!

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Biologian ja kemian osalta olisin tarvinnut luentotyyppistä opetusta 
enemmän. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Lähtötasoni oli heikko, siihen nähden olen toki päässyt eteenpäin mut-
ta todennäköisesti en pääse sisään vielä tänä vuonna. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Olen hyvin tyytyväinen tähän kokonaisuutena! 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Taustani ja elämäntilanteeni on hyvin erilainen kuin opiskeluvalmenta-
jallani, enkä usko että hän on täysin ymmärtänyt sen vaikutusta sii-
hen, etten ole edennyt toivotulla tavalla. Hän ehkä pitää minua vähän 
laiskana. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Henkilökohtaisesti en ole oppinut 
(Fysiikan ope) tunneilla kovin paljoa. Kun hän on vastannut pitkälti 
kemiasta ja fysiikastakin puolet, olen usein kokenut opetuksen hieman 
hyödyttömäksi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 



Terveiset tuleville sukupolville:  
Lähtötasoni oli heikko, ja valitsin siihen nähden turhan lyhyen kurssin. 
MAFYn opettajat ovat kuitenkin mainioita! He tekevät parhaansa kai-
kentasoisten opiskelijoiden kanssa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587359255 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Toimii joillekin, ei kaikille. Hyvä kokonaisuus kuitenkin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Silloin kun sitä tarvitsee ja osaa kysyä. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Kiitos nopeasta rea-
goinnista muutoksiin. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Omasta tekemisestä, oppimisesta ja sen nopeudesta tämä on enem-
män kiinni. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Kurssi oli itseäni kehittävä. Olen kyseenalaistanut lähiopeusta mieles-
säni, sillä en kokenut siitä juuri olevan hyötyä itselleni. Tämä johtuu ai-
noastaan siitä, että pyrin selvittämään ongelmat itse, enkä välttämät-
tä osaa pyytää niihin apua muilta. Toisinsanoen nettikurssi olisi sopinut 
itselleni lähes yhtä hyvin. Korostan sitä, että tämä on henkilökohtainen 
mielipiteeni eikä kerro kurssin ”huonoudesta”. Olen kiitollinen Mafyn 
nopeasta reagoinnista muuttuvaan tilanteeseen ja mukautumisesta 
siihen. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskeluvalmentajan toiminta oli hyvää ja motivoivaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Kuten edellisissä osioissa jo sanoinkin, 
niin kiitos nopeasta reagoinnista muuttuvaan tilanteeseen. Ymmärrän 
että tämä ei ole ollut helppoa mafylle tai opettajille eikä varsinkaan 
opiskelijoille.     Kun valintakokeen sisäänpääsyn mahdollisuuksia on 
pienennetty reilusti, tarkoittaa tämä sitä että yhä useampi Mafyn kurs-
silaisista ei tule pääsemään kouluun. Siispä toivon kohteliaasti, että 



tämä huomioidaan Mafyn toimesta seuraavan vuoden pääsykokeisiin 
valmistautumisessa. Esimerkiksi nettikurssin lisenssin jatkamisella, 
jolloin ylimääräisiä kuluja ei kohtuuttomasti tule.     Tämä huoli on var-
masti monella kurssilaisella. Kiitos. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Todennäköisesti suosittelisin ihmisille, jotka tarvitsevat opettajaa ja 
osaavat hyödyntää opettajan osaamista.     Nettikurssia suosittelisin 
ehdottomasti. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587206016 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Yhteyden saanti asiakaspalveluun voisi 
olla joustavampaa erityisesti nettikursseilla. Näin olisi mahdollisuus 
saada apua, mikäli viikonloppuisin järjestettävien harjoituskokeiden 
kanssa ilmenisi ongelmia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587202870 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Biologian lisätunnit olivat erityisen hyviä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 3 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Fysiikassa ja kemiassa voisi järjestää 
myös valinnaisia lisätunteja kuten biologiassa. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587180200 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
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



Vastaajan tunnus: 11607216912 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604059551 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

2 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Olisin kaivannut enemmän yleisiä vinkkejä ja ”kikkoja” varsinkin fy ja 
ke osalta. Vaikka ymmärrän kyllä Mafyn strategian. Mutta nyt jäi vähän 
sille tasolle, että jos tajusit kysyä, sait hyvät ohjeet. Mutta fy ja ke on 
paljon yleisiä kikkoja, mitkä olisi ollut kiva, jos olisi käyty yhdessä läpi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 2 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Biologia on jotenkin epäselvästi raken-
nettu.     Ehdottomasti sanahaku olisi tarpeen!! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599546735 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735609 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Lähiopetuksena kurssi toimi minulle todella hyvin, mutta sähköisiin 
ympäristöihin siirryttyä ei enää. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän yhteisiä osioita ja esityksiä 
myös fysiikassa ja kemiassa. Biologian esitykset olivat hyviä ja kiinnos-
tavia. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
Mielestäni kurssien hinnoissa on paljon ilmaa, ja suosittelisin harkitse-
maan muitakin vaihtoehtoja. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591390975 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

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



Vastaajan tunnus: 11591049915 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 2 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Mafy yritti kyllä parhaansa mukaan sopeutua tähän koronatilantee-
seen, mutta en silti koe että olisin saanut täysin rahoilleni vastinetta 
opetuksen siirtyessä videopuheluihin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590905784 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä 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



Vastaajan tunnus: 11587188306 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Vaikea tietää vielä 
ennen oikeaa koitosta, mutta mielestäni toimitte hienosti ja nopeasti, 
kun teitte mukailtuja kokeita. Google Forms ei herättänyt 100% luot-
tamusta koeympäristönä mutta ihan ymmärrettävä ratkaisu tässä 
aikataulussa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Tuntien suunnittelun puolesta tosi tärkeä (Varsinkin alussa), ehkä aina 
ei tuntunut siltä, että löytyisi täysin yhteistä säveltä tai uskoa sisään-
pääsyyn. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586692213 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 3 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586577117 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: opiskeluvalmennus ei ollut mielestäni 
tarpeeksi selkeästi suunniteltua. Omasta opiskeluvalmentajastani 
huomasin että hänelle ei ollut annettu selkeitä ohjeita, että mitä pu-
heluissa on tarkoitus käydä läpi ja miten suhtautua opiskelijan kysy-
myksiin ja mahdollisiin ongelmiin. Itse en nähnyt opiskeluvalmennusta 
hyödyllisenä ja pikemminkin se oli jopa joka kerta hieman ahdistava 
kokemus soitella tuntemattoman ihmisen kanssa josta en tiedä lähes 
mitään eikä hän tunne minua. Toivoisin että opiskeluvalmentajat valit-
taisiin tarkasti niistä ihmisistä kehen hakijoilla olisi jopa mahdollisuus 
samaistua koska ainakin itse odotin että se olisi joku tyyppi joka olisi 
todella helposti samaistuttava koska on käynyt läpi saman hakupro-
sessin, mutta oma opiskeluvalmentajani ei ikinä jakanut omia koke-
muksia tai vinkkejä asioihin mistä puhuttiin. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 



Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604588359 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

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



Vastaajan tunnus: 11588073384 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Itse koen, että olisi tehokkaamaa, jos joitain asioita käytäisiin alussa 
yhteisesti ja niistä voisi vaikka vähän keskustella. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Minusta kurssilla voisi olla joitain asioi-
ta yhteisesti. Toisaalta osallistuin vain poikkeusajan etäopetukseen, 
joten siinä tietysti omat haasteensa. Harjoituskokeet olivat hyviä ja 
MAFY yritti ja onnistuikin mukauttamaan kurssiaan suhteellisen hyvin 
vaikeassa tilanteessa kun lähes kaikki oli koko ajan epävarmaa. Kurssi 
oli kuitenkin hieman kallis siihen, mitä itse koen, että sain siitä irti tänä 
aikana, kun olin MAFY:llä. Samalla rahalla olen saanut eri järjestäjän 
kurssillä enemmän vastinetta korkealle hinnalle. Minusta olisi esimer-
kiksi ollut reilua, että monen muun kurssijärjestäjän tavoin MAFY-val-
mennus olisi antanut pienen alennuksen siitä, että opetusta ei järjes-
tetä muuten kuin netissä.   Kokonaisuutena olen kuitenkin tyytyväinen 
kurssiin ja en kadu sen käymistä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 



Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203360 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:1 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Mafynettiin enemmän motivoivia tapo-
ja saada tehtäviä tehdyksi. Esim. tehtäväsuunnitelma. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586805870 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 1 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Tuntui hyvältä, kun kurssilaiset saivat tiedot muutoksista aina heti ja 
muutoksiin reagoitiin nopeasti ja pääsi vielä harjoittelemaan verk-
kokoetta kahdesti. Mielestäni muuten hinta ja laatu eivät pelkästään 
etänä järjestettävässä kurssissa kohdanneet täysin. En olisi ollut valmis 
maksamaan muusta kuin lähiopetuksesta kurssin hintaa. Etänä sen 
olisi pitänyt olla halvempi valitakseni sen. Vastuu on tietenkin aina 
opiskelussa opiskelijalla, mutta etäopetus ei myöskään opetuksellisesti 
vastannut lähiopetusta, vaikka samat asiat käytäisiinkin läpi white 
boardilla netissä...kynnys kysyä opettajalta oli myös suurempi kuin 
lähiopetuksessa. 



   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586684235 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Etäopetus toimi mielestäni hyvin. Oli mukavaa, kun ei tarvinnut kuiskia. 
Etäopetuksessa ei voinut ”taktikoida” ja opettajien vapaana olon mu-
kaan valita milloin viittaa. Itse tykkään kysyä eri kysymyksiä eri opet-
tajilta sen mukaan, missä koen opettajien olevan juuri minua ajatellen 
parhaita selittämään. Joskus myös kysyn vaikeaa asiaa useammalta 
opettajalta, jotta sitä avataan minulle eri tavoilla (jokaisella kun on 
oma tapa ajatella ja selittää). 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Mafylla ei juuri muuta olekaan. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Olisin kaivannut puh-
taasti monivalintakokeita, joissa olisi esim. 4 vaihtoehtoa. Mukava, 
että kuitenkin pikaisella aikataululla siirsitte kokeet sähköisiksi ja vielä 
viimeisen muutitte 2 h mittaiseksi. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Oma ryhmäni oli todella kiireinen (KAA2). Tämä oli iso miinus, koska 
kysymykset kerääntyivät roikkuivat viikkoja, kun opettaja ehti vain 2 
kertaa tunnin aikana auttamaan. Loppukeväästä tämä huomioitiin 
bilsassa ja kemiassa ottamalla ylimääräinen opettaja, mutta fysiikassa 
ei. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Bilsan luentojen videointia voisi jatkaa 
myös tulevaisuudessa lähiopetuksesta huolimatta. Niistä oli tuntien 
ulkopuolella mukava ”tarkastaa” asioita, vähän kuin saisi opettajan 



selittämään itselle vaikean asian. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604018842 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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



Vastaajan tunnus: 11595720342 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 3 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Harjoituskokeiden tarkastuksiin pa-
remmat merkinnät. Välillä oli todella sekavia merkintöjä ja myös pistei-
tä oli laskettu väärin lopulliseen pistemäärään. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595227774 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

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



Vastaajan tunnus: 11591240003 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Perusasiat osattiin selittää/opettaa hyvin. Kun kysyin tarkentavia kysy-
myksiä yksityiskohdista, en saanut yhtä selkeitä vastauksia. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Itsenäistä opiskelua oli minun makuuni liikaa: kävi yksinäiseksi, vä-
hän tylsäksi ja raskaaksi.  Ryhmätyöt tai muu yhdessä tekeminen olisi 
kivaa vaihtelua.    Tykkään siitä, että mafyn kursseilla edetään omassa 
tahdissa. Tämän systeemin huono puoli on kuitenkin se, ettei luentoja 
ole järkevää pitää, koska kaikki kurssilaiset ovat eri kohdassa. Niinpä 
teoria opiskellaan pääasiassa yksin, mikä on aika raskasta ja hidasta, 
varsinkin, jos lähtötaso on heikko. Oma lähtötasoni oli ihan ok, mutta 
koin teorian itsenäisen opiskelun silti raskaaksi.   Kun luentoja ei ole, 
teoriaan liittyvät kysymykset pitää kysyä erikseen opettajalta. Teorian 
selittämiseen menee kuitenkin jonkin verran aikaa. Omalla kurssillani 
suurin osa muiden kurssilaisten kysymyksistä liittyi tehtäviin ja suurin 
osa omista kysymyksistäni liittyi teoriaan. Jos olisin kysynyt kaikki 
teoriaan liittyvät kysymykseni, suurin osa opettajan ajasta olisi mennyt 
minun asioihini, joten jätin paljon kysymättä.   Koen, että mafyvalmen-
nuksen työtavat sopivat parhaiten sellaisille hakijoille, joille teoria on 
jo tuttu ja joilla suurimmat ongelmakohdat on tehtävien ratkaisemises-
sa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Kehittymistäni hidastan minä itse, ei kurssi. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Kurssi oli hyödyllinen. Kurssimateriaali oli hyvä ja selkeä. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Opiskeluvalmennus on tosi hyvä idea ja sain siitä paljon irti. On tosi 



hyvä, että voi kysyä lääkikseen hakemisesta ja siellä opiskelusta 
sellaselta ihmiseltä, joka on käynyt tämän kaiken läpi.   Opiskeluval-
mentajani oli tosi kannustava ja sain häneltä paljon hyviä ajatuksia 
opiskeluun ja ihan elämäänkin.   Puheluiden suosituspituutta pitää 
kyllä pidentää: 20min ei riitä millään. Omat puheluni kestivät yleensä 
ainakin 30min, usein 40-45min. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ryhmähenkeä olisi parantanut, jos 
ensimmäisenä päivänä oltaisiin nimien läpikäymisen lisäksi annet-
tu pöytäryhmille tehtäväksi jutella 15min omasta hakuhistoriasta, 
yleisistä fiiliksistä ja siitä, miksi hakee lääkikseen. Tällaisia ohjattuja 
juttelutuokioita olisi voinut olla pitkin kurssia. Tämä helpottaisi muihin 
kurssilaisiin tutustumista ja antaisi henkistä tukea. (Omalla kurssillani 
oli tauoilla aika hiljaista, ja vain jo valmiiksi toisensa tuntevat juttelivat 
keskenään. Muut turvautuivat puhelimeen.) Lisäksi olisi hyvä käydä 
nimet läpi joka kerta, kun kurssiin tulee uusia ihmisiä.       Tauoilla voisi 
olla säännöllisen satunnaisesti yhteistä taukojumppaa, koska pienessä 
tilassa yksin venyttely yms. on vähän kiusallista.      Turun kurssitila oli 
esteettisesti aika ankea. Se kaipaisi vähän väriä (esim. verhot, matto ja 
pari taulua seinälle), (teko)kasveja ja lämpimän sävyisen valaistuksen. 
Tämä oikeasti piristäisi paljon!       Koska monilla ei ole lähipiirissä lää-
käriä, jolta mieltä askarruttavia kysymyksiä voisi kysyä, olisi tosi kivaa, 
jos kurssipaikalle voitaisiin esim. keväällä kutsua lääkäri, joka kertoisi 
työstä tarkemmin, kuvailisi perustyöpäiväänsä ja jolle saisi esittää 
omia kysymyksiä. Tällä tavalla käsitys lääkärin työstä selkeytyisi ja 
saisi paremman kuvan siitä, mitä tällä luku-urakalla oikeastaan tavoi-
tellaan. On vaikeaa panostaa täysillä sellaiseen asiaan, joka perustuu 
vain mielikuviin.         Joissakin fysiikan tehtävien mallivastauksissa 
perustelut voisivat olla yksityiskohtaisempia tai perusteellisempia.        
Ryhmätyöt tai muu yhdessä tekeminen olisi kivaa vaihtelua. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin kurssia, koska kurssimateriaali on hyvä ja opiskeluval-
mennus on suuri apu. Myös mahdollisuus puheluun mielenhallinta-
valmentajan kanssa on suuri etu (puhuin hänen kanssaan kerran, oli 
tosi hyvä).   Jos ystäväni on hyvällä lähtötasolla, suosittelisin hänelle 



mafyvalmennusta ja kehottaisin muodostamaan lukupiirin muiden 
kurssilaisten/hakijoiden kanssa, koska opiskelu kurssilla on kuitenkin 
aika itsenäistä.   Jos ystäväni lähtötaso on heikko, suosittelisin hank-
kimaan jonkin toisen valmennuskurssin, jossa on enemmän luentoja, 
mutta myös mahdollisuus kysyä apua opettajalta. Tämän lisäksi neu-
voisin häntä hankkimaan mafyn itseopiskelupaketin ja mielenhallinta-
valmentajan. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Hei! Kannattaa aloittaa lukeminen ajoissa. Ei ole ollenkaan liioiteltua 
aloittaa lukeminen jo syyskuussa. Hanki mahdollisimman paljon tietoa 
lääkärin ammatista ja lääkiksessä opiskelusta, jotta voit mahdolli-
simman hyvin arvioida, onko se sitä, mitä haluat. Ennen kuin aloitat 
opiskelun, hanki itsellesi syvä motivaatio: ilman sitä on vaikeaa jaksaa 
puskea tämä urakka läpi. Jos haku-urakka tuntuu tuskaiselta ja mietit, 
miten voisit pärjätä lääkiksessä, jos sinne pyrkiminenkin on näin vaa-
tivaa, niin muista, että lääkiksen pääsykoe on se vaativin osa lääkistä: 
siellä opiskelu ei ole yhtä vaativaa. Muista myös, että hakuprosessi on 
kestävyyslaji, joten panosta stressin hallintaan. Oikealla tekniikalla ja 
syvällä motivaatiolla tähän pystyy aikalailla kuka tahansa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203228 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
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



Vastaajan tunnus: 11587184137 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586711657 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11604016671 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
itselle tuli yllätyksenä ettei fy/ke ollut yhteistä osiota/opetustuokiota, 
tätä jäin selkeästi kaipaamaan 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599526353 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafynetin avulla sain hyvän käsityksen siitä mitä kaikkea tulisi oppia 
valmistautuessani lääkiksen pääsykokeeseen! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586685638 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Pätevät ja kivat 

opettajat. Erittäin 
hyvin koottu oppima-

teriaali.

5 
Ihanat opettajat ja 
ehdottomasti pa-

ras oppimateriaali. 
En ollut opiskellut 
kemiaa lukiossa ja 
täydentäessä sain 

ensimäisellä kerralla 
E käymällä läpi vain 

ensimmäisen kierrok-
sen kemian yo-kurs-
sia. Käytin pelkkää 
Mafynettiä opiske-

lussa ja olen erittäin 
tyytyväinen, jatkakaa 

samaan malliin :).

3 
Oppimateriaaleista 

huonoin henkilökoh-
taisesti. Opettajat 
hieman kuivempia 

(paitsi -Nimi poistet-
tu-).

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Ei paras työtapa henkilökohtaisesti. Vastaukset nousseissiin kysy-
myksiin löytyi oppimateriaalista, jolloin koko lähikurssin idea menetti 
arvoaan. Tietenkään ei itse voi tietää aina missä omat taidot eivät ko-
rostu ja vähän omituista lykätä koko vastuu opiskelijalle niiden tunnis-
tamisesta, kun kyseessä on niinkin vaikea taito. Parannuksena omasta 
mielestä joko tulisi opettaa ihmisiä kysymään oikeita kysymyksiä/
tunnistamaan omat heikot kohdat tai opetusta tulisi muuttaa jotenkin 
muuten eikä sysätä kaikkea vastuuta opiskelijalle. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 1 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Vaikea sanoa vielä, 
mutta vaikuttavat ihan hyviltä. 



Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Vähän ristiriitaiset. Kurssin aikana nousi turha stressi kysymysten ”kek-
simisestä”, jos ei oikeasti ole muuta kysyttävää. Yhden tunnin hinta on 
todella korkea verrattuna saatuun opetukseen. Oppimateriaalit ovat 
erittäin hyödyllisiä ja jatkan niiden käyttämistä jos opiskelupaikkaa ei 
nyt irtoa, lähikurssia en meinaa valita. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Erittäin toimiva motivaattori. Odotin puheluita innolla joka kerta. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Lähikurssissa on paljon parannettavaa. 
Opiskelijat jätetään yksin ponnistelemaan, vaikka kuvittelisin näillä 
hinnoilla opiskelijoiden haluavan juuri nostaa tätä oman vastuun taak-
kaa hieman pois omilta olkapäiltään. Suurista ryhmäkooista huomaa, 
että tälläinen yksilöllisyys ei ole mahdollista, mutta tähän tulisi mu-
kautua opiskelijan etu edellä, kun kyseessä on kuitenkin näinkin suuri 
sijoitus. Jotenkin olisi kiva jos opiskelijoita voitaisiin vaikka valmentaa 
myös opiskelijoina enemmän tunnistamaan itsestään heikkoja kohtia 
jos tällä tavalla kurssia halutaan jatkaa. Selvästikin kurssien voima-
varat löytyvät nimenomaan Mafynetistä ja kuten sanoin, jos ei tänä 
vuonna opiskelupaikkaa irtoa niin meinaan kyllä jatkaa sen käyttöä, 
lähikurssia en valitisisi uudestaan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Oppimateriaaleja suosittelisin erityisesti, lähikurssia en. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586678091 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Välillä tuntui ettei saanut ns. tarpeeksi paljon. Aika ei riittänyt kuin vain 
yhteen tai kahteen kysymykseen. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 1Harjoituskokeet olivat 
hyödyllisiä kunnes niitä alettiin tilanteen takia tekemään kotona. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Oli ihan kiva saada 
pohjaa sähköisen kokeen tekimiseen, mutta kotona ei ollut kuitenkaan 
yhtä hyödyllistä/tehokasta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Harmittaa kyseinen coronatilanne ja sen vaikutus kurssiin. Sekä kurssin 
siirtyminen sähköiseksi. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Oli todellakin rahan arvoinen kurssi kunnes siirtyi sähköiseen ympäris-
töön. Jäi harmittamaan ettei tullut mitään korvauksia tilanteen takia. 
Muuten opettajat todella mukavia ja kannustavia. Opetus laadukasta! 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595701763 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Nettiopetus oli itselleni iso pettymys eikö millään tasolla ollut verran-
nollista lähiopetukseen. Lähiopetuksessa taas kaikki oli oikein hyvin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Oli kiva kun niitä oli ja 
että niitä tuli useampi 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:2 
Nettiopetus söi oman aikaisemmin positiivisen kokemuksen. Se ettei 
taloudellisesti korvattu mitenkään muutosta vaikka hyöty tippu merkit-
tävästi. En olisi ikinä ostanut nettiopetusta tällä hinnalla tai oikeastaan 
millään muullakaan hinnalla. Ymmärrän ettei mafy voinut ennakoida 
tilannetta, mutteivat hakijatkaan eikä ole reilua että koko  taloudelli-
nen vastuu tilanteesta siirrettiin hakijoille. Opetus ja muut ennen etä-
opetukseen siirtymistä taas sujui oikein hyvin ilman ongelmia ja arvos-
tellessani vain sitä osuutta kokemukseni olisi varmasti positiivisempi 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
En kokenut sitä oikein hyödyllisenä 
Kehitysehdotuksia kurssista: Käyrät voisivat jatkaa piirtämistä 
senkin jälkeen kun ne osuvat ylänurkkaan. Varsinkin fysiikassa oli vielä 
paljon tehtäviä käyrän tappiin saamisen jälkeen ja niissä edistymistä 
oli vaikea seurata. Lisäksi olisi kohtuullista korvata hakijoille jollain 
tavalla koronan aiheuttamat ongelmat. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  



2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591056620 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista: Viittaaminen netissä tuntuu hanka-
lalta, koska aina kun viittaa niin ei tiedä kuinka kauan joutuu odotta-
maan ja opiskelu häiriintyy, koska näyttöä täytyy seurata koko ajan 
kun odottaa videopuhelua. Jos opettajat vastaisivat ensimmäiseen 
kysymykseen samallailla kuin jälkimmäisiin kysymyksiin niin voisi arvi-
oida paremmin, että missä kohtaa mennään. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Lukion ohella ei mielestäni kannata vielä ottaa lääkiskurssia, koska 
suurin osa kurssista meni vain YO-materiaaleihin ja lopulta oli liian 
tiukka aikataulu käydä lääkismateriaalit läpi. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590928101 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 
Luennot hyviä ja sel-
keitä ja aina tuli uut-
ta asiaa helpostakin 
tuntuvasta aiheesta. 
Opettajat mukavia. 
Ainoa miinus opet-
tajien yllätyssoitot 

yhteisellä kierroksel-
la, kun eivät chattiin 

laittaneet mitään 
etukäteen :Dd

3 
Opetus hyvää ja 

materiaalit hyviä. 
Tehtävät välillä 

naurettavan helppoja 
eikä oikeasti pääsy-
koetasoisia tehtäviä 
ollut kuin muutamia, 
joten niitä tarvitsisi 

lisää. Myös kemian 5 
tehtävän testit olivat 
muutamaa poikkeus-
ta lukuunottamatta 
todella helppoja ja 
kerkesi tehdä alle 

puolessa tunnissa, 
kun kehotusaika oli 

1h.

3 
Tehtävät tarpeeksi 

vaikeita, paikoin jopa 
masentavan vaikei-
ta. Teoriat selkeitä 
ja ytimekkäitä, ei 

kirjoja paljon tarvin-
nut avata. Opetta-
jat selittivät välillä 

liian kaikkitietävästi 
asioita eikä kertonut 
ilmiöitä/syitä taus-

talla. Kertaus/koon-
titehtävät loppuun 

olisivat kivoja, kuten 
kemiassa ja bilsassa. 
Nyt kurssien kertaus-

tehtävät ovat nau-
rettavan helppoja 

ja testaavat lähinnä 
tasolla tiedätkö edes 

mikä sähkö on
Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Bilsassa opettajat todella hyviä ja saivat aina lisää tietoa jokaiseen 
aiheeseen. Fysiikassa ja kemiassa joskus opettajalla kesti tajuta ongel-
ma, joka hieman söi asiantuntevuutta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Biologian ja kemian luennot hyviä ja selkeitä. Fysiikan luennot jopa 
turhia, koska usein ei käyty mitään asiaa vaan käskettiin itse kysyä jos 
oli epäselvyyksiä. Fysiikassa olisi siis voitu käydä enemmän vaikeita 
aiheita tms läpi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 



Kaksinkeskiset puhelut hyviä, mutta ryhmäkoot niin isoja että varsinkin 
tauon tai vaikean kokeen jälkeen saattoi joskus odottaa puolikin tuntia 
omaa vuoroaan. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Koetilanne oli todella 
oikeantuntuinen ja kokeet tarpeeksi haastavia ainakin itselle ja vaihte-
levuutta vaikeudessa ja tehtävätyypeissä oli sopivasti. Koronan takia 
sähköistynyt ”valvonta” oli turhaa eikä mielestäni ollut salikokeen 
rahojen arvoinen. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Varsinkin alussa kokeet 
liian helppoja (eka koe 5h aikaa ja todella helppoja perustehtäviä), jo-
ten ei saanut oikeaa kuvaa sen hetkisestä osaamisesta. Arvostan kyllä 
kuinka nopeasti mafy reagoi pääsykoemuutoksiin ja järjestivät ylimää-
räisiäkin kokeita. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Varsinkin fysiikka on edennyt todella paljon ja koetaktiikka parantu-
nut huomattavasti. Myös bilsassa olen oppinut lisää nippelitietoja ja 
kemiassa tullut enemmän varmuutta. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Nettiopetuskurssi oli hyvä ekalla hakukerralla, mutta en koe hyötynee-
ni siitä niin paljon kuin sillä hinnalla olisi pitänyt. Ryhmäkoot saisivat 
olla vielä pienemmät ja panostaa perusasioiden onnistumiseen. Mi-
nulla tökki useamman harkkakokeen palautus ja niiden perään sai itse 
kysellä eikä yleinen tiedotus omista virheistä toiminut. Koronatilanteen 
alussa myös tuli kyseenalaista neuvontaa ja tuli fiilis että haluttiin vain 
pestä omat kädet kun rahat on asiakkailta jo saatu. Mafyn materiaa-
leista tykkään, vaikkakin kemian tehtävät ovat paikoin naurettavan 
helppoja. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Tykkäsin omasta oposta todella paljon ja hänelle oli helppo puhua ja 
piti kiinni sovituista aikatauluista. Oli helppoa lukea, kun joku toinen 
kertoi lukumäärät. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Pienemmät ryhmäkoot, enemmän 
panostusta fysiikan luentoihin. Selkeämpää tiedotusta myös omis-
ta virheistä ja deadlineissa pysymistä. Vaikeampia kemian tehtäviä. 
Enemmän vinkkejä haastaviin tavoitetehtäviin, koska usein vinkillä 
ei tee mitään sillä on hoksannut saman asian itse jo aikaisemmin ja 



tehtävä saattaa tyssätä siihen kokonaan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
Kehuisin materiaaleja, mutta firman toiminnasta en pidä ja siltä kan-
nalta en suosittelisi. Harmillisesti mafy on kuitenkin tasoltaan suomen 
parhaimpia, joten vaikka yritys toimii välillä hieman kyseenalaisesti 
niin asiakkaita riittää vaikkakin usea on tyytymätön. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Materiaalit hyvät, mutta suuri liikevaihto alkaa näkyä olemuksessa. 
Pienemmätkin/huonommatkin paketit yhtä hyviä kuin kalliit joissa on 
lähi- tai etäopetusta, ainakin poikkeusaikana hyödyin 4500e kurssista 
yhtä paljon kuin 500e itseopiskelupaketin ostaneet kaverit, joten kan-
nattaa miettiä tuoko kallis kurssi tarpeeksi suurta hyötyä. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586950130 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
Ei hyödytä niin paljoa vanhempaa opiskelijaa (ainakaan itseä, kun kor-
keakouluopinnot olivat jo tuttuja). Ehkä olisi voinut olla mielekkääm-
pää, mikäli opiskeluvalmentaja olisi ollut myös hieman vanhemmalla 
iällä sisään päässyt. 
Kehitysehdotuksia kurssista: -Opiskeluvalmentajat voisi mahdolli-
suuksien mukaan kohdistaa siten, että valmentaja olisi edes samaa 
ikäluokkaa tai muuten olisi jotain yhteistä (esim. valmentajalla muita 
korkeakouluopintoja jo takana, on myös yleislääketieteellä tms), jolloin 
olisi ehkä helpompaa olla samalla aaltopituudella.  -Materiaalit yk-
sinkertaisemmiksi jaottelultaan - nyt esim. lämpöoppia niin monessa 
paikassa, että tiettyä nippelifaktaa lähes mahdoton nopeasti löytää 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  



 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11590797562 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 2 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588090309 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Asiantuntijuus ei ole koskaan ollut ongelma. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
En tiedä mikä menetelmä olisi parempi, mutta helppo työmenetelmiä 
ei ole. Jos apua joutuu odottamaan opettajien kiireiden takia, voi en-
simmäinen tunti ola aikamoista puurtamista yksin ongelmien kanssa. 
On myös vaikeaa ottaa haastavista aiheista itse koppia suoraan ma-
teriaalista ja kysyä sitten vasta apua kun ongelmia tulee. Erityisen vai-
keaa tämä on silloin, kun aikaisempaa pohjaa ei ole - eli kun lukiossa ei 
ole koskaan käyty näitä asioita läpi. Vaan kyse on aivan ensimmäisestä 
kerrasta, kun vaikeita aiheita käydään läpi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Joo, yksilöllistä toki. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4Hyvin rankkoja, liian 
usein kehittämisrahoista mennessä, mutta hyödyllisiä stressaamisen 
hallinnan kannalta. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Opettivat sähköisen 
laitteiston hallintaa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 2 
Kun aloitin mafyllä kaksi vuotta sitten, kysyin, mikä on todennäköi-
syyteni päästä sisälle vuoden Mafy-valmennuksen jälkeen, ja myyn-
tiedustaja vastasi 80%. Ensimmäisen vuoden jälkeen olin kuitenkin 
vasta ranking-listassa huonoimmassa kymmenyksessä, vaikka olin 
tunnollisesti osallistunut lähiopetukseen. Toisen vuoden jälkeen olen 
edelleen ranking-listalla reippaasti alle 50%, usein huonoimmassa 
10-20% ja tietotaitoni ovat noin 50% alimmasta mahdollisesta sisään-
pääsyrajasta. Näyttää siis siltä, että tarvitaan Mafylla 3-4 vuotta tai 
pidempäänkin että pääsisin sisälle. Minun vai Mafyn vika? Ei varmaan 
kummankaan, koska molemmat ovat tehneet parhaansa, minä opis-
kelussa ja Mafylaiset opettamisessa, mutta olisi ehkä ollut totuuden-



mukaisempaa myyntipuheessa sanoa, että sisälle pääsee paras 30% 
Mafyn kurssilaisista, eikä että minun sisänpääsymahdollisuuteni ovat 
80%. Tai 30% usean vuoden työn jälkeen. Tuo luku lienee nyt tippunut 
18%:iin, kun todistusvalintaa kasvatettiin. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Mafy ei ole täydellinen, mutta se on paras, mitä on tarjolla. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Opiskelijavalmennus on ollut hyödyllinen. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Enemmän ohjausta ja vähemmän itse-
näistä työskentelyä, erityisesti fysiikassa, joka edellyttää kokonaisen 
uuden maailmankuvan luomista. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
Vain jos pohjatiedot on kunnossa; muuten suosittelisin ensin vuoden tai 
kaksi ihan vain iltalukiota, jossa asiat opetetaan kerran hitaasti. Mafy 
on myös aika kallis, iltalukio on lähes ilmainen siihen verrattuna. Mafya 
suosittelisin sitten kun lukion tiedot ovat tuoreessa muistissa, kertauk-
seen. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on parhaimmillaan kertauskurssina; tehkää pohjatyöt (muualla) 
kunnolla. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587266359 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

2 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
BIologian esitykset vähän turhia 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
todella hyvin 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:2 
Liian kallis 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
ihan ok 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591743665 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 3 2 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 3 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Alussa kehityin paljon paremmin verrattuna loppuun, jolloin lähiopetus 
muuttui valitettavasti etäopetukseksi. Itsekurini ei ole parhaimmasta 
päästä, minkä takia koin lähiopetuksen olevan minulle paras vaihtoeh-
to. Tilanne oli valitettava. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586869222 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 2 
Puolet opettajista asiantuntevia. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,4 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
systeemi toimii 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 4 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 3 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ainoa oikea kurssi lääkikseen hakevalle! Oppiminen on taattua. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11627241943 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11606391664 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11600533916 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11599591092 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595510621 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595493909 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595408269 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11595308696 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

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



Vastaajan tunnus: 11595218263 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735433 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591520321 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591256383 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591058358 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11588142545 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587286236 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587252258 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

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



Vastaajan tunnus: 11587202158 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587201276 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586985448 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

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



Vastaajan tunnus: 11586691666 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586691369 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

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



Vastaajan tunnus: 11586687194 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586687110 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586682691 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586682528 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586681527 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586680178 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586679981 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586678946 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586677735 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586675689 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586674578 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586673045 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586669108 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586593488 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586515207 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11586501094 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: - 
Mielipiteesi työtavoista:  
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä:  
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista:  
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista:  
Miten olet kehittynyt kurssin aikana:  
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587203743 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

3 
Osaavat opet, luen-
not olivat iso plussa.

5 
Positiivisesti iso 

yllätys, osaavat opet, 
Teoria käytiin jämä-
kästi ja ymmärrettä-
västi rautalangasta 

vääntäen.

3 
Oppitunnit eivät aina 
riittäneet teorian sy-

väluotaukseen mikäli 
oli paljon tehtäviä 

käytävänä läpi

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Etenkin Kemian opetus oli todella tasokasta. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Kurssilta lähti paljon pois kun yhtäkään live tuntia ei järjestetty, heiken-
si kokemusta merkittävästi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Etenkin Kemian opettajat (Nimi) ja (Nimi) olivat tasokkaita, tuntui kuin 
olisivat olleet lähes samassa huoneessa opettamassa. 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Ilman kokeita kurssi ei 
olisi ollut juuri mitään. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4Sähköisten kokeiden 
improvisointi iso plussa, olisivat voineet toki olla vaikemapiakin, ilman 
kokeita kurssi ei olisi ollut juuri mitään. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Kehityin asiaosaamisessa, mutta pääsykokeen tasoiset tehtävät tuot-
tavat yhä vaikeuksia viikkoa enenn koetta. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Ilman livetunteja ei ollut yhtä hyvä kokemus. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:4 
Teoriassa ja tehtävissä toimiva, mutta itse pääsykokeessa toimimista 
olisi voinut harjoitella vielä enemmän. 
Kehitysehdotuksia kurssista: Ongelmia oli osoitejärjestelmän päivit-
tymisessä, Mafyllä oli aluksi väärä sähköpostiosoite ja osite ja näiden 
päivittäminen kävi liian vaikeasti. 



Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
1 
Perustelut arvosanalle:  
Hinta-laatu-suhde ei täsmää. Vaikkapa materiaaleihin voisi lisätä 
enenmän videoselityksia ja jonkinlaista nopeusvarmuutta pääsykokee-
seen olisi voinut painottaa enemmän. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Opetusta kullekkin tasonsa mukaan, oma-aloitteisuus kuitenkin vaadi-
taan. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591735667 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus on erittäin pätevää jokaisessa aineessa. Opettajat ovat kiin-
nostuneita asiastaan, innostavat ja kannustavat eteenpäin. Asiaan 
kuin asiaan löytyi vastaus ja laskuaineissa kehittyy todella taitavaksi 
laskijaksi opettajien avustuksella. 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Koetilanne tuntui oi-
kealta, oli todella tärkeää saada tuntumaa lähikokeesta! 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Sähköiset kokeetkin 
osoittautuivat erinomaisen hyviksi kokemuksiksi, vaikkakin jännitin 
sähköistä ympäristöä etukäteen. Huippua, että kokeita sai harjoitel-
la niinkin monta ja selvästikin Mafy-tiimi teki kaikkensa muuttuvien 
olosuhteiden aikana, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan koeti-
lannetta. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mafyn materiaali ja erittäin tasokas opetus on parantanut erityisesti 
laskutaitoa hurjan paljon. Materiaalin järjestys ja kertaustoiminto 
huikeita ominaisuuksia, joiden avulla oppinut erityisesti pohjatiedon 
vankaksi mutta myöskin saanut kerättyä nippelitietoa, erityisesti biolo-
giassa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Ihan huikea juttu! Opiskeluvalmentajani ollut tärkeä osa tätä matkaa 
ja jaksanut tsempata ja antaa tärkeitä ohjeita luku-urakan edetessä. 
Olen äärettömän kiitollinen siitä! 
Kehitysehdotuksia kurssista: Bilsan materiaaliin käsitesivusto erik-



seen, josta voisi hakea käsitteitä helposti ja nopeasti. Ei tarvisi etsiä 
tiettyä kohtaa, missä käsite on selitetty tarkemmin. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy-valmennus on erittäin hyödyllinen pääsykokeisiin valmistautu-
misessa. Lähikurssilla opiskeluvalmentajan ja opettajien avulla sinun 
itse tarvitsee huolehtia vain siitä, että opiskelet materiaalin mukaisesti. 
Valmentaja antaa erinomaisia vinkkejä ainekohtaiseen painottami-
seen ja opettajat auttavat hyvällä fiiliksellä ja erinomaisella osaami-
sella matkalla eteenpäin. Voin ehdottomasti suositella Mafyn valmen-
nusta ja olen varma, että ihan sama mistä lähtökohdasta aloitat, tulet 
edistymään nopeasti mutta osaavasti lääkisaineissa. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11591089036 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 
Tykkään.

5 
Tykkään keskiverrosti,  

(Fysiikan ope) best

5 
En tykkää, mutta 
opetus huippua.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Ehdottomasti 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Piirtäminen on aina minulle hyödyllisintä 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Kyllä, kunhan vain laitoin egoni ja epäonnistumisen pelkoni sivuun ja 
kysyin 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 5Monipuolisia ja vaikei-
ta, eli sellaisia mitä kokeet oikeastikin ovat. 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 5Peukut siitä, että vaik-
ka tilanne muuttui koko kevään, niin kokeet ja systeemit muuttuivat 
mukana. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Ihan älyttömästi, lähdin nollasta, joten suunta on ollut vain ylöspäin. Ei 
voi tietää riittääkö se, mutta parhaani olen tehnyt ja parhaani teen itse 
kokeessa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
No, jos kävisi niin todella ikävästi, etten pääsisi nyt kouluun, niin ensi 
syksyny nähtäisiin. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:5 
Saku on best 
Kehitysehdotuksia kurssista: Paljon piirtämistä, jatkakaa vain sa-
maan malliin. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
En pääsisi itse ilman mafya, fakta 
Terveiset tuleville sukupolville:  



Opettajat huippuja. Lähdin nollasta ja en osannut aluksi MITÄÄN, mut-
ta pian huomasi, kun vain kysyi ja yritti, niin se käyrä vaan nousi. Tulisin 
uudestaan. Suosittelisin kaikille. Joka pennin arvoinen. 
   OPISKELIJA VAIHTUU



Vastaajan tunnus: 11587359288 (Yksilöllinen numerotunniste)
Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,6 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 1 
 
Mielipiteesi paperisista harjoituskokeista: 1 
Mielipiteesi sähköisistä harjoituskokeista: 4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:2 
Kurssi on varmasti toimiva ja olen oppinut paljon, mutta silti on jäänyt 
vaivaamaan tämä etäopetus, koska siitä ei saa samanlaista hyötyä irti 
kuin lähiopetuksessa, joten tuntuu että rahat menivät hukkaan, mutta 
toisena vuotena tämä olisi voinut taas olla super hyvä, kun opetus on 
erilaista. 
Mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
Etäopetus ei ole niin toimiva kuin lähiopetus olisi, joten tämän kevään 
perusteella ei ollut niin hyvä kuin olisin toivonut. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
 
   OPISKELIJA VAIHTUU


