
Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669714833 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani: 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen: 
Koen kehittyneeni kurssin aikana: Olen tyytyväinen oppimistuloksiini: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi)  
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662643172 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssin menetelmillä pääsin todella pitkälle ja osaan asioita pa-
remmin kuin koskaan olisin voinut kuvitella. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Heti kurssin alussa koko ajatusmaailmani lääkikseen pääsemises-
tä muuttui positiivisemmaksi ja mahdolliseksi. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Aikaisemmin ajattelin, että lääkikseen ei pääse millään, mutta Ma-
fyn tarjoamilla palveluilla (itse kurssit, harjoituskokeet, opintoval-
mennus, mielenhallintawebinaarit) unelma sisään pääsemisestä 
on todellakin mahdollista!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662643328 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Ryhmä oli aika 

täynnä, joka 
välillä nosti kysy-

myskynnystä... 
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
ehkä ryhmäkokoja vähän pienentää, koska ainakin oma ryhmäni 
oli hyvinkin täynnä ja kysymystulva melkoinen 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12665932466 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi oli todella tehokas tapa nostaa osaamistasoa, eikä missään 
vaiheessa loppunut tekeminen. Koetaktiikka on todella hyvä ja sitä 
on päässyt harjoittelemaan paljon.  Joitakin tiedotusongelmia on 
ollut kurssin aikana, esimerkiksi biologian kurssisivun webinaarei-
hin liittyen. Sain tiedon näistä todella myöhään ja se jäi harmitta-
maan.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Toedotuksessa oli hankaluuksia ja olisin toivonut jonkinlaista info-
pakettia kurssin alussa tai sitä ennen. Ihan jonkinlainen yhteenveto 
millaisia sisältöjä kurssiin kuuluu ja kurssin toteutuksesta. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669871955 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676401647 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi oli kaikin puolin sellainen kuin odotinkin, opettajat on am-
mattitaitoisia ja kannustavia, ei mitään moitittavaa! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi oli juuri sellainen kuin toivoinkin. Opiskelutavat sopivat mi-
nulle loistavasti ja opetus oli oikeasti yksilöllistä. Mafya voin aidosti 
suositella jokaiselle lääkishakijalle!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663006097 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9375 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
En olisi tässä ilman Mafy:a. Olen oppinut opiskelemaan tehokkaas-
ti ja kehittämään itseäni.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662531311 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssin avulla tajusin, että ihan jokaisella on mahdollisuus päästä 
lääkikseen. Vasta Mafyn avulla opin miten opiskellaan tehokkaas-
ti ja opin myös hallitsemaan omaa jännitystäni. Kaikki oli todella 
ystävällisiä ja kannustavia eikä tuominnut, vaikka jotakin asiaa ei 
heti ymmärtänytkään.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666731190 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi oli kokonaisuudessaan hyvä. Opettajat olivat mukavia ja 
asiansa osaavia. Mafynetin tehtävät olivat todella hyviä ja auttoi-
vat asioiden oppimisessa. Harjoituskokeista myös iso plussa, koska 
niillä sai vähän kuvaa, millainen oikea pääsykoe tulee olemaan.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662647851 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8125 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672810524 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Mukava kurs-

si kaikin puolin! 
Kiitos kaikesta 

tuesta ja avusta 
mitä olette anta-

neet!

5 
Mukava kurssi 

kaikin puolin! Kii-
tos kaikesta tues-
ta ja avusta mitä 
olette antaneet!

5 
Mukava kurs-

si kaikin puolin! 
Kiitos kaikesta 

tuesta ja avusta 
mitä olette anta-

neet!
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,777777778 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi oli kyllä kaikin puolin odotuksiani vastaava. Sain tosi paljon 
apua ja tukea tarvitsemiini asioihin. Kaikista opettajista jäi kai-
kin puolin asiantunteva ja ammattimaisuus mieleen. Ihan huippu 
porukka! Kiitos kaikesta ja mukavaa kesää jokaiselle! Jään haikein 
mielin ja ilolla muistelemaan tätä mahtavaa vuotta, jonka olen 
saanut täällä olla :) 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Mafynetti ja opettajat ovat tukeneet todella paljon oppimistani 
ja olen kehittynyt vuoden aikana todella paljon, nolla tasosta tosi 
hyvälle tasolle :) 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Olisi mukava saada Mafynettiin laajempi haku tiettyä asiaa haet-
taessa. Esim. avainsanaa tai rakennetta haettaessa löytyisi teo-
riaa missä asia on käsitelty. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 

Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi oli kyllä kaikin puolin odotuksiani vastaava. Sain tosi paljon 
apua ja tukea tarvitsemiini asioihin. Kaikista opettajista jäi kaikin 
puolin asiantunteva ja ammattimaisuus mieleen. Ihan huippu poruk-
ka! Jään haikein mielin ja ilolla muistelemaan tätä mahtavaa vuotta 
jonka olen saanut täällä olla :)
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669352595 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662524250 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662532662 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Fysiikkaan kai-

paisin selkeämpi 
viimeisten viikko-
jen kertausteh-

täviä
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi on aivan mahtava, en muuttaisi mitään! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Toivoisin ehkä selkeämpää ohjetta missä ajassa voi ja on hyvä 
edetä materiaalissa. Tämä saisi siis lukea ohjenuorana ihan Mafy 
netissä, josta voi sitten opiskeluvalmentajan kanssa keskustella. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi on ehdottomasti paras markkinoilla, jos itsenäinen opiskelu 
onnistuu 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn kurssi antoi minulle itsevarmuutta ja vahvaa osaamista 
pääsykoetta ajatellen. Mafyn opettajat ovat parhaita ja auttavat 
sekä opiskelussa, että itsevarmuuden saamisessa.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662533956 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662567453 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Biologian kurssisivusta olisi voinut olla enemmän puhetta, koska 
itse olisin kokenut sen todella hyödylliseksi pitkin kevättä, mutta en 
muista kuulleeni siitä kertaakaan ennen toukokuuta. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662786940 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Opetus onnistu-
nut ja ollut sel-

keää. Vaikeatkin 
asiat saatu hyvin 
ja yksinkertaisesti 

selitettyä

5 
Opetus onnis-
tunut ja asiat 
selitetty itselle 

sopivalla tavalla 
niin että oikeasti 

ymmärsin ne 

5 
Opetus onnistu-
nut, kysymyksiini 
osattiin vastata 
ja sen ansios-
ta koin fysiikan 
paljon yksinker-

taisemmaksi kuin 
lukiossa.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Harjoituskokeet olisivat olleet todentuntuisempia, jos niitä olisi 
pystynyt järjestämään koesalissa. Muuten kurssi oli erittäin hyvä ja 
opetus onnistunutta ja laadukasta. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663005545 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Todella asian-
tuntevaa ope-

tusta.

5 
Todella hyvää 

opetusta.

5 
Todella korkea-

tasoista opetusta 
niille, jotka lähte-
vät nollatasolta.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
En olisi voinut parempaa preppauskurssia toivoakaan. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Olen kehittynyt huimasti viime sykystä. Osaan enemmän kuin lu-
kio-oppimäärässä opetetaan. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
En tiedä :) 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Olen jo suositellut muutamille tuleville lääkishakijoille. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Paras mahdollinen preppauskurssi, jolla kehittyä paremmaksi kuin 
oma paras. Kurssista saa vahvat taidot ja hyvät soveltuvuus tai-
dot, joilla mainiosti pääsee sisälle lääkikseen.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12664226015 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Kaikki opettajat 
ovat tosi asi-

allisia ja en voi 
sanoa mitään 

pahaa. Olen vain 
erittäin tyytyväi-
nen kaikesta ja 
olen tosi kiitolli-
nen että osaatte 
niin paljon. Tei-

dän apu on ollut 
todella arvokas-

ta. 

5 
Kaikki opettajat 

ovat tosi asiallisia 
ja en voi sanoa 
mitään pahaa. 

Olen vain erittäin 
tyytyväinen kai-
kesta ja olen tosi 

kiitollinen että 
osaatte niin pal-
jon. Teidän apu 
on ollut todella 

arvokasta. 

5 
Kaikki opettajat 
ovat tosi asi-

allisia ja en voi 
sanoa mitään 

pahaa. Olen vain 
erittäin tyytyväi-
nen kaikesta ja 
olen tosi kiitolli-
nen että osaatte 
niin paljon. Tei-

dän apu on ollut 
todella arvokas-

ta. 
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Riippumatta siitä jos pääsen lääkikseen vai ei, niin voin silti sanoa 
että olen 100% tyytyväinen että valitsin MAFY:n kurssin viime syk-
synä (olin koko vuoden ajan kurssilla). Kaikki teistä olette olleet 
erittäin avuliaita ja olen viihtynyt paljon teidän kanssanne. Kiitän 
paljon!  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Olen tehnyt kovaa työtä ja olen erittäin ylpeä itsestäni miten olen 
jaksanut ja tsempannut koko vuoden ajan. Riippumatta siitä jos 

pääsen sisään vai ei, olen antanut kaiken ja se on se tärkein asia.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Kaikki on toiminut hyvin ja olen erittäin tyytyväinen. Yksi idea voi olla, 
että voitte käydä läpi esim. pieneissä ryhmeissä jotain oppitunnin 
alussa, että opiskelijat voivat keskustella ja ponnistaa ideoita yhdes-
sä.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
MAFY:n kurssi on paras valinta ikinä jos tarvitset valmennuskurssin 
ennen pääsykoetta/yo-kirjoituksiin. 10/10. Riittävästi sanottu.  
Terveiset tuleville sukupolville:  
Se päätös, että valitsin MAFY: kurssin viime syksynä on paras valinta 
joka olen tenhyt pääsykokeen/yo-kirjoitusten varten. Olen ollut 100% 
tyytyväinen opettamisesta, MAFY:n sovelluksesta ja opettajien tie-
tämystä. Kaikki on toiminut sillä tavalla kuin miten se pitäisi, ja olen 
aina saanut hyviä vastauksia kun minulla on ollut jotain kysyttävää. 
Iso bonus on se, että olen saanut harjoitella pääsykoetilanteen monta 
kertaa (harjoituskokeiden takia) ja olen kehittynyt paljon tämän vuo-
den ajan bi-ke-fysikassa. Suosittelen MAFY:n kurssi kovasti, 10/10. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666300570 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Pidin tosi paljon kurssin työskentelytavasta. Pari vuotta sitten 
yo-kirjoituksiini lukiessa opiskelutekniikkani oli itselleni todella vää-
ränlainen ja tällä kurssilla löysin itselleni vihdoin sopivan tavan. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Lähdin käytännössä nollatasosta, koska kirjoituksistani oli ollut 
aikaa vuosi enkä muistanut enää mitään. Olen niin iloinen ja tyy-
tyväinen, kun huomaan mille tasolle olen kehittynyt! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Kaikki toimi tällä kurssilla ja opettajat oli kultaa! 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylla homma pelaa! Olen enemmän kuin tyytyväinen tähän 
kurssiin. Opettajat ovat asiansa tuntevia ja äärimmäisen mukavia! 
Itse lähdin liikkeelle oikeastaan nollatasolta ja Mafyn materiaalien 
ja opettajien avulla olen kehittynyt enemmän kuin kolmen lukio-
vuoden aikana (valehtelematta).  En voi kuin suositella Mafya!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12667818377 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672933989 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662526414 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologiassa ol-
lut ehkä vaikein 

hyödyntää opet-
tajaa. Monet 
asiat ajattelin 

opettelevani itse 
ja kynnys pyytää 

apua on ollut 
biologiassa kai-

kista suurin. 

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Ehdottomasti ollut enemmän apua kuin luentoihin perustuvista 
kursseista.  
Terveiset tuleville sukupolville:  
En voi muuta kuin suositella Mafyn kursseja! Kurssi oli järkeväs-

ti toteutettu ja harkkakokeiden ansiosta itse pääsykoe ei jännitä niin 
kamalasti. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662662070 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Paljon erilaisia 
tehtäviä, apua 
sai aina tarvit-

taessa
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Ainoa  isompi miinus kurssissa ja eteenkin harjoituskokeissa oli se, 
että niitä ei koronan takia päässyt kertaakaan tekemään koesalis-
sa 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Kurssin avulla pääsin todella heikosta laskurutiinista ja osaami-
sesta hyvälle tasolle. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy helpotti huomattavasti pääsykokeisiin valmistautumista. 
Valtava määrä tehtäviä, selkeä opiskelu- ja koetaktiikka, sekä 
mahdollisuus saada apua ongelmatilanteissa. Harkkakokeet huip-
puja oikeaa pääsykoetta ajatellen!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663757519 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662993445 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,857142857 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662643301 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Harjoituskokeet olivat erittäin hyviä, mutta melkein joka kerta ko-
keen palautus ei tullut perille tai se tuli myöhässä.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn kurssi sopi minulle erittäin hyvin, koska olen jo useamman 
kerran lukenut fykebi kirjat läpi enkä koe saavani suurta apua yh-
teisistä luennoista oppitunneilla. Mafylla opetus on henkilökohtais-
ta ja voi kysyä juuri niistä asioista ja tehtävistä, jotka ovat itselle 
hankalia. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662779785 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Mielestäni myös etäopetus toimi todella hyvin, ei kulunut aikaa 
siirtymiin ja kotona oli täysi hiljaisuus opiskella.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy antoi minulle hyvät opiskelutavat sekä henkilökohtaiset ta-
voitteet. Kurssi sekä opiskeluvalmentaja loivat hyvät raamit opis-
kelulle, joka oli näiden avulla helppo toteuttaa. Opiskelu oli myös 
helpompaa, mielekkäämpää ja mielenkiintoisempaa kun sai 
vastauksia itseä askarruttaviin kysymyksiin kurssin opettajilta. Iso 
suositus, kurssin avulla kevät tuntui huomattavasti kevyemmältä 
ja mielekkäämmältä kuin esimerkiksi ylioopilaskirjoituskevät, vaik-
ka tunti/opiskelumäärät olivatkin suuremmat. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12670545949 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Samanlaiset 
luennot kuin 

Ilkalla biologias-
ta olisivat olleet 

hyviä.

4 
Samanlaiset 
luennot kuin 

Ilkalla biologias-
ta olisivat olleet 

hyviä.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,789473684 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Olisi ollut aivan mahdotonta ottaa lukion oppimäärään haltuun 
nollapohjalta ilman mafya. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Erillisiä luentoja fysiikasta ja kemiasta, samanlaisia kuin Ilkalla bio-
logiasta. Opiskeluwebinaareissa käytiin läpi lukuaikataulun teke-
mistä ihmiselle joka voi opiskella 30-35 tuntia viikossa. Olisi ollut 
hyvä kuulla myös lukemisen jakamisesta esimerkiksi työssäkäy-
välle joka ehtii lukea vain 10-15 tuntia viikossa. Esim miten jakaa 
aineet jos lukee vain 3 h/ilta 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666820295 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Webinaarit to-
della hyviä kun 
niitä pystyi kat-
somaan omaan 

tahtiin, jolloin 
niistä saa par-

haan hyödyn irti.

5 4 
Tunneilla usein 
ruuhkaa, joka 

johti siihen ettei 
aina raaskinut 
viitata useam-
paa kertaa ja 

joutui priorisoi-
maan omia ky-

symyksiä.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,785714286 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Mafynetti sovelluksena on aivan nerokas, opiskelu sen avulla on 
motivoivaa ja vaivatonta. Tieto opiskelutekniikoista sekä muistin ja 
oppimisen toiminnasta, tukivat oppimistani erityisen paljon. Opis-
keluvalmentajasta ja mafyn opintopsykologista oli minulle suuri 
apu motivaation ja itseluottamuksen puutteen kanssa, sekä tie-
tenkin lukusuunnitelman tekemisessä. Harjoituskokeista ja niihin 
liittyvästä koetaktiikan ja mielenhallinan valmennuksesta on ollut 
myös merkittävä apu minulle.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Mafyn opettajat yleisesti ovat todella paljon parempia opetta-
maan kuin lukiossa. Mafynetissä tehtävien vaikeustaso eteni sopi-
vaa tahtia oman kehityksen mukana 

Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikan tunneilla enemmän opettajia tai pienempi ryhmäkoko. Myös 
fysiikasta ja kemiasta voisi olla webinaareja. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafylla on aidosti kannustava ja välittävä ilmapiiri, ja loistavat opet-
tajat sekä muu henkilökunta, jotka tukevat pääsykokeisiin valmistau-
tumisessa. Myös kurssikavereilta saa korvaamatonta vertaistukea 
luku-urakan keskellä. Täysin hintansa arvoinen kurssi!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662646988 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,769230769 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663004269 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi ylitti odotukseni, iso kiitos kaikille!  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Biologian webinaareista olisi voinut kertoa aiemmin, bilsasta 
enemmän yhteisiä ”tärppejä” tunneilla tai läpi käytäviä asioita 
alkuun 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi ylitti odotukseni! Sain vastaukset kysymyksiini, opin vaikeim-
matkin asiat paremmin, kun pätevät opettajat auttoivat ja tsemp-
pasivat. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673161889 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676709282 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian vi-
deoesitykset 

oppitunneista 
erillään oli hyvä 

tapa käydä 
asioita opettaja-
johtoisesti läpi.

5 
Oli itselle hyödyl-

listä, että neli-
laskimen käyttöä 
käytiin läpi vai-
kempien lasku-
toimitusten koh-

dalla. 

5 
Harjoituskokei-
den hankalien 

tehtävien käynti 
alkumeetingissä 
kokeen jälkeen 
oli hyödyllistä 

(kaikkien ainei-
den kohdalla). Oli 
itselle hyödyllistä, 
että nelilaskimen 

käyttöä käytiin 
läpi vaikempien 
laskutoimitusten 

kohdalla. 
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Iso kiitos Mafylle laadukkaasta opetuksesta ja tuesta hakuproses-
sin aikana. Opettajat ovat kannustavia, asiantuntevia ja mitä ta-
hansa tyhmältäkin tuntuvia kysymyksiä uskaltaa kysyä. Informaa-
tio on kulkenut hyvin syksyn ja kevään aikana eikä itsenäisesti ole 
tarvinut huolehtia tiedon etsimisestä. Reagointi ennakkomateriaa-
liin ja siitä luotu lisämateriaali, sekä webinaarit toivat luottamusta 
materiaalin oppimiseen. Opiskeluvalmennus oli itselle erittäin hyvä 
lisä opetuksen lisäksi. Opo oli itselleni tärkeä osa hakuprosessia. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 

Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Viimeisimmissä harjoituskokeissa olisin toivonut näkeväni itseltäni 
vielä samanlaista kehitystä, joka näkyi aiemmissa kokeissa. Uskon 
kuitenkin kehitystä tapahtuneen myös viimeisen n. kuukauden aikana 
vaikka se ei parannuksena harjoituskoetuloksissa näkynyt. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Olen tyytyväinen Mafyn oppimateriaaliin, joka tukee aktiivista oppi-
mista. Sen lisäksi harjoituskokeet ja muu saatu tuki opettajilta, opolta 
ja hyvin kulkeva informaatio ovat luoneet tunteen, että olen hakupro-
sessin aikana ollut ”hyvissä käsissä.” Voisin ehdottomasti suositella 
Mafyn valmennuskurssia. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673247564 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Välillä tuntui, että 

aika odottaa 
apua oli pitkä. 
Opetus oli kui-
tenkin todella 

hyvää.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9375 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669630688 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
tehtävät lop-
puivat kesken, 

voisi olla vähän 
enempi niitä. 

muuten tehtä-
vät tosi hyviä ja 
teoriat tarpeeksi 
selkeitä ja lyhyitä

5 
paljon hyviä teh-

täviä

5 
todella paljon 

tehtäviä, lasku-
rutiini kehittyy 

paljon

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,928571429 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Harjoituskokeiden tarkistuksessa ja pisteiden laskussa paljon vir-
heitä, esim. 7. harkkakokeessa sain 14p liian vähän virheellisten 
pisteiden laskun takia 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
muuten hyvä kurssi, mutta harkkakokeiden palautuksissa ollut 
paljon ongelmia sekä niiden tarkistuksissa virheitä. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mahtava kurssi! Vaikka olenkin tehnyt mafyn itseopiskelumateri-

aalia kahtena keväänä tätä kurssia ennen sain silti paljon irti kurssis-
ta, opet tosi kivoja ja osaavat asiansa.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662537397 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Jokaiselle aineelle biologian (Ilkan) videoiden tapainen kurssisivu 
ja vaikeiden kokonaisuuksien pohtiminen ja selvittely webinaari-
muodossa. Videoista suuri apu ymmärtää vaikeita kokonaisuuksia 
rennosti. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12670568673 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,722222222 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kurssi oikeastaan ylitti odotukseni! Olen aikaisemmin ollut muualla 
valmennuskurssilla, ja MAFY:n kurssi osoitti, että valmennuskurssin 
taso voi olla näinkin korkea. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Jossain vaiheessa kurssia opettajia voisi olla vieläkin enemmän 
ryhmää kohden, ainakin nettiopetuksessa. Joskus tuntuu, että ei 
ehdi kolmen tunnin aikana saada vastausta aivan kaikkiin kysy-
myksiin. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Parempi valmistautua pääsykokeeseen täysillä valoilla kuin puo-
lilla ja jäädä rannalle ruikuttamaan. Mafy tarjoaa kaikki edellytyk-
set kirkkaimpaa valokeilaa varten :) Nettikurssi on tarjonnut myös 
hyvän tavan saada keskinäistä aikaa enemmän ja oman rauhan 
opettajan kanssa keskusteluun.

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662519924 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Enemmän jotakin yhteistä. Tärkeiden asioiden korostamista yhä 
enemmän yhteisillä opetustuokioilla. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662992559 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12668358761 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
30min testejä 

voisi olla bilsas-
sakin. Kemiassa 

toimii hyvin.

5 5 
30min testejä 

voisi olla fysiikas-
sa myös. Ke-

miassa toimivat 
erittäin hyvin.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669352178 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Harkkakokeiden tarkistukseen kiinnittäisin enemmän huomiota. 
Pisteeni oli laskettu oikein vasta viimeisessä kokeessa. Aiemmissa 
mm. monivalinnoissa olevissa normaalista poikkeavissa pistey-
tyksissä pisteeni oli laskettu väärin. Tämä tietysti vääristää ran-
kingeja ja pisterajoja jos osan pisteet ovat väärin laskettuja, mikä 
harmittaa. Lisäksi sain tietää Ilkan pitämistä Biologian luennoista 
vasta paria viikkoa ennen koetta. Näistä voisi laittaa vaikka säh-
köpostia tai muuta muistutusviestiä myös meille keitä Ilkka ei itse 
opeta. Tampereella R3 ryhmässä oli useampi ketkä eivät olleet 
näistä tietoisia. Muuten hyvä kurssi ja kaikki sujui kivasti koronasta 
huolimatta :)! 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669356468 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ainoa asia, mikä tähän liittyen tulee mieleen, on, että Discordin 
käyttö oli aluksi vähän hankalaa, joten ehkä siitä voisi vielä olla 
tarkemmat ohjeet. Esim. en oikein tiennyt aluksi, mikä on oman 
ryhmäni chatti tai keitä opettajia minulla on.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Opetus on tosi laadukasta ja materiaali on tosi hyödyllinen, kun 
esimerkiksi asiat esitetään siellä tärkeysjärjestyksessä. Harjoitus-
kokeista oli tosi paljon apua! 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669801943 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12678329037 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666061796 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Viikon aikana 
kysymyksiä oli 

kertynyt opiskeli-
joilla paljon, min-
kä takia tunneilla 
kertyi välillä pit-

kiä viittausjonoja. 
Ehkä ylimääräi-

sestä opettajasta 
voisi olla hyötyä 
kysymysvyyhtien 

purkamisessa.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 

Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662519890 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,857142857 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Kevään aikana tuntien ajankohdat alkoivat rakoilla hieman. Mie-
lestäni selkeä aikataulu on parempi. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663026980 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663169320 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Valitettavasti kaikki harkkakokeet jouduuttin tekemään etänä ko-
ronan takia, joten ei ihan toden tuntuista fiilistä, mutta hyvä taso 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662999219 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologian webi-
naarit plussaa!

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Loppuvaiheessa kurssisivuja ei oikein päivitetty, fysiikan materiaa-
leihin olisi kiva saada myös jokin pikakertaus-osio vähän ennen 
pääsykoetta. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662993574 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Lähdin liikkelle 

nollapohjalta nyt 
tuntuu että olen 
oppinut valta-

vasti ja innostus 
laskea fysiikkaa 

on syttynyt. 
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,722222222 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Opetus yllätti positiivisesti!opetus oli todella motivoivaa ja lisäsi 
ainakin itsellä lisäsi tosi paljon motivaatiota tehdä vaikeitakin teh-
täviä. Lisä maininta bilsan webinaareista jotka oli SUPER hyviä!! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Kurssimateriaali oli todella laaja ja tekeminen ei loppunut kesken. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12670965831 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Tänä keväänä oli aika paljon sekoilua ja säätöä harkkakokeiden 
saamisesta kotiin postitse, mutta ymmärrän, että tämä oli tieten-
kin poikkeuksellinen kevät. Asiakaspalvelusta toivoisin nopeampaa 
reagointia ja vastauksia.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ehdottomasti suosittelen! Opettajat ja materiaalit ovat todella prii-
maa!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662650864 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Linnea on huippu 
opettaja ja en-

simmäistä kertaa 
ymmärsin monta 

fysiikan asiaa, 
vaikka jo liian 

mones hakuker-
ta!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,642857143 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Huippu kurssi, opettaa opiskelemaan todella tehokkaasti!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662636644 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
eri hiukkasista 
ei kerrota kovin 

kattavasti
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Näihin osaan antaa paremman vastauksen kokeen jälkeen 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663001823 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
Opetus oli erittäin laadukasta ja materiaali hyvin toimiva. Itse pi-
dän opiskelusta enemmän perinteisessä muodossa. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663326286 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669797843 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Alkuun syksyllä hieman jännitti, että miten saa vastinetta rahoille, 
mutta kyllä nyt voi sanoa, että kannatti ostaa. Olen ihan selkeästi 
mennyt eteenpäin laskuaineissa ja oppinut paljon uutta.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Oppituntejen sijoittelu viikoille oli välillä epäsuotuisaa. Esimerkiksi 
lähes kahden viikon tauko fysiikassa ja kemiassa aiheutti kysy-
mystulvan tunnilla, jolloin väkisin jäi osa kysymyksistä odottamaan 
seuraavaa kertaa.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672483997 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Biologiaan jos voisi saada mafynettiin jokaisen aihealueen yhtey-
teen linkki, mistä pääsisi Ilkan vetämiin webinaari-tallenteisiin. Tie-
dän että Mafylla ei hirveästi ole luentoja yms vaan opitaan teke-
mällä tehtäviä, mutta nuo webinaarit ovat suuri tuki oppimisessa. 
Jos webinaarit/tallenteet saataisiin osaksi mafynetin peruspaket-
tia tai plus pakettia, todella moni auditiivinen ja visuaalinen opis-
kelija hyötyisi siitä. Itse olen visuaalinen ja auditiivinen oppija ja 
Ilkan webinaarit jäivät todella hyvin päähän juurikin tästä syystä.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Parasta mahdollista lääkisvalmennusta!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12674245777 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Jyväskylän ilmastointi.... talvella jäädyttiin, syksy ja kevät meni aika 
lämpimissä tunnelmissa  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666117992 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Bilsan lähikursseilla mainita useammin mahdollisuudesta katsoa 
bilsan luentoja eri aiheista netissä, itseltäni pääsi unohtumaan, 
että tuollainen mahdollisuus on ja löysin vasta aika loppuvaihees-
sa.   
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella monipuolinen kurssi, joka antaa hyvät eväät kehittyä kai-
kissa aineissa. Olo oli koko ajan luottavainen ja tuntui, että olin 
hyvissä käsissä opiskeluvalmentajan kanssa ja sain kaiken tarvit-
tavan tiedon esimerkiksi pääsykokeiden käytännön toteutuksesta. 
Asiantunteva opetus! 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672719894 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Vaikka itsellä oli mielenterveyden kannalta vaikea vuosi ja sen ta-
kia ei mennyt ihan haluamallani tavalla, edistyin paljon paremmin 
kuin mitä olisin ilman mafya. :) 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Joskus tuntui, että joutui odottamaan omaa vuoroaan vähän liian 
kauan (ei biologiassa). Ryhmäkokoja voisi ehkä pienentää hiukan. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12674531892 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Luennot (erik-

seen) erinomai-
nen lisäys oppi-

miseen

5 4 
Tunneilla pitäi-
si ehdottomasti 
olla aina kolme 

opettajaa, muu-
ten ei saa tar-

peeksi yksilöllistä 
opetusta

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Koronan takia harjoituskokeista ei saanut kaikkea irti, mutta muu-
teen todella hyviä. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
- harjoituskokeiden palauttaminen aina ajallaan  - ei kokeita 6 
ja 7 peräkkäisinä viikkoina, viimeisistä viikoista tulee helposti liian 
raskaita  - fysiikan tunneilla tulisi olla aina kolme opettaa 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12674584013 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666677029 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669670489 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologia on 

vahvin aineeni, 
mutta sain erin-
omaista kertaus-

ta!

5 
Kehityin hyvin 

paljon. 

4 
Fysiikka on mi-
nulle se vaikea 

aine, ja koin, että 
mafyn materiaali 
auttoi minua hy-
vin paljon. En kui-
tenkaan päässyt 
materiaaleissa 

niin pitkälle, että 
olisin tarvinnut 

opettajien apua 
niin paljon, että 

olisin saanut 
kurssista kaiken 
irti. Alussa asiat 
kun ovat hel-

pompia. 
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,444444444 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  

Minusta kaikista aineista voisi olla jonkinlaisia luentoja etukäteen 
nauhoitettuna tai livenä, sellaisia kuin Ikka tekee biologiassa!     Minul-
le ei myöskään tullut läheskään kaikki sähköpostit, joten olisi hyvä, jos 
sähköpostilistat tarkistettaisiin huolellisesti. Harkkakokeet tulivat myös 
minulle myöhässä, mikä ei ollut niin hyvä juttu.     Alussa olisi hyvä olla 
jonkinlainen sähköpostiviesti, jossa kerrottaisiin kaikki tarpeellinen. En 
esimerkiksi saanut tietää Ikan luennoista ennen kurssin puoliväliä.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ylivoimaisesti paras valmennuskurssi, vaikka onkin kalliimpi kuin mo-
net muut. Hinta-laatu suhde on kuitenkin erinomainen, ja mafyn ma-
teriaali on yksinkertaisesti vain kaikista paras.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669518110 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi tuntui ensin oudolta, kun oli tottunut lukemaan enemmän 
teoriaa, kuin tekemään käytännössä. Mutta aktiivinen oppiminen 
osoittaui loistavaksi tavaksi opiskella. Loistava kokonaisuus, joka 
yllätti positiivisesti.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Kehityin jokaisella saralla huimasti.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12670119314 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Opettajat olivat 
hyviä ja tsemp-

paavia. Vielä 
erityismainintana 
opettaja Jaakolle 
iso kiitos avusta 
ja mahtavasta 

opettamistaidos-
ta!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta:  
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani: 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Kemian käyrä tuntui, ettei nouse yhtään, vaikka tehtäviä teki pal-
jon. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663004446 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Täydellinen kurssi, jossa aivan mahtavat opettajat ja kaikki. Kaikki 
Mafyn palvelut ihan huippu-luokkaa. Ainoa oikea valmennuskurssi 
lääkikseen hakevalle! Itsellä ollut ongelmia harkkakokeissa, joita 
ei ilmene tunneilla. Joku harkkakokeisiin perehtyvä apu voisi olla 
hyödyllistä, esim erillisiä tunteja, joissa käydään yksilöllisesti läpi 
jokaisen koetaktiikkaa ja sen toteutumista, etsittäisiin syyt miksi 
kokeet eivät suju ja miten harkkakokeista voisi suoriutua konkreet-
tisesti parhaiten rajallisessa ajassa. Jotkut tuntien alussa pidettä-
vät monivalintojen pistokokeet, joihin annetaan rajattu aika vois 
olla kivoja. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Olen kehittynyt kurssin aikana todella paljon ja se näkyy mafynetin 
tehtävissä. Harjoituskokeet eivät kuitenkaan ole pisteiden suhteen 
menneet toivotusti ja niissä on ollut havaittavissa selkeää alisuo-
riutumista. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ainakin fysiikan ja mahdollisesti myös kemian tunneille voisi lisätä 
kolmannen opettajan, jos siihen on mahdollisuus. Noista aineista 
kaikilla on niin paljon kysymyksiä, että välillä ei ehdi saamaan tun-
nilla apua kuin kerran tai kaksi ja kysymyksiä kertyy joka kerralle 

vaan enemmän, kun niihin ei ehdi saamaan vastausta. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ainoa oikea kurssi lääkikseen hakevalle!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663009826 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663010628 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12665932067 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ehkä jollain tavalla enemmän vuorovaikutusta opettajan kanssa, 
vaikka se onkin hankalaa etänä 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen mafyä kaikille!!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666308195 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672904581 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672947602 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
En tiennyt millainen kurssi mafy on ja aluksi tuli pienenä sokkina 
se, että luentotyyppistä opetusta ei juurikaan ole. Hyvin pian kum-
minkin huomasin että tämä oli minulle loistava tapa opiskella ja 
asioiden oppiminen oli paljon helpompaa kuin ennen. Jos ei kou-
lupaikka vielä tänä vuonna aukea, niin aion ehdottomasti palata 
mafylle!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662994975 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikkaan ja kemiaan pieniä alustuksia joistakin teorioista vi-
deomuodossa nettiin, kuten biologiassa.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12674078655 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikassa ja kemiassa olisi kiva jos olisi myös jotain yhteistä luen-
nointia kuten biologiassa, yleisesti vaikeista aiheista, koska välillä 
en itse edes tajua mitä en osaa enkä siten osaa edes kysyä ai-
heista.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella mukavat ja asiantuntevat opettajat! Säännölliset oppi-
tunnit motivoivat huonoinakin viikkoina ja auttoivat rakentamaan 
hyviä lukurutiineja. Oli lohduttavaa tietää, että jos joku tehtävä tai 
aihe ei auennut omin keinoin niin opettajat kyllä osasivat auttaa. :) 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666056579 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Voisi olla enem-

män tehtäviä 
ylipäätään, bil-

sasta loppui 
tehtävät kesken 
(toki ehkä käytin 
liikaa aikaa bil-

saan)

5 
Sama tässä, lisää 
soveltavia tehtä-

viä

5 
Lisää soveltavia 

tehtäviä voisi olla

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8125 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Harjoituskokeiden webinaareissa paljon teknisiä ongelmia. Lisäksi 
harjoituskokeiden pisterajojen muodostuksen kryptisyys vaivannut 
koko vuoden ja syönyt hieman itseluottamusta 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Itsevarmuuden osalla vielä tehtävää, tyytyväisyys tuloksiin mita-
taan vasta 25.5. :D 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn lähiopetuskurssilla sain korjattua paljon aiemmin omaksu-

miani huonoja oppimistapoja ja opin ”oppimaan oikein” sen lisäksi 
että valmistauduin pääsykokeeseen. Opettajat ovat erinomaisia ja 
osaavat asiansa hyvin; niin teoriatiedon kuin opettamisenkin
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663036246 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669721981 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Kiire välillä nä-
kyi opetuksessa 
eteenkin fyssan 
suhteen. Materi-
aalit tosi hyvät ja 

kehittävät.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Tänä vuonna viimeiset viikot jostakin syystä todella isoissa ope-
tusryhmissä. Eteenkin kemman ja fyssan opetuksessa näkyi ne-
gatiivisesti. Pienryhmä ei ole 15 henkilöä. Kurssin loppupuolella 
tyypillisesti kaikki uskaltautuvat kyselemään ja kysymysmäärät 
kasvavat kohti loppua, joten siinäkin mielessä todella huono ajan-
kohta yhdistellä ryhmiä. Tästä vähän keppiä, muutoin olen ollut 
todella tyytyväinen teidän kursseihin :) 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ei isoja opetusryhmiä eteenkään kurssin loppupuolella tai tällöin 
ehdottomasti 2 opettajaa kiertämään. Tämän vuoden ennakko-
matskun suhteen olisi voinut järjestää jonkun ylimääräisen ope-
tuskerran, vaikka lisämaksusta. Kemman ja fyssan tunnit haluaa 
kuitenkin hyödyntää ko. aineiden kysymyksille ja isoissa ryhmissä 
oli haastavaa ehtiä esittämään niitäkään kaikkia :) 

Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12670090760 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,642857143 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Mafynetin ansiosta opiskeleminen on tavoitteellista ja päämää-
rätietoista. Se auttaa erottelemaan oleelliset asiat epäoleellisista.   
Olen Mafynetin ansiosta oppinut hyvin paljon, ja suosittelen kurs-
sia muillekin.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Välillä tuntui, että joutui odottamaan viittausvuorossa turhan pit-
kään oppitunnilla. Tätä voisi jotenkin kehittää siten, että odotusai-
ka olisi max. 15 minuuttia.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662652277 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Pääsykokeen jälkeinen yhteydenotto kurssilaisiin ja kuulumisten 
kyseleminen (?) 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mikään valmennuskurssi itsessään ei takaa opiskelupaikkaa, mut-
ta Mafyn valmennuskurssin ansiosta voin olla varma, että olen 
käyttänyt opiskeluajan juuri oikeisiin asioihin. Edistymiskäyrän ja 
useiden harjoituskokeiden avulla näkee hyvin omaa kehitystä ja 
kokeen tekemiseen muodostuu hyvä rutiini. Oman opiskeluval-
mentajan kanssa pystyy kehittämään juuri itselle sopivaa koetak-
tiikkaa, sekä pitämään huolta omasta henkisestä jaksamisesta 
pääsykokeeseen valmistautumisen ajan :)
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666974972 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669594216 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Kiitos Heta !!!!

4 
Jäin kaipaamaan 

enemmän yh-
teisten alkuses-
sioiden ”opetus-
tuokiota”, jossa 

tarkasteltiin jotain 
tiettyä asiakoko-

naisuutta.

4 
Jäin kaipaa-
maan enem-
män yhteisten 
alkusessioiden 

”opetustuokiota”, 
jossa tarkastel-
tiin jotain tiettyä 

asiakokonaisuut-
ta.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Yhteiset aloitukset voisivat useamminkin sisältää aineeseen liit-
tyvää asiakokonaisuuksien käsittelyä, koska niistä jäi usein hyvin 
juttuja mieleen, mutta jossain vaiheessa nämä opetussessiot lop-
puivat. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Pidin siitä, että Mafylla vaikutti olevan sellainen ”taustaoletus” kai-
kessa tekemisessä, että me opiskelijat tullaan onnistumaan ko-
keessa - eikä niin, että te ehkä onnistutte - se antoi itseluottamus-
ta kun huomasi, että opettajatkin uskovat meihin. Tuntui siis siltä 
että alitajuntaisesti manifestattiin onnistumista kokeessa :-) 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Yhteisten alkusessioiden ”opetustuokiota” voisi olla enemmän :-) 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 

(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Yllätyin, miten oma itseluottamus ja itsevarmuus opiskelua kohden 
kasvoi Mafyn kurssin myötä. Kurssin alussa pelkäsin vain oman huija-
risyndrooman leviämistä käsiin - kävikin päinvastoin, koska tuntui sil-
tä, että opettajien ja luennoitsijoiden kannustus ja usko kasvatti omaa 
onnistumisen tunnetta väkisinkin.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662661048 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Bilsan tiedot 
syventyivät 

ja jäsentyivät 
omassa päässä 
loogisemmaksi 

kokonaisuudeksi.

5 
Kemia muuttui 
inhokkiaineesta 
lempiaineeksi.

5 
Fysiikkamörön 
voittaminen

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3125 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Oli harmillista, kun jouduttiin siirtymään nettiopetukseen. Siksi 
kurssi ei ihan vastannut odotuksiani. Harmitti myös raha-aspek-
tista, ettei rahalleen saanut ehkä tarpeeksi vastinetta, kun kurssi 
vastasi niin paljon nettiversiota.     Kuitenkin olen todella tyytyväi-
nen, että kävin mafyn kurssin. Tulee olemaan aina ykkös valinta ja 
suosittelen tätä aina kaikille tutuillekin. Jos en pääse vielä lääkik-
seen (toivottavasti tämä skenaario ei tapahdu), aijon ottaa mafyn 
kurssin uudestaan. Iso kiitos! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Enempää en olisi oppimiselta voinut odottaa. Lähes nollatasosta 
lähteneenä kehitys on ollut huimaa tässä reilun 8kk aikana. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Lähikurssilla hälyn määrää olisi mukava jotenkin yrittää vähentää. 
Myös omaa tilaa voisi olla kiva olla enemmän. Tunneilla olisi kiva 
tehdä enemmän (lähiopetuksessa) parin kanssa keskusteltavia 
tehtäviä, joita tehtiin muistaakseni kerran kurssilla.  

Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella hyvä kurssi. Innostavat ja asiantuntevat opettajat, loistava 
materiaali ja kannustava tukiverkko. Ei juurikaan pahaa sanottavaa, 
suosittelen kaikille kiinnostuneille. Auttoi ihan älyttömästi lääkishaa-
vetta lähemmäksi pääsemisessä!!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662536268 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Iso kiitos kaikille opettajille! Opetus oli aina motivoivaa, kannusta-
vaa ja opettajien asiantuntemus huippua.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662761913 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663004502 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666542856 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669797105 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikkaa ja kemiaa voisi olla enemmän, kun taas bilsaa pikkuisen 
vähemmän. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673047752 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673197113 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kurssi oli ehkä parempi ja kehittävämpi kuin osasin edes odottaa. 
Opettajat olivat todella asiantuntevia, opiskeluvalmennus tärkeää 
ja hyödyllistä ja kurssin materiaalien ja rakenteen suunnittelussa 
selkeästi on hyödynnetty tietoa oppimisesta. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella hyvä kurssi, jolla otetaan valintakokeeseen valmistautumi-
nen kokonaisuutena huomioon.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669511349 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9375 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Mielestäni tämänkaltainen konsepti toimii hyvin nettiopetuksessa-
kin. Välillä tosin odottamiseen ja vastausten saamiseen meni yli 
tunti. Kaksi tai kolme opettajaa varmasti riittää opetuksessa pai-
kan päällä mutta näin netin välityksellä ei.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662646545 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,875 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Kun ryhmät ovat isoja niin myös opettajia voisi olla enemmän. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen Mafynettiä koko sydämmelläni. Mafyllä koko kokonai-
suus on mietitty tosi hyvin.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669356121 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Bilsan tunnit 

olivat aina vii-
kon kohokohta, 
kysymyksiin sai 
perusteelliset ja 

kiireettömät vas-
taukset! Lisäksi 
Ilkan pitämät 
koewebinaarit 

olivat tosi hyviä! 
Materiaalit eivät 
ainakaan lopu 
kesken, ja moni 
asia on selitetty 
paremmin kuin 
esim. Biosissa.

5 
Huippuopettajat 
ja sopivasti re-

sursseja tunnilla. 
Materiaaleissa 
hyvin lisämats-

kua ja eritasoisia 
tehtäviä.

4 
Loistava ope-
tus mutta liian 

vähän opettajia 
ryhmässä, jotta 
aidosti tuntuisi 
että saisi riittä-

västi ja kiireettö-
mästi apua. Ma-
teriaaleissa olisin 
ehkä kaivannut 

enemmän keski-
tason tehtäviä 1. 
ja 2. kierrokselle.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,857142857 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Ihan loistava kurssi. Opettajat ovat huipputyyppejä, tehtävään-
sä selvästi sitoutuneita ja pedagogisesti taitavia. Materiaalit 
ovat myös tosi hyvät, bilsan webinaareista myös iso plussa tänä 
vuonna! Harkkakokeet mittasivat hyvin kehitystä ja olivat sopi-
van haastavia ja erilaisia. Koewebinaarit tosin jätin lopulta välistä, 
kun tuntui että niissä aina sattui ja tapahtui ja säätäminen mm. 
äänten kanssa häiritsi kokeen suoritusta (ei mutella ja keskustelut 

kuuluvat läpi, epäselvyyttä kokeen kestossa). Ilmankin onneksi pärjäsi 
hyvin.    Se vähän harmitti, että tuntui että meidän ryhmällämme oli 
pääsiäisloman jälkeen tosi epäsäännöllisesti tunteja, vaikka alkuke-
väällä oli hyvä ja selkeä rytmi. Olin ollut siinä käsityksessä, että joka 
viikko olisi jokaista ainetta, mutta tuntui että se oli loppukeväästä 
enemmän poikkeustapaus jos näin oli. Juhlapyhät eivät mielestäni 
tätä selitä, mutta asiaa ei sen enempää avattu. Joka tapauksessa iso 
kiitos kurssista! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Aina olisi voinut kehittyä enemmänkin, mutta Mafyn avulla olen saa-
nut itseni ihan vakavasti otettavaan pääsykoekuntoon täysin nollista 
parissa vuodessa, joten täytyy olla tyytyväinen tähän kehitykseen!  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikan opettajia olisi hyvä olla yksi enemmän kuin muilla tunneilla, 
koska tuntuu että siinä aineessa kysymyksiä on aina eniten ja niihin 
vastaaminen vie keskimäärin myös ehkä pidempään kuin muissa 
aineissa. Vielä viime vuonna fysiikan tunneilla olikin kolme opettajaa 
per ryhmä.    Tänä vuonna harkkakokeiden tulosanalyysien julkaisu 
ei onnistunut kuten edellisenä vuonna, jolloin muistaakseni jokainen 
analyysi ilmestyi nettiin juuri silloin kun oli kerrottu, klo 12.00. Nyt ensin 
annettiin kellonaika, sitten sitä myöhäistettiin ja lopulta viimeisessä 
kokeessa ei edes kerrottu, milloin analyysi julkaistaan. Tämä aiheut-
ti ihan turhaan opiskelijan näkökulmasta epämääräistä sähläyksen 
tunnetta, vaikka syyt ovat voineet olla inhimillisiä.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Jos vain taloudellisen puolen saa järjestymään, niin suosittelisin kyllä 
lämpimästi Mafyn kurssia sellaiselle, joka ei ole vielä täysin suveree-
ni lääkisaineissa. Toisaalta tässä ei-luentomaisessa opetuksessa on 
paljon merkitystä omalla aktiivisuudella, jotta saa opetuksesta kaiken 
irti. Opo oli myös tosi hyödyllinen! 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn kurssi on hyvä myös sellaiselle, joka aloittaa ihan nollapohjalta! 
Itselläni oli ekana hakuvuonna lukiosta aikaa jo vuosikymmenen ver-
ran ja käytännössä nollataso joka aineesta, mutta pala palalta olen 
pystynyt rakentamaan hyvän osaamisen kaikista aineista.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669350977 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 
Tosi hyvää ope-
tusta. Saija osasi 
tosiaan neuvoa 
hyvät oikopolut 

monivalinto-
jen ratkaisussa 
ja osasi vasta-
ta kysymyksiin 
nopeasti ja yti-
mekkäästi, niin 
kuitenkin että 
vastaus sisälsi 

kaiken tarpeelli-
sen ja oli ymmär-

rettävä.

4 
Olen oppinut 

fysiikassa todel-
la todella paljon. 
Ainut miinus oli 

vain se kun tunnit 
menivät viittuas-

jonossa ja kun 
opettaja soitti 

niin siinä tuli vä-
hän kiireen ja ho-
pun tuntu, mutta 
kaikkiin kysymyk-
siin olen saanut 

hyvät vastaukset 
kuitenkin.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Varsinkin fysiikan tunneilla viittausjonot olivat meidän ryhmäs-
sä pitkiä/kun sai sen takia vastauksen vain yhteen kysymykseen 
kerralla, niin se 3h meni aikalailla kytätessä, kun mietin että minkä 
kysyn seuraavaksi ja milloin voi käydä vessassa kun kohta voi-
daan soitetaa, jos muilla onkin lyhyitä kysymyksiä. Oppitunneilla 
en saanut paljoakaan sen vuoksi tehtyä tehtäviä, kun piti viitata 
useampaan kertaan.     Sain myös aina kysymyksiini vastaukset, 
mutta välillä jouduin kysymään useammalta opettajalta saman 

kysymyksen kun esimmäisen opettajan vastaus tuntui hieman epä-
varmalle ja kahden eri opettajan vastaukset erosivatkin toisistaan 
välillä paljonkin.    Ja harjoituskokeet eivät tuntuneet ihan todenmu-
kaisille, kun ne tehtiin kotona, mutta se onkin hyvin ymmärrettävää 
vallitsevan koronatilanteen vuoksi, mutta muuten ne olivat hyviä, 
paitsi ensimmäisissä kokeissa ärsytti se, kun kokeissa oli viimme vuo-
den tehtäviä, joihin muistin vastaukset ulkoa. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Varsinkin viimeisen viikon oppituntien kohdalla sai opettjilta hyvin it-
sevarmuutta kokeeseen ja opiskeluvalmantajalta läpi koko vuoden. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Olisi hyvä, jos aikatualut pitäisivät koe analyyseissä ja kokeiden pos-
tituksessa. Eli aiemmin päätös että postitetaan, vaikka ei tiedetä vielä 
jatkosta, että onko salikoe vai kotikoe, niin ei tarvitse vekslata koepäi-
viä. Sekä jos analyysiä ei saada melkein kertaakaan 12.15, vai mikä se 
alkuperäinen aika oli, niin laittakaa että klo 14 ja se on vain positiivisen 
tuntuista, jos se tuleekin jo klo 13 kun se, että ensin luvataan klo 12.15, 
sitten klo 13.00 ja tuleekin 13.15.    Myös harjoituskokeissa olisi hyvä, 
jos tehtävät olisivat kaikissa kokeissa uusia, koska ilmeisesti useampi 
opiskelia käy kurssilla 2 vuonna, niin jos olisi 2 vuoden syklit kokeissa, 
että olisi kaikki tehtävät eri  peräkkäisiän vuosina ja sitten alkaisi vaik-
ka alusta 2 vuoden sykli, sillä musitin viimme vuodelta ensimmäisten 
kokeiden tehtävien ”ansat ja yllättäjät ” ja sain oletetusti sen takia 
paremmat pisteet.      
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssilla voi oppia kaiken tarvittavan vaikka lähtötaso olisi nolla. Suo-
sittelen todella tätä kurssia, sillä en olisi osannut edes ajatella monia 
asioita itse, mitä kurssilla olen oppinut niin koetaktiikasta kuin oppiai-
neista. Opiskeluvalmennus on ollut myös erittäin hyödyllistä, esim en 
itse olisi tajunnut mennä korottamaan yo-arvosanojani ja kirjoitta-
maan kokonaan uusia aineita ilman ihanaa opiskeluvalmentajaani. 
Valmennuskurssilla olossa on myös se hyvä puoli, ettei itse tarvitse 
ottaa selvää mistään ja stressata, että onko joku tärkeä tieto pääsy-
kokeisiin liittyen mennyt ohi, vaan Mafylta tulee aina nopeasti kaiksita 
asioista tiivistetyt infot.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12664343670 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662535889 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Itsellä olisi var-
maan joka op-
pitunnille jopa 

5 kysymystä, en 
siis ehtinyt kysyä 

kurssin aikana 
kaikkea, mitä oli-
sin halunnut. Itse 
opetus kuitenkin 
todella hyvää!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,714285714 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Itselle olisi ehkä ollut hyötyä siitä, että fysiikan opetusta olisi ollut 
enemmän, ja biologian opetusta taas varsinkin syksyn puolella 
vähemmän. Olisiko mahdollista järjestää kursseja, joissa painotet-
taisiin jotain tiettyä ainetta hieman enemmän? 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 

Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676730314 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikassa teorian läpikäyminen. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666057175 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Aluksi etäkurssiksi muuttuminen harmitti, mutta tottuminen etäi-
lyyn ja opettajiin tutustuttuani kurssi oli menestys! Opetussysteemi 
etänä toimi kuitenkin mielestäni hyvin. Ainut pieni miinus oli mi-
nusta satunnainen informaation puute. Esim. webinaarien sisäl-
töä olisi voinut avata esim. etukäteen hieman lisää. Tähän saattoi 
vaikuttaa kurssin etätoteutus: Ei pystynyt lennosta esim. tunnin 
jälkeen kasvokkain kysymään jotain esim. juuri webinaareista tms.     
Harjoituskokeista oli suuri hyöty koetilannetta harjoitellessa! Nyt 
pääsykokeessa voi keskittyä olennaiseen, eikä tarvitse miettiä niin 
paljoa ajan tai koepapereiden käyttöä. Vielä kun kokeet olisi voinut 
tehdä koesalissa, harmi kun maailmantilanne ei tätä meille salli-
nut. Kokeiden tarkistus mafyllä saasti paljon aikaa itse lukemiselle.     
Opiskeluvalmentajan tärkeys selvisi vasta sitten, kun sellainen oli. 
En olisi ennen kurssin alkua uskonut, kuinka tärkeäksi se itselleni 
muodostui. Myös opiskeluvalmentajan valinnassa oli onnistut-
tu erittäin hyvin.    Kurssi antoi hyvät valmiudet pääsykokeeseen. 
Koen saaneeni hyvää opetusta, ohjausta ja apua henkilökohtai-
sella tasolla! Kiitos!   
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 

Olen oppinut huimasti asioita kurssin aikana myös niistä aiheista, 
jotka luulin jo osaavani. Tietenkään ihan kaikkea kaikesta ei voi osata, 
mutta niidenkin asioiden olemassaolo on nyt selvillä! Harjoituskokeil-
la oli minulle suuri merkitys, sillä nyt menen pääsykokeeseen hieman 
fiksumpana siitä, mikä minua siellä odottaa. Tiedän, että kurssilla ker-
ryttämäni osaaminen ja tietämys on riittävä pääsykokeeseen! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Etäkursseina toteuttaessa vielä hieman parempi tiedonkulku: esim. 
koottu ”kalenteri”/aikataulu myös muista kuin lähiopetustunneista, 
eli kaikki yhteiset webinaarit, harkkakokeet, jne samaan taulukkoon/
listaan, ja sitten rinnalle tämä jo olemassa oleva kurssikohtainen ai-
kataulu.     Matalamman kynnyksen kysymykset kurssilaisilta nopeilla 
vastauksilla johonkin tiettyyn kanavaan: Discordin kaikkien yhteinen 
chat omaa kynnyksen, joten sinne ei ehkä pikkuasioista tullut laitet-
tua. S-posti mafyn apuun taas tuntui turhauttavalta: vastaus luvattiin 
useamman arkipäivän viiveellä. Opettajilta tuli kyseltyä kaikkea muu-
takin, mutta koen sen ehkä olevan pois jonkun muun ajasta tunnilla, 
kun olisi mahdollisuus aineeseen liittyen kysyä.   
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Perustelut sille miksi suosittelisin mafyn kurssia:    -Riittävästi materi-
aalia ja tehtäviä oppimiseen, mahtavat malliratkaisut  -Opiskeluma-
teriaalien hyvä järjestys ja eri tyyppisten tehtävien kirjo opettavainen  
-koottu niin yo- kuin pääsykokeiden edellisten vuosien kokeet tehtä-
viin mukaan  -Harjoituskokeita riittävästi ja kokeet laadukkaita  -Asi-
antuntevat ja ihanat opet  -Tukeminen ja muu opastus pääsykoeke-
väänä   -Kannustavan ja motivoivan opiskeluympäristön luominen 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi oli antoisa ja vastasi odotuksiani. Kurssilta sain: Laadukasta 
opetusta kussakin aineessa, opiskelu- ja koetaktiikka valmennusta, 
riittävästi koetilanteen harjoittelua, kasapäin hyviä tehtäviä tarkkoine 
malliratkaisuineen, sekä apua, motivaatiota ja tukea pääsykoekevää-
nä.   Täysin hintansa arvoinen kurssi. Sain loistavan ympäristön opis-
kella sekä valmistautua muuten pääsykokeeseen.   
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12699372916 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Harjoituskokeiden läpikäynti voisi olla järjestetty muun opetuksen 
ulkopuolella, jotta kurssilaisten kysymyksille jää enemmän aikaa. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662993002 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafynetin kurssi oli todella hyvä! Opettajat olivat aidosti kiinnos-
tuneita oppimisestani, ja etenkin biologian webinaarit olivat mie-
lettömän hyviä, selkeitä ja ne tukivat ymmärrystä vaikeimmissakin 
asioissa. Myös kurssikoot ovat hyvät; kaikille riittää aikaa. Jos en 
tänä vuonna pääse lääkikseen, aion varmasti ottaa ensi vuonna-
kin Mafynetin kurssin :)
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663005176 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Mafyssä kivoin 
rakenne, kun 

kolmeen kertaan 
käydään samat 

asiat läpi!

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Tosi kiva ja hyödyllinen kurssi, kurssin aikana sain uusia kavereita 
ja opet oli ihania :)<3!! Tukea sai aina kun tarvitsi ja aina oli positii-
vinen meno päällä!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672743106 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 
Kemia on eden-

nyt perusvahvasti

5 
Vihasin fysiikkaa 
mutta linnean 

innostus on tart-
tunut 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Jatkuva itsenäinen tehtävien pähkäily on rankkaa mutta se on ai-
noa tehokas tapa oppia. Linnea ainakin oli kannustava ja tuli aina 
kyselemään miten menee vaikka en kysynyt aina mitään. Pääsin 
lopulta myös tosi lähelle sisään pääsy rajaa ja olo on nyt hyvin 
toiveikas. En olis uskonut että näin nopeasti pystyn parantaan tu-
losta 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Lähitunnit on jees muiden opiskelijoiden kanssa tuskailu helpottaa 
omaa oloa. Kurssilla oli mahtava meininki ja innostuneet opettajat 
lisäsivät motivaatiota 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen, on joka euron arvoinen sijoitus. Raskas työ pitää tehdä 

itse mutta Parasta opetusta ja kaikki tuki mitä voit oppimiseen tarvita. 
Sinut tullaan kohtaamaan yksilönä ja juuri sinun tarpeisiisi vastataan
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662525842 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Sopivasti asiaa 
aina kerralla, 
kuitenkin niin 

että tietämystä 
sai syvennet-
tyä mennessä 

eteenpäin. 

4 
Opettaja ja teh-
tävät oli super 

hyviä mutta teo-
riaa jouduin sy-
ventämään aina 
välillä esim. lukio 

kirjoista. 

5 
Lähtötasoni fysii-
kan suhteen oli 
nolla ja en olisi 

uskonut että voin 
kehittyä näin 

paljon. 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikan osalta teorian käymistä yhteisesti. Esim. webinaari muo-
dossa.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662539143 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,285714286 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666067368 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Selkeät mafyn 
materiaalit ja 
runsaasti teh-
täviä. Tälläinen 

onneton fysiikan 
opiskelijakin oppi 

vaikka mitä.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,142857143 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Etäopiskelu ja videopuhelut ei ehkä se oma juttu. Ja jos vähem-
män olisi opiskelijoita per ryhmä, olisi ehkä tullut vielä matalam-
malla kynnyksellä kyseltyä ja juteltua opettajien kanssa. Itse olisin 
kaivannut lähipetusta, koska silloin opettajat olisivat aktiivisem-
min tulleet myös kyselemään miten menee. Kemiassa näin tehtiin 
myös discordissa, muissa aineissa ei niinkään. Myös harjoitusko-
keet olivat vähän pettymys. Kertaakaan esim webinaarit ei toi-
mineet hyvin, ja viimeisillä kerroilla en edes niitä käyttänyt. Olisin 
toivonut, että tällä rahalla ne olisivat toimineet, liikaa teknisiä 
ongelmia ja keskittyminen meni niiden korjailuun osassa kokeissa. 
Biologian kurssisivu iso plussa, ehkä voisi muissakin aineissa ai-
nakin pari luentoa olla, omaa oppimista tämä jonkin verran tukisi. 
Mafyn materiaalit huippuja. Opo oli paras, ilman opoa varmaan ei 
lukeminen olisi ollut näin mielekästä. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 

Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Kehittyminen oli huimaa. En olisi itse uskonut, että näin lyhyessä ajas-
sa saisin näin paljon haltuun.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Koewebinaarit kuntoon, oli liikaa ongelmia siihen nähden että kurs-
sista maksettiin aika paljon. Opettajat voisivat aina automaattisesti 
soitella opiskelijoita läpi, jos kysymyksiä ei keksi, niin kuin kemiassa 
tehtiin. Vähemmän opiskelijoita per ryhmä tai enemmän opettajia, 
jotta opiskelijoille olisi enemmän aikaa. Myös kemiasta ja fysiikasta 
olisi kiva pari jotain luentoa ym. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662549372 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,625 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662525640 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663375391 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 
Mafyn fysiikan 
materiaalit on 
koottu täydelli-
sesti ! Lukiossa 

fysikan ymmär-
täminen jäi vä-
hälle ja asioita 
lähinnä muisti 

ulkoa. Mafyn ma-
teriaaleilla koen 
oikeasti ymmär-
täneeni fysiikkaa. 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Harjoituskokeet kokeina antoivat minulle hyvän kuvan siitä mitä 
odottaa pääsykokeelta. Itseäni jäi harmittamaan se että kaikki ko-
keet piti tehdä kotona, mikä ei tietystikkään mafyn syy ole.   Paikan 
päällä pidetyt tunnit tukivat oppimistani mutta nettiopetukses-
sa huomasin keskittymiseni herpaantuvan mikäli tiesin että olin 
viitannut discordissa ja opettaja kohta saattaisi soittaa minulle.   
Ainoat negatiiviset pointit kurssista liittyvät siis korona-tilantee-
seen, joten normaali oloissa en varmaankaan edes kahta huonoa 
pointtia voisi kurssista löytää. Yleisesti mafy on mielestäni onnistu-
nut erinomaisesti opetuksen järjestyksestä niin normi oloissa kuin 
tässä poikkeustilanteessakin.  

Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669351375 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673173780 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12664196975 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Webinaareja ei 

voi liikaa ylistää! 
Toivottavasti ne 

pysyvät mukana, 
oli lähiopetusta 

tai ei. Ilkalle vielä 
kiitos luennoitsi-
jan roolista, eipä 
olisi paljon pa-
remmin voinut 

niitä tehdä!

4 
Olisikohan mah-
dollista tuottaa 
samankaltaisia 
perusasioiden 

webinaareja kuin 
bilsassa, ns ly-
hyitä täsmäis-

kuja. Olihan niitä 
tuntien yhteisis-
sä aloituksissa, 

mutta olisi voinut 
olla enemmän ja 
laadukkaampia.

4 
Olisikohan mah-
dollista tuottaa 
samankaltaisia 
perusasioiden 

webinaareja kuin 
bilsassa, ns lyhyi-
tä täsmäiskuja. 
Esim. laskennal-
lisia perusteita 
kurssin alkuun. 

Olihan niitä tun-
tien yhteisis-

sä aloituksissa, 
mutta olisi voinut 
olla enemmän ja 
laadukkaampia.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,823529412 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kaikin puolin toimiva konsepti. Haen ensimmäistä kertaa lääkik-
seen ja jos en pääsisi tänä vuonna, valitsisin Mafyn uudestaan. 
Erilaisista webinaareista iso plussa!! Kaikki opettajat mukavia ja 
hyviä, vaikkakin osan kanssa pääsi vielä syvemmälle tehtävien 
ratkomiseen. Ainut negatiivinen kommentti tulee harjoituskokeiden 
palautusten ja postitusten myöhästelystä. Siinä vähän petratta-
vaa. Joka tapauksessa kiitos paljon mafynetti! Ilman teitä ja tätä 

konseptia en olisi tähän pystynyt! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672834711 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Opettajan soit-
toa ei juurikaan 
joutunut odotta-
maan, opettaja 

ehti auttaa mon-
ta tuntia oppi-
tuntien aikana.

4 
Opetus oli hyvää, 
joskus tuntui ettei 
apua saanut niin 
paljon kuin olisi 
tarvinnut. Esim. 
opettaja ehti 

soittaa oppitun-
tien aikana vain 

kaksi kertaa.

4 
Opetus oli hy-

vää, joskus vain 
tuntui, ettei apua 
saanut ihan niin 
paljon kun olisi 
tarvinnut. Esim. 
opettaja ehti 
soittaa tunnin 

aikana vain kaksi 
kertaa.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,785714286 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Erittäin hyödylliseksi koin opiskeluvalmennuksen ja nettiopetuksen. 
Kuitenkin fysiikan ja kemian kohdalla välillä tuntui, että opettaja ei 
ehdi auttaa niin paljon kuin apua tarvitsisi. Opettajan soittoa piti 
välillä odottaa reilu tunti, mikä on mielestäni kauan. Sitten miel-
tä askarruttavia asioita oli saattanut kertyä viikon aikana vaikka 
kymmenen, jolloin aika rajulla kädellä piti karsia ja priorisoida sitä, 
mitä haluaa kysyä, kun opettaja ehti soittaa vain kaksi kertaa. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Joko ryhmäkokoja pienemmiksi tai opettajia enemmän yhteen 

ryhmään, jolloin soittoja ei joutuisi odottamaan niin kauan ja niitä eh-
tisi saamaan useamman.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673035567 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Käydä enemmän ja useammin keskeisiä asioita/teemoja yhdessä 
tunnin alussa läpi. Esim. joku tehtävä yhdessä tms 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669794129 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673215949 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Webinaareille iso 

plussa, tukivat 
erinomaisesti 

oppimista joka 
kuitenkin pää-
asiassa tapah-

tuu mafynetissä. 
Ehdottomasti 

eniten kannus-
tusta ja tsemp-

pausta tästä 
suunnasta joka 
auttaa ainakin 

pitämään mieltä 
virkeämpänä ja 

siksi sitä olisi kai-
vannut samalla 

tavalla myös 
muihin aineisiin 
(niissä kun on 

vielä eniten sitä 
pään hakkaa-
mista seinään 

:D)

4 
Kemiassa olisin 

kaivannut enem-
män kannustusta 
ja tsemppausta.

4 
Toisinaan ”ope-
tusjono” oli tol-
kuttoman pitkä 
ja keväällä oli 
ajanjakso että 
ehti kysymään 

yhden kysymyk-
sen viikossa, jos 
ei jäänyt tunnin 
yli odottamaan 

vuoroaan (joka ei 
ollut hyvä ajatus 

kun seuraava 
tunti jatkui 45min 
päästä ja ajatuk-

sena soti myös 
teidän antamia 
oppimismeto-
deja vastaan). 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 

Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Opetus on ollut aina laadukasta, kiitos! Todella voi sanoa, että asian-
tuntijat työssään. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Aiempaankin kohtaan viitaten välillä ajattelin että onko ryhmäkokoja 
ahnehdittu liian suureksi (ymmärrän täysin tämän näkökulman) suh-
teessa opettajaresurssiin. Mutta tämäkin oli mielestäni vain hetken 
ongelma ja korjaantui muutamassa viikossa. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Materiaalista ja sen toteutuksesta iso kiitos. Ei todellakaan ollut tar-
vetta muille materiaaleille eikä tarvinnut käyttää aikaa lukusuunnitel-
mia tehdessä! 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12688881870 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Pikakertausosio en-

nen koetta kemiassa 
oli todella hyvä! Vielä 
voisi siirtää pikaker-

tausosiossa viimeise-
nä olevat aikaa vie-
vät happo-emäs- ja 

puskuriliuos ym. laskut 
alkupäähän. Ajankäyt-
tö meinasi pettää kun 

alussa paketin teko 
sujui nopeasti ja lopus-

sa yllätyksenä olikin 
työläämpiä tehtäviä.    
Kun oppimäärän on 
käynyt läpi niin voisi 
olla paketteja missä 

käsitellään systemaat-
tisemmin kaikkia ai-

heita ja sitten seuraa-
vassa paketissa taas 
samat aiheet, mutta 

taso vaikeutuisi pake-
teissa koko ajan. Näin 
kaikki aiheet pysyisivät 
paremmin muistissa.

4 
Myös fysiikkaan 

voisi kehittää 
varsinaisen pi-
kakertaus osion 

ennen koetta 
tehtäväksi. Fysii-
kassa voisi myös 
olla oppimateri-
aalin ”väleissä” 
paketteja missä 
kerrataan sys-
temaattisesti 

aiemmin opit-
tuja aiheita niin 
mitään aiheita 
ei pääsisi niin 

helposti unohtu-
maan.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 

Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kiitos Mafy! Olen saanut valtavasti tukea ja olen voinut luottaa 
siihen, että olen hyvissä käsissä. Harjoituskokeiden älyttömän kor-
keat sisäänpääsyrajat mietityttivät ja epäilin niiden luotettavuutta 
etenkin koska ne tehtiin ilman ”valvontaa” ja jäin pohtimaan, että 
lähettivätkö heikoimmin kokeissa pärjänneet kokeitaan tarkastuk-
seen (vaikutus tasoon). 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666409183 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662535378 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12674767981 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666138004 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Koen, että harjoituskokeista on todella paljon hyötyä varsinaiseen 
koetilanteeseen valmistautumisessa, vaikka niitä ei saatukaan 
järjestettyä fyysisinä tilaisuuksina. Tehtävien tekemiseen ja yksilöl-
liseen opetukseen perustuva oppiminen oli tehokasta ja koen, että 
luentoihin perustuva oppiminen olisi tuottanut minulla vähemmän 
tuloksia. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi kehitti taitojani huomattavasti ja tehtävien tekemiseen pe-
rustuva oppiminen on tehokas opiskelumenetelmä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn lähiopetuskurssi jouduttiin tänä vuonna järjestämään mel-
ko suurilta osin etänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Silti koen, 
että kurssi täytti odotukseni, ja olen tyytyväinen valintaani. Opetus 
oli paikan päällä aina, kun tilanne sen salli, mutta myös etäope-

tus oli järjestetty hyvin ja yksinkertaisesti. En koe, että opetuksen laa-
tu olisi juurikaan kärsinyt, kun siirryimme etäopiskeluun. Mafyn hyviä 
puolia ovat asiantunteva ja kannustava henkilökunta sekä tehtävien 
tekemiseen perustuva opiskelutekniikka, jonka koen huomattavas-
ti tehokkaammaksi kuin pänttäämisen tai opettajan yksinpuhelun 
kuuntelemisen. Mafyn opiskelumateriaalit sisältävät myös erittäin 
paljon eritasoisia tehtäviä, joten tekeminen ei loppunut kesken. Kurs-
siin sisältyvät 7 harjoituskoetta olivat hyödyllisiä ja valmistivat varsi-
naiseen pääsykokeeseen. Mafyn harjoituskurssi antaa hyvät puitteet 
kehittymiseen mutta koen, että tulos riippuu erittäin paljon omasta 
motivaatiosta ja siitä, kuinka hyvin saa opiskeltua itsenäisesti. Ope-
tusta ei ole joka päivä, joten niinä välipäivinä kukaan ei varmista, että 
opiskelet. Täytyy siis löytyä tietynlaista itsekuria, jotta saa suurimman 
hyödyn irti kurssista. Mafyn opettajat ja opiskeluvalmentaja autta-
vat kylläkin opiskelujen aikatauluttamisessa, joten kurssilla saa apua 
itselle sopivan opiskelurutiinin löytämiseen. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666161123 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Oli riittävästi ai-
kaa kysyä ja sai 

hyviä vastauksia. 
Oppimateriaali 
kattava ja hyvä. 

5 
Oli hyvin aikaa 

kysyä jos oli tar-
vetta kysyä. Vas-
taukset erittäinkin 
hyviä. Oppima-
teriaali on myös 

hyvä.

2 
Oppimateriaa-
lin lisäksi vähän 

hyötyä. 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,111111111 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Sitä sain mitä luvattiin. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Enemmän aikaa fysiikassa. Muuten ei hättää. :) 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Jos ei ole koskaan ollut (Mafy:n) valmennuskurssilla niin suositte-
len vahvasti. Opettaa missä menee homman pää ja missä häntä 
(luku-urakan suhteen).  
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673440322 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 
Kurssi oli hyvä, 

mutta tuntui siltä, 
että osaamisen 
edistymistä ku-

vaava käyrä vaa-
ti paljon enem-
män tehtäviä 

edetäkseen, kuin 
esimerkiksi bio-
logian ja fysiikan 

kuvaajat.

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Yleiset käsitteet ja katsaukset käsiteltävin aiheiden sisällöstä ja 
mekanismeista tunneilla olisi ollut minusta hyvä lisä. Biologian 
osalta roolin täytti hyvin nettisivuille julkaistut webinaarit, mutta 
kemian ja fysiikan osalta tätä oli selvästi vähemmän. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  

 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662650475 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,285714286 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani 
Rahalle todella hyvää vastinetta 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669844044 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

 
Riippuen opetta-

jasta 1-5.

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,222222222 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kaikin puolin täysin tyytyväinen kurssiin. Ainoa miinus se, että aina 
ei ehtinyt kysyä tarpeeksi opettajilta ja joillain opettajilla oli heti 
puhelun alkuun ”kiireen tuntu”.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Vähemmän opiskelijoita per opettaja. Varsinkin keväällä tuntui, 
ettei saanut kysyttyä tarpeeksi.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669826984 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669941826 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672695245 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Harmitti, että harjoituskokeita (ymmärrettävistä syistä) ei voitu 
pitää oikeassa koesalissa. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673859728 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi on oppimisen kannalta tehokas. Harjoitellaan juuri pääsyko-
keessa tarvittavia taitoja. Ehkä itse olisin toivonut vielä enemmän 
mentaalisen puolen tärkeyden korostamista, ja vaikka harjoittei-
ta, millä pitää pää kylmänä koetilanteessa. Tämä on kuitenkin iso 
suoritukseen vaikuttava tekijä. Oikein tyytyväinen jokatapaukses-
sa! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Aikaisemminkin mainitsemani mentaalisen puolen valmennus 
ehkä suurempaan painotukseen? Monille matka on raskas ja epä-
varmuus omasta osaamisesta suurimmalle osalle tuttua. Levosta 
ja keinoista boostata itsevarmuutta puhuttiin, mutta ehkä se voisi 
olla vielä hiukan isommassa osassa kurssilla. Tämä vaikuttaa kui-
tenkin niin vahvasti suoritukseen itse kokeessa. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

Tehokas kurssi! Mafynetti pitää huolen kertauksesta ja asioiden oppi-
misesta. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663335538 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi auttoi todella paljon opiskelussa. Erityisesti harjoituskokeet 
auttoivat paljon huomaamaan, mitkä asiat tarvitsivat vielä har-
joitusta ja toisaalta selvisi, mitkä aihe-alueet olivat hyvin hallus-
sa. Oppitunneilla kokeiden läpikäynti myös auttoi ymmärtämään 
erilaisten tehtävätyyppien ratkaisumenetelmiä. Opintovalmentaja 
auttoi suunnittelemaan opiskeluaikatauluja ja tsemppasi muka-
vasti luku-urakan varrella. Mafyn sovellus on ihan omaa luokkaan-
sa, ja kertausominaisuuden avulla kaikki asiat tulee oikeasti opis-
keltua huolella. Varmasti otan Mafyn käyttöön uudelleen, mikäli 
tänä vuonna opiskelupaikka ei vielä aukea!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666060601 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6875 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ryhmäkoot olivat melko suuria, mikä näin etäopiskelussa oli hie-
man kurjaa, kun pystyi kysymään vain rajallisen määrän kysymyk-
siä per kerta. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen Mafya kaikille, ketkä kaipaavat tukea lääkikseenhaus-
sa. Mafyn opettajat, opot ja mielenhallintavalmentajat ovat asi-
antuntevia ja ihania tyyppejä, etkä jää yksin minkääntasoisen 
ongelman kanssa oli kyse sitten aineenhallinnasta, oman luku-
suunnitelman aikatauluttamisesta tai pääsykoestressistä. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666057047 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Viittausjonot oli-
vat liian pitkiä.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Esimerkiksi fysiikassa (etäopetuksessa) viittausjonot olivat tosi pit-
kiä ja koin, että se kun odotin että minulle soitetaan häiritsi keskit-
tymistäni opiskeluun. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662641040 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Sähköpostiviestit eivät aina tulleet perille ja nauhotettujen tuntien 
ynnä muiden materiaalien etsiminen nettisivuilta oli vaikeaa ja 
vaati vanhojen keskusteluiden läpikäymisen, että löysi linkit. Tähän 
voisi keksiä jonkin ratkaisun esimerkiksi kokoaisi kaikki oppiaine-
kohtaiset linkit vaikka Discordiin. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662995017 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ehkä hieman pienemmät ryhmäkoot talven/kevään kursseille. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666539190 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Tiedotus oli välillä epäselvää ja erilaisten sähköpostien ja infojen 
määrä kuormitti.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669845116 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Hieman enem-

män keskivaikeita 
tehtäviä kurssin 
loppupuolella 

tehtäväksi.

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662642233 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
enemmänkin 
tehtäviä voisi 

olla + kokoavia 
taulukkotehtäviä 

loppuun jossa 
oikeasti saisi kä-
sitteet kerrattua

5 
lisää biokemian 
tehtäviä ja reak-

tiosarjoja

3 
tuntuu että teh-
täviä on liikaa ja 
stressaa jos ei 

saa kaikkia teh-
tyä

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4375 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
asioiden tiedottaminen oli välillä puutteellista/ristiriitaista, aspaan 
piti olla useasti omatoimisesti yhteydessä, sillä esim. kurssikoo-
dit jäivät alunperin saamatta. Ilmottautuessa kurssin kuvaus olisi 
voinut olla laajempi sisältää esim. harjoituskokeista lisätietoja ja 
toimimisesta discordissa yms. Oli myös hämmentävää kuinka 
alkuperäisestä tiedosta poiketen abien kevät kurssille ilmouttautu-
neet saivat lääkiksen harjoituskokeita jo ennen yo-kirjoituksia eikä 
muutoksesta tiedotettu mitenkään.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Tiedottaminen on ollut puutteelista ja aspaan on täytynyt olla 
monesti omatoimisesti yhteydessä, sillä esim. kurssikoodit jäivät 
alunperin saamatta. Olisi kurssilaiselle helpompi jos kaikki kurssiin 

liittyvät sivut / tiedot / käytänteet tulisivat ilmottautumisen jlk samas-
sa sähköpostissa. Esimerkiksi kurssisivun olemassa olo tuli ilmi vasta 
viimeisillä opiskeluviikoilla, vaikka siitä olisi ollut aikaisemminkin pal-
jon hyötyä. Abien kevät kurssilaiselle oli myös hämmentävää kuinka 
aikaisemmasta tiedosta poiketen harjoituskokeita saapui jo ennen 
yo-kirjoituksia eikä muutoksesta ilmoitettu mitään.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666102913 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Hyvät tehtävät 
ja teoriat, keski-
vaikeita tehtäviä 
olisin kaivannut 

lisää. Opetukses-
sa olisin halunnut 
enemmän ope-

tusta
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Fysiikassa tuntui, että ei ehdi kysymään kaikkea. Opiskeluvalmen-
tajan rooli edelleen hieman epäselvä. Itse en kokenut saavani siitä 
isoa hyötyä 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Etäopetuksessa fysiikassa hirveä kiire ja paine ehtiä kysyä, kun 
todella rajattu aika per opiskelija eli jos tätä voisi helpottaa, että 
varmasti saa tarvitseman avun eikä kiire tuntuisi niin paljon ope-
tustilanteessa.    Jos etukäteen voisi toivoa tietyn opettajan tunte-
ja, olisi hienoa. Muutamien opettajien kanssa klikkaa tosi hyvin ja 
koki kehittyvänsä paremmin.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 

Perustelut arvosanalle:  
Kaikki (siis aivan kaikki) on valmiikis pureskeltua ja mietittyä esim 
psyykkinen valmistautuminen jo ennen luku-urakkaa, koekeisiin liitty-
vistä muutoksista viestintä (korona, ennakkomateriaalit jne), aktiivi-
nen opiskelu ja laskurutiini...  Ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun 
kuin itse asiaan 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kyllä, on sen arvoista.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666415937 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662658407 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Tunnin aluis-

sa olevat lyhyet 
opetustuokiot 

olivat hyödyllisiä!

5 
Tuulia ja Saija 
tekivät kemian 
opiskelusta pa-

rasta!

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Ainut miinus harjoituskokeiden teko kotoa käsin ja etäopetukseen 
siirtyminen, mutta se oli olosuhteisiin nähden välttämätöntä. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Opin paremmin kuin ikinä koulussa. En olisi lukiossa edes osannut 
kuvitella kuinka hyvin pystyn asiat etenkin fysiikassa ymmärtä-
mään. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Ehdottomasti! Erittäin hyödyllinen, varsinkin kun ottaa jo aiemmin 
alkavan kurssin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen mafya etenkin niille, joilla on ennestään heikompi poh-
ja kyseisissä aineissa. Kurssi on motivoiva ja oman edistyksen 
näkee nopeasti ja se motivoi jatkamaan. Opiskeluvalmentaja oli 
ihana helpotus aikataulujen suunnitteluun

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662652548 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 
Olisi pitänyt olla 
enemmän opet-
tajia kysymysten 
ruuhkauden takia 
ja varsinkin kun 
toinen heistä ei 
ollut ollenkaan 
sopiva minulle.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,142857143 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Huomasin pian että fysiikan kevätkurssilla on aina ruuhka kysy-
myksiin. Minulla on jäljellä enää yksi fysiikan kerta mutta kysymys 
vihko on edelleen täynnä fysiikan kysymyksiä. Olin odottanut että 
opettajia olisi enemmän kevätkurssilla jotta kysymysjono liikkuisi 
nopeammin.   Ehdotankin että fysiikan kurssille varataan tuplasti 
enemmän opettajia. Kemian ja bilsan puolella taas on ihan sopi-
vasti. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ajan varaaminen vielä yhdelle harkakokeelle olisi parempi, niin 
että niitä olisi yhteensä 8. Muut kehittämisideat mainitsinkin jo 
edellisissä osioissa. 

Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
Minulla oli parempi kokemus viimevuonna syys-kevät kurssilla joten 
suosittelisin mielummin sitä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ihan nollatasosta lähdin liikkeelle ja jo vuoden aikana näin merkittä-
vää kehitystä.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663013548 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kaikkia kysymyksiä ei aina ehtinyt kysyä, mutta muuten kurssi oli 
todella hyvä ja hyödyllinen! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
fysiikkaan voisi loppukaudesta tulla kolmas opettaja, kun kysy-
mysten määrä oppilailla on erityisen suuri. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kaikin puolin motivoiva ja kehittävä kurssi, suosittelen vahvasti!:)
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662638888 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662772665 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikan ja kemian osalta viimeiseen kertaukseen aihealueittain 
kootut kertauspaketit. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676524543 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12665894780 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Harkkakokeet siis sisällöltään tosi hyviä, mutta tietenkin kun oltiin 
etänä ei saanut sitä salikokemusta 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Itselläni ongelma, että en keksinyt tunneilla mitään kysyttävää, 
niin sitten ei tullut kauheasti sitä yksilöllistä opetusta.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663135364 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8125 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662638822 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kurssi oli hyvä, mutta jos tuli ongelmia käytännön asioissa sähkö-
posteihin ei vastattu, en ole myös vieläkään saanut harjoituskoe 
2:ta vaikka sen perään olenkin kysellyt.. Monilla myös useita tekni-
siä ongelmia ja avun saaminen hidasta 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Tekninen toteutus paremmaksi, avun saaminen ollut hankalaa, ei 
siis opettajilta vaan jos on laittanut mafyn apuun sähköpostia, ei 
ole esim. vastattu. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Opettajat ja opetus laadukasta, mafynet sovellus tosi hyvä ja sel-
keä. Oppimiskäyrä sovelluksessa motivoi ja huomaa kuinka paljon 
onkaan edistynyt! Olen ollut tyytyväinen kurssiin.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662999175 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kotona tehdyt harjoituskokeet eivät tietenkään ole optimaalisia, 
mutta Mafy ei voinut tälle asialle mitään.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Enemmän iltaryhmiä, biologian seminaarit sellaiseen aikaan että 
kaikki voivat osallistua, kaikki mielenhallintawebinaarit tallenteina 
jonnekin (muistaakseni syksyn webinaarista ei tullut tallennetta, 
tai en ainakaan löytänyt sitä). Olisi myös mukava jos opettajat 
painottaisivat sitä että saa ja pitää kysyä ne omasta mielestään 
myös tyhmät kysymykset. Varmaan on suhteellisen paljon oppilai-
ta jotka eivät esitä kaikkia kysymyksiä siinä pelossa että opettaja 
tuomitsee tai pitää pöljänä.     Oli tosi hyvä että opettajat soitteli-
vat kyselläkseen kuulumisia mikäli oppilaasta ei ollut kuullut het-
keen. Siitä tuli sellainen kuva että oppilaasta välitetään, ja kynnys 
laittaa soittopyyntö ei tullut esteeksi.     Webinaarit joissa esitetään 
opiskelusuunnitelmia ovat olleet joka kerta sellaisia että oletetaan 
opiskelijan käyttävän 35h viikossa aktiiviseen opiskeluun, Tästä tu-
lee aika riittämätön olo kun ei oteta huomioon heitä joilla ei jaksa-
minen riitä sellaiseen. Ehkä tällaisten ohessa voitaisiin mainita siitä 
että henkinen jaksaminen tulee ottaa prioriteetiksi, ja että joillekin 

riittää ”vain” 20h viikkotunnit? Vaikuttaa myös siltä että Teemu Kek-
kosen vetämissä webinaareissa aina eväistä puhuttaessa mainoste-
taan karppausta, vaikka se voi aiheuttaa lisää väsymystä joillekin.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662536421 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Syksy meni todella mukavasti lähiopetuksessa, mutta etäopetus 
ei mielestäni täysin onnistunut. Itse etätunnit olivat ihan ok, kun 
säästi aikaa matkoissa, mutta koen että yksilöllinen opetus kärsi 
erittäin paljon. Itselläni ei esimerkiksi enään kevään mittaan tul-
lut hirveästi kysymyksiä mieleen, mutta olisin silti kaivannut että 
joku soittaa discordissa ja kyselee miten menee, missä aiheessa 
mafyssa olen menossa yms. Eniten tätä jäin kaipaamaan etenkin 
fysiikassa. En täysin ymmärtänyt miksi etäopetuksessa ei pide-
tä perinteistä ”ekaa kierrosta” jossa jokaiselle soitettaisiin kerran 
oppituntien alussa. Ennen etäopetusta jokaisella tunnilla kuitenkin 
jokaisen luokse tultiin käymään kertaalleen. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 

Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662793242 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 
Mallivastauksiin 
voisi laittaa tie-
don, mihin kap-
paleeseen teh-
tävä liittyy, jotta 
voi helpommin 
kerrata alueen, 

jos tehtävä ei on-
nistunut

5 
Mallivastauksiin 
voisi laittaa tie-
don, mihin kap-
paleeseen teh-
tävä liittyy, jotta 
voi helpommin 
kerrata alueen, 
jos tehtävä ei 

onnistunut.
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Teoriaan/mallivastauksiin voisi laittaa enemmän tietoja, miksi 
tehtävää ratkaistaan juuri näin ja mitä teoriaa pitäisi kerrata, jotta 
tehtävä onnistuisi seuraavalla kerralla. Helpottaisi itseopiskelun 
aikana eikä tarvitsisi odottaa pahimmillaan viikkoa, jotta pääsee 
kysymään opettajalta. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 

Terveiset tuleville sukupolville:  
Eri valmennuskursseja kokeilleena voin rehellisesti sanoa, että MAFY:n 
kurssi on kaikkein toimivin. Koen edistyneeni MAFY:n avulla enemmän 
kuin muilla kursseilla yhteensä. Opettajat osaavat auttaa tarvittaessa 
ja materiaali toimii hyvin.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669920097 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologiassa toivoisin keskuste-
levampaa otetta opettajalta 

kysymyksiin vastatessa. Usein 
ei itse huomaa kysyä kaikkea 
mitä hämärän peitossa ole-

vaan aiheeseen liittyy, niin olisi 
hyvä kun opettaja vähän var-
mistaisi että muistanko jotain 

toista aiheeseen liittyvää asiaa. 
Silloin kokonaisuus muodos-
tuu mieleen vahvemmaksi 

kun asiat linkittyy toisiinsa. Jos 
vastaus kysymykseen on to-
della lyhyt ja kiireinen, niin voi 
jäädä tunne, että mistähän 

tämä vastaus oikein tuli. Ilkan 
webinaareissa aivan loistava 

ote joka aiheeseen, ja niitä kun 
katsoo niin kyllä kokonaisuudet 

valaistuu.

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 

Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673786858 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi vastasi odotuksiani muilta osin kuin harjoituskokeiden osal-
ta täysin. Tämä on tietysti ymmärrettävää korona-ajan vuoksi. 
Kiitos upeasta valmennuskurssista! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Ei tule valitettavasti kehitysideoita mieleen. Upeasti selviydyitte en-
nakkomateriaalinkin osalta, kiitos! 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Alanvaihtajana (ekonomi) näin parhaaksi osallistua pisimmäl-
le syyskuussa alkavalle kurssille, ja tämä oli hyvä päätös minulle. 
Lukiosta minulla oli aikaa jo 9 vuotta ja lähdin nollasta liikkeelle 
sekä fysiikan että kemian osalta. Tämä 9 kk kestävä taival olisi 
ollut rutkasti tuskallisempi ilman Mafynettiä ja asiantuntevia sekä 
kannustavia opettajia. Mafynetti helpottaa pääsykoeurakkaa ää-
rettömän paljon, ja opetus sekä taitava opiskeluvalmentaja olivat 

minulle muutoinkin kuormittavassa elämäntilanteessa korvaamatto-
mat. Saan odottaa pääsykoetta tällä hetkellä positiivisesti vireytynein 
fiiliksin (5 yötä kokeeseen)!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666056904 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,416666667 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi toimi hyvin myös nettiopetuksessa, kun mahdollisuutta lähi-
kurssiin ei ollut.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662524457 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,357142857 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikan ja kemian haastavista aiheista webinaareja. Biologian 
webinaareissa muiden esittämät kysymykset ja keskustelu tuki 
hyvin oppimista. Keväällä pienemmät ryhmäkoot. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676779487 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Uusi tieto ei lop-
puisi, vaikka te-

kisi mafya kolme 
vuotta. Tykkäsin 

tosi paljon!

5 4 
Minulle hankalin 
aihe ja tuottaa 
aina harmaita 

hiuksia. Kuitenkin 
opetus hyvää ja 
materiaalit lois-

tavia.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,357142857 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Materiaalit ovat hyvät. Ehkä vielä enemmän voisi olla matikkaa, 
jota tarvitsee hakemisessa ja kokeissa.    Opettajat tosi hyviä ja 
kivoja, eri ihmisille käy eri opettajat. Ehkä opettajat voisi olettaa 
myös, että joku ei oikeesti ymmärrä yhtään mistään, mistä puhu-
taan.     Siltikin mafy on paras valmennuskurssi joka on ja kaikki 
hakijat ketkä tunnen käyttävätkin vain sitä. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

Kurssi on hyvä ja monipuolinen. Kaikki kehittyvät, mutta lopputulokset 
riippuvat omista lähtökohdista ja perslihaksista. Suosittelisin kaikille!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672698138 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673588421 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,5625 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663010733 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 
Tunneilla on 

joutunut odottaa 
joskus kauan. 

Mafyn opiskelu-
pakettiin kaipai-
sin myös fysiikan 
osalta enemmän 

monivalintaan 
harjoittelua.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Välillä tunneilla (varsinkin nettitunneilla) joutuu odotella kauankin 
omaa vuoroaan. Opettajat ja oma opo on ollut kyllä huipputyyp-
pejä! Harkkakokeet on ollut ihan OK, kokeiden toimituksessa olisi 
ehkä parantamisen varaa osittain. Lisäksi koen, että kokeet vas-
taavat osittain oikean pääsykokeen tasoa. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Omassa tekemisessä on aina parannettavaa, mutta koen kehitty-
neeni kuitenkin hyvin (toivottavasti tarpeeksi hyvin kokeen kannal-
ta). Monia oivalluksia on tehty kevään mittaan. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 

(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672720557 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 
Jotkin teoriama-
teriaalit hieman 

epäselviä. Videot 
jne. voisivat aut-
taa :) Ja saman-
tyyliset videowe-
binaarit millaisia 

bilsassa oli
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Kurssin alussa olin hieman hukassa kaiken materiaalin keskellä. 
Olisin ehkä kaivannut enemmän neuvoja, miten opiskelu kannat-
taa aloittaa ja teorian oppimiset hoitaa.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12677072349 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669912537 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn opettajat ovat kaikki todella asiantuntevia, ja mafynetti 
opiskelumateriaalina on aivan loistava! Plussaa erityisesti kertaus-
tehtävistä, joiden avulla asiat oikeasti jäävät mieleen.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663004595 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Joskus haluaisi 
hieman syvem-
piä vastauksia 
kysymyksiin, 
vaikka ei oli-
si ihan enää 

niin lukiotason 
asiaa. Mutta se 
helpottaisi ehkä 
hahmottamaan 
asioita parem-

min. Mutta hyvää 
opetusta biolo-
giassa myös!

4 
Kemiassa myös 
hyvää opetusta. 
pH-laskut sain 
hyvin haltuun 

kurssilla opetuk-
sen avulla.

4 
Fysiikan opetus 
hyvää. Ainoa 

miinus, että jos-
kus ei saa aivan 
siihen vastausta 

mitä kysyi.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,1 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Koronan huomioiminen oppitunneilla ei ollut niin hyvä kuin ajat-
telin. Opettajien maskien käyttö alkeellista. Sekä käsidesien esillä 
olo suoraan luokkaan tullessa ja lähtiessä olisi lisännyt varmasti 

niiden käyttöä.    Joskus tuntuu ettei tajua kysyä kaikkea ja kuuntelee 
vieressä istuvan kysymyksiä oppiakseen itse myös jotain mitä itse ei 
ole oivaltanut. Voisikohan vapaaehtoiset yhteiset kysymysten läpi-
käynnit tai jonkinlaiset pienet lisäluennot hyvistä kysymyksistä olla 
hyviä?  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673501265 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Fysiikassa voisi olla ehkä enemmän opettajia, koska silloin kysy-
myksiä tulee monelta ja varsinkin etäopetuksessa kävi melkein 
sääliksi opettajia kun varmaan kova stressi kun niin paljon kysy-
myksiä ja rajoitetusti aikaa. Opiskeluvalmentaja (joka soittaa parin 
viikol välein) sopii varmaan monelle, mutta itse koin sen välillä 
ehkä enemmän stressaavaksi kuin kannustavaksi (vaikka hän oli-
kin aivan ihana).  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:3 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12668055129 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 
Paljon eri tasoisia 

tehtäviä.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Mahdollisuus ostaa kurssi esim vain bilsan tunneilla. Koin että en 
erityisemmin hyötynyt kemian tunneista, koska lähtötasoni oli jo 
hyvä kahden vuoden tekniikan opiskelujen jälkeen.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Olen opiskellut 2 vuotta tekniikkaa yliopistossa, joten kemian ja 
fysiikan osalta lähtötasoni oli hyvä. Oli kivaa että oli mahdolli-
suus kysyä epäselvistä asioista, vaikka ei niitä niin kauheasti ollut. 
Bilsassa mafyn materiaali oli selkeä ja siinä tunnit ja webinaarit 
erityisesti webinaarit olivat hyviä. Harkkakokeet olivat kivoja oman 
tason tekemiseen, vaikka koronan takia ne pitikin kaikki tehdä etä-
nä kotona.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669356635 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Viimeisen jakson opetuspäivien erittäin runsas epäsäännöllisyys 
sekoitti omalta osalta lukusuunnitelmaa aika reilusti ja aiheutti 
ylimääräistä stressiä näin lähellä pääsykoetta, jokaiselle viikolle 
piti käytännössä tehdä lukusuunnitelma aina uudelleen. Aiempien 
jaksojen säännöllisyys tuki oppimista huomattavasti enemmän. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12679847637 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Harjoituskokeiden postituksissa ja palautuksissa ongelmia 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662520603 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,416666667 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani2 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Mielestäni biologian kaltaisia opetuswebinaareja olisi voinut olla 
myös muistakin aineista. Toisaalta koin, että oppitunnit olisivat 
hyvin voineet muodostua esimerkiksi näin: 1. oppitunnista 30 min 
jonkin aiheen opetukseen, tämän jälkeen itsenäistä opiskelua. Ja 
muut oppitunnit niin kuin ovat nytkin menneet. Nyt suurimmaksi 
osaksi tämä alkuvartti joko käytiin kokeen läpikäymiseen, tärkei-
den asioiden muistuttamiseen tai ei käytetty lainkaan. Yksilöllinen 
opetus on tietenkin tärkeää sekä aktiivinen opiskelu, mutta mie-
lestäni ei pitäisi olla 100 % pelkkää tehtävien tekemistä tällaisella 
kurssilla. Mielestäni jonkinlainen yhdistelmä näitä kahta (passiivis-
ta sekä aktiivista) olisi parhain mahdollinen.   Myös koin saavani 
MAFYn nettisivuilta erilaisen kuvan kurssista, mitä se sitten todelli-
suudessa oli.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 4 
Perustelut arvosanalle:  
 

Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663059421 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663566000 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,15 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 2 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Toivoisin, että valmennus voisi olla vielä yksilöllisempää, jos-
sa yhdessä valmentajan (joka siis on pedagooginen opettaja, 
ei sisäänpäässyt opiskelija) kanssa voisin laatia itselleni henk.
koht. lukusuunnitelman, joka mukailisi omia heikkouksia/vahvuuk-
sia ja että opettaja/valmentaja kävisi sovitun aikajakson kulut-
tua yhdessä kanssani läpi sovitut tavoitteet ja edistymisen niis-
sä. Valmentaja myös pitäisi huolen siitä, että kertaaminen pysyy 
sopivasti mukana opintosuunnitelmassa. Toivoisin, että vielä vah-
vemmin tuntisin, että sisäänpääsy on opettajan/valmentajan ja 
minun yhteinen projekti.  Opetusta ei tarvitsisi olla edes joka viikko 
useaan otteeseen, vaan kerta viikko tai kahteen viikkoon, jolloin 
käydään läpi tavoitteet ja katsotaan mitä vielä pitäisi harjoitel-
la. Näin harjoittelu olisi myös yksilöllistä, juuri itseäni hyödyttävä.  
Tämä tämän hetkinen menetelmä tuntuu, enemmän siltä, että 
opettajat ovat kyllä olemassa, mutta sellaista henk.koht. sitoutu-
mista minuun ei ole. Vaan itse tuon esille sen mitä en ole ymmär-
tänyt, mutta saattaa jäädä myös paljon sellaista mitä en itse ym-
märrä huomioida tai kysyä itseltäni. Tähän tarvisin systemaattista 
valmentajaa, joka osaisi tarkistaa, että osaan oikeat asiat ja että 
pysyn tavoitteessa ja uuden oppimisessa. Mielelläni ottaisin myös 
vastaan palautetta siitä, miten edistyn. Tälläisen opetuksen voisi 

varmasti räätälöidä yksilön tarpeiden mukaan. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini: 
Minun hyvin vaikea ottaa kantaa siihen, että olenko yltänyt omiin op-
pimistavoitteisiini tai olenko tyytyväinen oppimistuloksiini. Ylittänyt en 
ainakaan ole. Kun pääsen aloittamaan opintoni, niin siinä kohtaa olen 
tyytyväinen oppimistuloksiini. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
- Vielä yksilöllisempi valmennus asiantuntevan opettajan/valmenta-
jan toimesta  - Yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen  - Tavoit-
teiden välitarkastukset (pienimillä kokeilla, kuin harjoituskoe)  - Rää-
tälöidymmät kurssit; opetusta voisi valita haluaako kerran viikossa tai 
vaikka kerran kuussa opastusta 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Opetus on yksilöllistä opetushetkessä, mutta (ainakaan tällä hetkel-
lä) kurssit eivät tarjoa valmentajan/opettajan laatimaa henk.koht. 
lukusuunnitelmaa esim. viikoksi, kuukaudeksi tai puoleksi vuodeksi 
eteenpäin. Joten itse olet vastuussa etenemisestä ja siitä, että kertaat 
riittävästi ja ylläpidät tarvittavia tietoja. Kukaan opettaja tai valmen-
taja ei ”tsekkaa” että pysyt suunnitelmassasi. Siinä sinulla pitää itsellä 
olla rautaista oma-ohjautuvuutta ja kykyä laatia lukusuunnitelma, 
joka joustaa tarvittaessa.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12665964172 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Ainoa miinus 
etätyöskente-

lystä. Materiaalit 
ovat kattavat ja 
järkevät, opetta-
ja myös todella 
ammattitaitoi-
nen ja osaava!

4 
Ainoa miinus 
etätyöskente-

lystä. Materiaalit 
ovat kattavat ja 
järkevät, opetta-
ja myös todella 

ammattitaitoinen 
ja osaava!

4 
Ainoa miinus 
etätyöskente-

lystä. Materiaalit 
ovat kattavat ja 
järkevät, opetta-
ja myös todella 

ammattitaitoinen 
ja osaava!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kaikin puolin olin todella tyytyväinen. Ainoat miinukset tulivat ul-
kopuolisista syistä, eli koronasta. Etäopetus, etäpääsykokeet yms. 
koin tietyllä tapaa pettymykseksi, mutta tiedän, että järjestitte ne 
niin hyvin, kun tilanteen huomioon ottaen pystyitte. Alkuvuoden 
lähiopetus tuntui minulle todella hyvältä tyyliltä ja sain keskityttyä 
ihan eri tavalla, kuin kotona. Minua myös harmittaa, että yhtäkään 
pääsykoetta ei päässyt tekemään muualla kuin oman pöydän 
ääressä kotona. Mutta kuten mainitsinkin, nämä asiat eivät olleet 
teidän käsissänne. Kaikin puolin olin kurssiin, Mafyyn ja opettajiin 
tyytyväinen! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Etäopiskelu + oma työ koetteli omaa henkistä hyvinvointia melko 
urakalla etenkin kevään ajan, mutta en olisi saanut puoliakaan 

aikaan ilman tätä kurssia. Koen silti, että olisin saanut kurssista pal-
jon enemmän hyötyä irti, jos omat resurssit olisivat sen sallineet. Ehkä 
kokemus jäi siis aavistuksen vajaaksi. Tuntui myös hieman pahalta 
maksaa suuri summa jostain, joka ei kuitenkaan toteutunut niin, kuin 
sen odotti. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Aika on ehkä yhden 3 tunnin opiskelusession aikana melko rajallinen, 
ottaen huomioon että on 1 opettaja ja monta opiskelijaa. Kynnys ky-
syä apua tuntuu ehkä aavistuksen liian korkealta, sillä ajattelee että 
tässä on monta minua ennen, en ehdi kysyä enkä viitsi viedä aikaa, 
muilla on kuitenkin jotain tärkeämpää.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi tarjoaa todella osaavaa ja ammattitaitoista apua ja joka ky-
symykseen löytyi aina vastaus opettajilta. Materiaalit ovat loogiset 
ja kattavat, sekä huolehtivat, että kaikki oleellinen tulee opiskeltua ja 
kerrattua. Tähän lisäksi vielä opiskeluvalmentajan lukusuunnitteluapu 
ja henkinen tuki, niin ei juurikaan ideaalisemmaksi voi pääsykokee-
seen opiskelu mennä!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676328904 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Monipuolinen 

paketti ja opet-
tajilla oli aikaa 
vastata kysy-

myksiin, ei jou-
tunut siirtämään 

kovinmonesti 
kysymystä seu-
raavalle viikolle 

siksi ettei ollut ai-
kaa. Webinaarit 
tukivat opetusta 

hyvin. 

4 
Tässäkin ainees-
sa joitain ope-

tusvideioita voisi 
olla. 

4 
Kysymyksiä oli-

si voinut olla 
enemmänkin 

kuin mitä tuntien 
aikaan olisi voi-
nut esittää. Jois-
ta aiheista voisi 
olla videioita tai 
vastaavaa ope-
tusta, lukionkäy-
mätön voisi tästä 

ainakin hyötyä 
kun saisi parem-

min siitä kiinii 
mistä missäkin 

aineessa on kyse. 
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kaikki muu on sujunut hyvin, mutta tuntuu ettei kokonaisvaltainen 
kuva kuulu oikein kellekkään, esim. opiskelu tapojeni suhteen en 
ole oikein saanut palautetta keneltäkään, opiskeluvalmentajan 
kanssa olen näistä puhunut mutta koen ettei hänellä ole riittävää 
taitoa sitä arvioida. Olisi hyödyllistä opettajan kanssa käydä läpi 
omaa tapaa toimia ja samalla miettä voisiko jotain tehdä toisella 
tapaa niin että toimisi vielä paremmin.  

Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Kokonaiskuva oppimisesta on vielä itsellä vailinainen, sen näkee 
todella sitten ensi viikolla miten asiat ovat jääneet mieleen ja miten 
niitä on oppinut soveltamaan.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Toivoisin jotain mikä auttaisi hahmottamaan paremmin koko ku-
vaa siitä mitä on opeteltavana ja mitä se vaatii, että kaiken tulee 
oppimaan. Keinoja tavotteiden asettamisesksi ja oman oppimisen 
arviointiin. Sekä henkilökohtaista ohjausta siihen, miten tehtäviä kan-
nattaa tehdä ja onko omissa tavoissa jotain, mitä voisi kehittää, jotta 
oppiminen olisi tehokkaampaa.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662738902 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Harjoituskoeseminaarien valvojat eivät olleet asiantuntevia, aloi-
tus oli hataraa ja ilmoituksia ajasta ei kuulunut välissä, eikä aina 
myöskään ilmoitusta, milloin tentti on ohitse. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Harjoituskoeseminaarien etänä järjestäminen paremmin. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen valmennuskurssia edes kerran hakemisvuosien aikana!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672772510 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,8 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Mielestäni vaikka aktiivinen opiskelu onkin tärkeää, myös passii-
vista opiskelua saisi olla esimerkiksi puolen tunnin webinaarien tai 
yhteisten tuokioiden parissa. Jotain keventävää, koska aktiivinen 
opiskelu saattaa tulla rankaksi. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Lisää Ilkan tapaisia webinaareja fysiikkaan ja kemiaan. Ne voisivat 
olla myös esimerkiksi yhteisiä tuokioita, jossa käydään läpi joku 
hyvä tehtävä, tai aihe jota yleisesti kysytään paljon.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
Nykyisin tuntuu, että valintakokeessa ei pärjää ilman kurssia. Voi-
sin kuvitella antavani muitakin vaihtoehtoja, koska kurssi on kallis. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Tsemppiä kaikille valintakokeisiin osallistujille otittepa kurssia tai 
ette!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666068340 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,75 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12667018185 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669795755 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Odotin harjoituskokeista parempaa henkilökohtaista palautetta. 
Esimerkiksi että jos tehtävästä lähti pisteitä, siihen olisi saanut sa-
nalliset perustelut, mistä pisteitä lähti/ mitä olisi pitänyt olla toisin. 
Nyt kokeiden tarkastuksesta ei juurikaan ollut käytännön hyötyä, 
sillä samat pisteet olisi saanut katsomalla tehtävien malliratkaisut 
Mafynetistä. Sanallinen palaute olisi auttanut harjoituskokeen itse-
näisessä läpikäynnissä, jolloin oppitunneilla olisi ollut aikaa kysyä 
muita asioita. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666152383 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 
Oli ehkä liian 

suuret kurssikoot 
verrattuna opet-
tajien määrään. 
Tuntui (etäope-

tuksessa ainakin) 
että ehti kysyä 
tunnin aikana 

max 2 kysymystä 
edeltävän viikon 
ajalta. Minulla ai-
nakin oli useampi 
kysymys kertynyt 
viikolla. Muuten 
fysiikan opetus 
oli loistavaa ja 
oivalsin uusia 

asioita opettajien 
avulla!

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,625 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 

 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663008490 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,583333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kokonaisuus olisi ollut vieläkin parempi, mikäli kokeet oltaisiin voitu 
järjestää fyysisinä salitentteinä. Ymmärrän kuitenkin että se on 
ollut vallitsevan tilanteen johdosta osittain mahdotonta. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Nelilaskin harjoitukset ovat melko suppeat ja puhtaasti mate-
maattiset. Nelilaskimella laskettavia tehtäviä tulisi olla laajemmin 
myös fysiikasta ja kemiasta. Tämä helpottaisi varmasti laskutaito-
ja ja opettaisi nelilaskimella laskemisen soveltamista. Tätä teidän 
kannattaisi oikeasti miettiä, tuskin olisi äärimmäisen suuri vaiva 
tehdä pari nelilaskin osiota lisää. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ei ehkä sovi aivan nollatasosta lähtevälle, mutta hieman pohjaa 
omaavalla todella hyvä ja sopivan kompakti kokonaisuus josta ei 
hevillä tekeminen lopukesken. FyKeBi taidot kehittyvät tuntuvasti.

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666630941 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Etäkursseilla olisi hyvä myös pitää ensimmäinen kysymyskierros 
kuten lähiopetuksessa. Kynnys kysymysten esittämiselle nousi 
ainakin omalla kohdalla nettiopetuksessa, vaikka opettajat kehotti 
kannustavasti pitämään kynnykset matalana. Koska uskon, että 
muutkin ovat voineet kokea kynnyksen nousemista, olisi hyvä, että 
kaikille soitettaisiin aina ainakin kerran jokaisella opiskelukerralla :) 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669428523 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 5 
Kehityin todella 

paljon fysiikassa! 
Tapasi olla vai-
kein aine näistä 

itselleni, nyt se on 
kemia. 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssin tapa opettaa voi olla erilainen ja arvelluttava, mutta sys-
teemi toimii yllättävän hyvin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666011337 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ilkka ja hänen 
luentonsa!! <3

5 4 
Liian isot ryhmät 

ja liian vähän 
opettajia. Mie-

lestäni olisi myös 
hyvä idea, jos 

toiset kysymyk-
set/viittaukset 
tehtäisiin myös 

numeroilla, esim 
2. oma nimi, 3. 

oma nimi. Koska 
nyt kävi niin, että 
samat opiskeli-

jat viittaavat 4-5 
kertaa ja jotkut 

vasta toista ker-
taa ja joutuvat 
sitten odotta-

maan kohtuut-
toman kauan 
omaa vuoroa 
näiden super-

viittaajien takia... 
Tämä koskee 

mielestäni lähin-
nä fysiikkaa. 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,428571429 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 

Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Ryhmät olivat välillä liian isoja, varsinkin fysiikassa opiskelijoilla on 
runsaasti kysymyksiä ja opettajia liian vähän. Välillä joutui odotta-
maan omaa vuoroa todella pitkään.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Ekaa kertaa hakevana tavoitteet eivät ole kovin korkealla vielä, mutta 
opin kyllä todella paljon ja kehityin kurssilla. Ensi vuoden haku on sit-
ten jo paljon helpompi kun on hyvän pohjan hankkinut kurssilla.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Kirjoitin tuohon fysiikka-osioon jo viittauksista. Mielestäni se olisi ko-
keilemisen arvoinen ehdotus.  Muutenkin tietyillä tunneilla joutuu 
omaa vuoroaa odottamaan tosi pitkään. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Riippuu toki vähän millainen oppija on. Lähikurssi vaatii aika paljon 
omatoimisuutta eikä ole varsinaisia luentoja (paitsi bilsassa). Tällai-
nen kurssi ei varmasti kaikille sovi, mutta materiaalit ovat kyllä huikei-
ta ja opettajat asiantuntevia.  
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666057287 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Kurssi jopa ylitti hieman odotukseni. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikasta (miks ei myös kemiasta) voisi tehdä bilsawebiraarien 
kaltaisia kivoja opettavaisia videoita, joissa esim. käsiteltäisiin ylei-
sesti vaikeita aiheita. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672697431 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Muuten täys kymppi tämä kurssi, paitsi harkkakokeiden postitus 
yms muut jutut vähän ontui.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Mielestäni kaikki harkkakokeest olisi voitu lähettää kerralla kotiin 
kaikille ja olisihan ne voitu ottaa sitten mukaan koepaikoille, jos 
korona olisi sallinut lähikokeet.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on todellakin aikaansa edellä. Reagointikyky hakuprosessiin 
tuleviin muutoksiin (ennakkomateriaali) aivan huippua. Opetta-
jat super mukavia ja osaavia sekä heillä on aitoa intoa opettaa. 
Mafylta saa kokonaisvaltaisen valmistautumispaketin lääkisko-
keeseen. Iso suositus❤❤ Ps. Henkilökohtaisen opon merkitystä ei voi 
korostaa liikaa! 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662755146 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Tähän vaikuttanut suuresti työt mitä olen tehnyt ja mitä korona on 
suuresti lisännyt. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suuret suositukset, opettajat kannustavia ja motivoivia, alusta 
helppo ja selkeä käyttää.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669579592 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Harmittaa, kun kevät meni etäillessä eikä harkkakokeissa päässyt 
treenaamaan koetilannetta. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672698670 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673575077 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn lääkispaketti sisältää kyllä kaiken mitä pääsykokeisiin val-
mistautumiseen tarvitsee! Lisämausteena vielä mahdollinen lähi-
opetus ja yksilöllinen neuvonta niin ei voi tulla kun hyvä!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666062550 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6875 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Hyvä kurssi, laadukkaat materiaalit ja osaavat opettajat. Itselle ei 
ehkä niin paljon ollut hyötyä opetuksesta kuin olin alussa kuvitellut, 
samoin opo oli mukava lisä mutta omalla kohdallani ei kovinkaan 
tarpeellinen. Mafyn materiaalit ovat olleet loistavia, selkeästi teh-
tyjä ja tehtäviä on tarpeeksi kaikille vaikeustasoille 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
Olen kehittynyt pääasiassa oman pitkäjänteisen työn avulla, sekä 
hyvien materiaalien tukemana. Aloitin nollasta 1,5 vuotta sitten 
mutta olen päässyt jokaisessa aineessa omien tavoitteiden yli 
kirkkaasti ja kurssi on antanut kokonaisuudessaan loistavat val-
miudet lähteä itsevarmasti kokeeseen, sillä opettajien avulla pie-
netkin yksityiskohdat saatiin paikalleen.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Opetusta olisi voinut saada enemmän ja matalalla kynnyksellä, 
välillä oli niin ruuhkaista ettei saanut kaikkea kysyttyä. Myös poik-
keustilanteesta johtuen mielenkiintoiset keskustelut ryhmässä 
jäivät vähemmälle.    
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  

Mafylla on selkeästi laadukkaimmat materiaalit, opettajat osaavat 
opettaa ja pitävät huolta siitä että asiat selitetään perusteellisesti. 
Harjoituskokeet olivat todella hyödyllisiä ja vastaavat hyvin oikeaa 
pääsykoetta. Kehittyminen kurssin aikana ja harkkakokeiden parane-
vat tulokset toivat itsevarmuutta koesuoritukseen.  
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn materiaalit ovat todella hyvät ja antavat kaikki tarvittavat 
eväät pääsykokeessa pärjäämiseen. Opettajat auttavat saamaan 
pienetkin yksityiskohdat paikalleen ja harjoituskokeet vastaavat hyvin 
oikeaa koetta. Vaikka kovalla työllä ja oikealla motivaatiolla saa par-
haat tulokset aikaan, Mafy on ollut uskollinen apuri koko matkan ajan!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666272116 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,6875 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Itse opin hyvin kuuntelemalla havainnollistavia luentoja ja koen, 
että olisin kaivannut enemmän teoreettista opetusta.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663357119 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 
Jyväskylään 

kaksi opettajaa 
fysiikan tunneille, 

kysymyksiä on 
niin paljon, että 
toivoisi aikaa 

olevan hieman 
enemmän. Siitä 
huolimatta ny-
kyisillä resurs-
seilla toiminta 

oli hyvää ja tuki 
oppimistani.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Toivoisin koepalautusjärjestelmän kehittämistä ja asiakaspal-
veluhenkilöstön huolellisuuteen keskittymistä. Esimerkiksi asiani 
koskien mielenhallintavalmentajan varausta jäi roikkumaan yli 
kahdeksi kuukaudeksi, joka vaikutti huomattavasti tilanteeseeni 
ja mahdollisuuteeni päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. 
Tämä johtuu toki myös henkilökohtaisista haasteistani ja tervey-
dentilastani. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 

 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
MAFY-sovelluksen käyttäjäkokemus. Kannettavalla sovelluksessa 
liikkuminen hidasta, M1-Macien tuki selkeästi vaiheessa, sillä sovellus 
on buginen. Teorioiden hakukenttä on täysin turha, pitää tietää oikea 
sana otsikosta, jotta voit yrittää löytää etsimäsi. Tehkää teorioiden 
PDF-tiedostoista haettavia (ei ole haastavaa, eikä ole pakko tehdä 
niistä tekstimuodossa kopioitavia) hakukenttään sekä itse teoriasivul-
le. Siirtykää pois vimeosta, toimii huonosti, kaikki striimit joutui katso-
maan pätkimisen vuoksi jälkikäteen, YouTube toimii oikeasti paljon 
paremmin. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Hyvä kurssi, josta on mittaamaton määrä apua pääsykoehakuun. 
Kouluun pääsy ei ollutkaan mahdotonta MAFY:n avulla.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673129801 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663082271 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Tehtäviä voisi 

olla enemmän-
kin. 

4 
Keskivaikeita 

tehtäviä voisi olla 
enemmän. 

4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,444444444 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Välillä tuntui että opettajia on liian vähän. Lähinnä fysiikassa ky-
symykseen vastausta sai odottaa välillä melko kauan. Mielestäni 
fysiikan tunteihin voisi käyttää enemmän aikaa, koska sillon viit-
taajia oli todella paljon enemmän kuin kemian ja bilsan tunneilla. 
Bilsan tunneista ei itselleni ollut oikeastaan yhtään hyötyä, joten 
siksi kaipaisin enemmän fysiikan tunteja.  Mafyn tehtävät ovat hy-
viä ja sovellus on tehty hyvin. Pidän siitä, että pääpaino on tehtä-
vien tekemisessä, koska siitä on eniten hyötyä.   Harkkakokeet ovat 
motivoivia, kun näkee, että oikeasti edistyy. Ne myös valmistelevat 
koe tilanteeseen ja opettavat oikean koetekniikan.  Opiskeluval-
mennuksesta on ollut suuri apu, kun on saanut purkaa väsymys-
tä ja turhautumistaan jollekin. Ilman sitä tämä prosessi olisi ollut 
rankempi.   Kokonaisuudessaan kurssi on ollut hyvä ja suosittelisin 
sitä muillekin. Tietysti aina löytyy kehitettävää, kuten esimerkiksi 
mainitsemani opettajien vähyys. Harkkakokeiden palautus ja pos-
titus voisi myös toimia paremmin.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 

Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelisin kyllä mafya. Tehtäviä on monipuolisesti ja eritasoisia teh-
täviä löytyy hyvin. Opettajat ovat mukavia ja ammattitaitoisia. Henki-
lökohtaisesta opiskeluvalmentajasta oli itselleni suuri apu psyykkisen 
puolen hallinnassa. Erityisesti plussaa harkkakokeista, jotka vastaavat 
oikeaa koetilannetta melko hyvin ja siten jännitys oikeaa koetta koh-
taan on vähentynyt. Ne myös motivoivat opiskelemaan, kun huomaa 
edistyvänsä. Kokonaisarvosanaksi antaisin 4/5.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672717771 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Koronan takia pettymys salikokeiden osalta. Tutorin opiskeluval-
mennus hieman turhaa itselleni, ja laatu vähän niin ja näin (tutor 
siivoaa asuntoaan samaan aikaan kun puhuu puhelimessa yms.). 
Ilkan kuulumispuhelut biologian tunneilla olisivat riittäneet itselleni 
mainiosti opiskeluvalmennuksena, (jos myös vähän suunnittelua 
& check inejä muiden aineiden opettajilta) ! Mafyn materiaalit tosi 
hyvät, ehkä lisää keskivaikeita tehtäviä toivoisin, kun varmaan ensi 
vuonna joudun uudestaan io materiaalit ostamaan. :) Alun perin 
harmitti, että ei ollut lähiopetusta, mutta lopulta tämä nettiopetus 
olikin ihan super hyvin toimivaa ja oikeastaan varmaan parem-
min minulle sopiva. Olisi muuten kiva jos myös kemian ja fysiikan 
useiten kysytyistä aiheista voisi olla samanlainen videopankki kuin 
biologian.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Näitä on kirjoiteltu aiempiin kohtiin 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 

Perustelut arvosanalle:  
Ainakin itseopiskelumateriaaleja suosittelisin, sillä yksityisopetusta 
saattaisi saada samalla rahalla vähän enemmän.  
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672720565 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669794341 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 
Jotkin itsetun-
toa-buustaa-
va helpompi 

kertauspaketti 
ennen pääsyko-
etta olisi muka-
va. Saisi laskea 
uusia tehtäviä, 
mutta ei menisi 
loppuaika tavoi-
te 2. Tyyppisten  

tehtävien kanssa 
pään hakkauk-
seksi seinään.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3125 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Loppukevään pääsiäislomat tms tuli omassa opiskellessa tosi 
hankalaan saumaan. Opetusta ei ollut ja rytmitys siinä ei pysynyt 
(päivät vaihteli) mikä hankaloitti sitten osallistumista mm työn 
vuoksi. Tässä tapahtui itsellä sitten selkeä notkahdus ja myös vä-
symys alkoi painaa. Tässä opettajien tuki olisi ollut kullan arvoista. 

Kehitysehdotuksia kurssista:  
Webinaareja muistakin aineista kuin biologiasta.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666528375 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikan ja kemian tehtäviä mielestäni kannattaisi uusia, jopa ko-
konaan (etenkin fysiikka). Ei hyödytä tehdä samoja tehtäviä mon-
ta vuotta putkeen, jos menee useampi kuin yksi/kaksi hakukertaa.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666528825 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kurssi oli hyvä ja kehityin vuoden aikana todella paljon! Mafynetti 
on monipuolinen ja helppo käyttää ja tehtäviä riittää. Opettajat oli 
mukavia ja asiantuntevia. Koen silti, että en saanut nettiopetuk-
sesta niin paljon irti kun lähiopetuksesta. Ymmärrän, että koronan 
takia näin jouduttiin valitettavasti menettelmään, mutta  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12674455238 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,125 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Harjoituskokeet olivat hyviä, mutta koska kokeet olivat etäkokeita 
niin tuntuu että ei ole kuitenkaan saanut täysi tuntumaa minkä-
lainen valintakoe oikeasti sitten on. Mutta asialle ei toki voi mitään 
että kokeet olivat etänä.   
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
En ollut käynyt lukiossa kun pakolliset kurssit fysiikasta, kemiasta 
ja biologiasta eli, aloitin lääkiskurssin tosi huonoilla tiedoilla. Kurs-
sin aloittaminen jännitti siis paljon. Kurssi kuitenkin ylitti odotukse-
ni. Materiaali on todella laaja ja monipuolinen. Se on kirjoitettu ja 
suuniteltu niin selkeästi mielestäni että uusien aineiden opiskelu 
on tuntunut mukavalta ja helpolta, vaikka välillä vastaan tulee 
vaikeitakin aihepiirejä. Opettajat ovat olleet ammattitaitoisia ja 

hyvä tuki jos jokin vaikea aihe ei ole samantien auennut.  Kurssilla tuli 
myös paljon hyödyllistä tietoa opiskelu ja koe taktiikasta, mitä en olisi 
ilman kurssin ostamista itse tajunnut.  Opet ja opinto-ohjaaja olivat 
myös ihanan kannustavia ja motivoivia koko kevään ajan.    Suositte-
len kurssia ihan kaikille lääkiksestä haaveileville!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676387908 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662785653 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662725969 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Koronan takia oli harmi tietysti se, että harjoituskokeita ei voinut 
tehdä paikan päällä, vaan ne piti tehdä kotona. Ne tietysti olisi 
normaalissa tilanteessa ollut mahdollista tehdä ihan paikan pääl-
lä 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mielestäni parasta kurssissa olivat harjoituskokeet. Niistä sai to-
dentuntuisen kuvan siitä, millainen valintakoe tulee olemaan ja 
pystyi helposti seuraamaan omaa oppimista ja sitä, missä aiheis-
sa ja aineissa on vielä opittavaa. Suosittelen ehdottomasti kaikille 
mafyn lääkiskurssia!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12670197355 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,785714286 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Scrollatessa teoriaa ja tehtäviä toivoisin enemmän alasveto mah-
dollisuuksia eli niputetumpaa käyttäjäystävällisempää muotoa.   
Lisäksi appi tuottaa valtavasti dataa ( jos sitä haluaa hyödyntää) 
jolla voi tehostaa oppimista. Aihealueisiin tägit joiden avulla voi 
rakentaa linkitykset tehtävien ja siihen liittyvän teorian välille, teh-
dä seurantaa opintojen etenemisestä aihealueittain, opiskelija voi 
merkitä suoraan Mafynettiin mitkä tehtävät haluaa kysyä opetta-
jalta...Lisäksi voisi olla hyvä jos voisi varata tunnin suoraan opet-
tajalta käydäkseen läpi vaikeampaa aihetta - lisämaksusta esim 
kerran kuussa syyskurssilla aloittaneille syksyn ajan. Lisämahdolli-
suuksia on vaikka miten.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Edistymiskäyrä ei ihan anna täydellistä kuvaa kehittymisestä vaan 
enemmänkin siitä miten on ehtinyt käymään oppiainetta läpi. 
Edistymiskäyrääkin voisi kehittää datan avulla.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Listasinkin näitä aiempaan avoimeen kohtaan.. lisää tulisi var-
masti mieleen.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 

(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Jos on lähdössä nollatasolta kuten minä niin tämä on kyllä ehdoton  
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ehdoton sinulle jonka lukioajoista on jo vuosia eli lähdet nollatasolta.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663167177 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kaikki oli todella laadukasta! Opin paljon ja varmasti pystyn hyö-
dyntämään oppimiani taitoja tulevaisuudessa 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Webinaareissa oli osittain samojen asioiden toistamista. Voisiko 
usein webinaareissa toistuvat aiheet käsitellä yhdessä webinaa-
rissa perusteellisesti ja muissa vain muistutuksena ja antaa vaikka 
ohjeet mennä katsomaan tallenteelta se webinaari jossa aihetta 
on käsitelty. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12665933592 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Biologian mate-
riaalissa teoriat 
oli jaoteltu hy-

vin pienehköihin 
osiin, mikä hel-
potti asioiden 

käsittelyä ja hel-
potti oppimista. 

3 
Kemian materi-

aaliin olisin toivo-
nut hieman lisää 
haastavia tehtä-
viä, mutta mate-
riaali oli muuten 
hyvin koottu ja 
ymmärrettävä.

5 
Kurssimateriaa-
lissa oli paljon eri 
tasoisia ja tyylisiä 

tehtäviä, joten 
harjoitusta sai 

moniin erilaisiin 
haasteisiin. 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kurssin siirtyminen nettiopetukseen oli valitettavaa, mutta ym-
märrettävästi Mafyn päätösvallan ulkopuolella. Harmittavasti kaik-
ki harjoituskokeet järjestettiin etänä, jolloin todentuntuinen koeti-
lanne jäi kokematta. Opettajat vastasivat hyvin ja laajasti kaikkiin 
esittämiini kysymyksiin, ja olivat tukena koko kurssin ajan. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Kurssilta sai hyvin tukea myös itse oppimiseen ja opiskelutekniikoi-
hin, ei pelkästään oppiaineiden sisältöihin liittyen. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  

Kurssista oli minulle paljon apua, joten suosittelisin todennäköisesti 
kurssia ystävälle, jos hänellä olisi epävarmuutta liittyen valintakokei-
siin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi oli kokonaisuudessaan todella hyödyllinen keino valmistautua 
pääsykokeisiin. Valmis ja hyvin suunniteltu materiaali sekä osaavat 
opettajat mahdollistivat itselle tilaisuuden keskittyä ainoastaan opis-
keluun, eikä aikaa mennyt materiaalien tai tehtävien kanssa säätä-
miseen, koska kaikki oli helposti saatavilla yhdestä paikasta.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669352310 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 3 5 
Suurin edistymi-
nen tapahtunut 
fysiikan osaalu-

eilla.
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,428571429 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Mafyn sovelluksessa voisi näyttää taukojen pituudet suheteutettu-
na lukemiseen. Auttaa pidettyä niskasta kiinni lukemisen kanssa. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662526399 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662643675 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 1 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 1Sain aina vastauksen kysymykseeni: 1 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani2 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:2 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662643846 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ei oikeastaan 

parannettavaa. 
Ehkä ne vide-

ot kurssisivuilla 
voisi olla lyhy-

empiä niin ehtisi 
kuunnella koiraa 
ulkoiluttaessa.

5 
Vieläkin enem-

män teroittakaa, 
mikä on tärkeää 

ja mikä ei niin 
tärkeää

4 
Useampi opetta-

ja kurssille

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Fysiikan opettajia pitäisi olla useampia niin ei joutuisi odottamaan 
omaa vuoroaan niin kauaa. Varsinkin kun fysiikkaa on useimmille 
se kompastuskivi. Usein puhelua piti odottaa tuntikin, mikä tarkoit-
taa että kaikkia kysymyksiä ei ehtinyt kysyä kolmen tunnin aikana. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Johtunee ehkä lähestyvästä pääsykokeesta mutta tuntuu etten 
osaa riittävästi vaikka olen paljon opiskellut ja ollut lähikurssilla. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikassa ja kemiassa voisi olla myös vastaavia webinaareja/tal-
lenteita mitä bilsasta. Se voisi auttaa aika paljonkin.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Osaavat ja kannustavat opettajat, jotka ovat todellakin perehty-

neet siihen mitä taitoja pääsykokeessa tarvitsee. Nopea reagointi ja 
tiedotus esim. koronarajoitukset ja ennakkomatsku  
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663008233 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Opettajia voisi olla enemmän, jotta apua saisi nopeammin.  Myös 
tunteja vois ylipäätään olla enemmän. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12696111830 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani: 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen: 
Koen kehittyneeni kurssin aikana: Olen tyytyväinen oppimistuloksiini: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi)  
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662520920 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ilkan takia biolo-

gia oli paras.

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,571428571 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:3 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
Se pääsykoe kyllä stressaa. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy on mukava paikka opiskella ja kaikki opettajat (mitä minulla 
oli) osaavat opettaa. Sieltä saa ilmaista kahvia.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662638442 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Alustukset. Kun syyskuussa alkaa, niin sen porukan alustukset voisi 
olla siinä. Marras-,joulu- ja tammikuussa turhautti, kun kokonaiset 
viikot meni yleistä soittokierrosta odotellessa. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
Koen, että 4 tonnin kurssiksi hieman ylihintainen, mutta mafynetin 
sovellusta suosittelisin kelle vain. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafynetin appi on todellinen edelläkävijä tällä alalla, joten ainakin 
itseopiskelupakettia kannattaa harkita. Itselläni oli syyskuun kurs-
si ja jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä idea säästää muutama 
tonni ostamalla pelkkä itseopiskelupaketti.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662527802 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 3 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Työrauhasta huolehtiminen vielä paremmin, tunneilla varsinkin 
keväällä enemmän höpöttelyä, johon ei puututtu. Esim aamuryh-
mäläiset höpöttää vaikka iltaryhmäläisillä vasta opiskelu alkanut. 
Aamuryhmän työrauhasta pidettiin paremmin huolta kuin iltapäi-
väryhmän.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666526907 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676605452 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 2 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Kurssi oli kokonaisuudessaan minulle välttämätön ja se edisti 
jaksamistani huomattavasti. Opetus oli hyvää, mutta olisin toivo-
nut näitä lyhyitä tietoiskuja enemmän tuntien alussa. Harjoitusko-
keet eivät omalta osalta toteutuneet hyvin, mutta koronatilanteen 
vuoksi on ymmärrettävää, ettei salikokeita voitu järjestää ja että 
posti tökki.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Lyhyitä tietoiskuja olisin kaivannut enemmän, mutta opetus oli ko-
konaisuudessaan lähes täydellistä. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Suosittelen erittän paljon Mafyn materiaalien ostamista. Kaikki 
tärkeimmät asiat ovat hyvin kiteytetty yhteen paikkaan. Tärkeäksi 
osottautui myös Mafyn ennakkomateriaalin tehtäväpaketti, jossa 
oli intergoitu vektorit fysiikan laskuihin, mitä lukion oppikirjoista ei 

löydy.     Materiaalin kehityskäyrän nousua oli mukava seurata.    
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12673466340 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,9375 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Toivoin hieman yksilöllisempää opetusta opettajilta, ja että tietyt 
opettajat pysyisivät alusta asti mukana. Samat kasvot tukevat 
opettamista, vaikka vaihtelu virkistääkin välillä.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Olen kehittynyt valtavasti, mutta kehityskohtia löytyy vielä. Samal-
le kurssille en ehkä hinnan puolesta enää tulisi, mutta todennä-
köisesti pysyn MAFY:n asiakkaana jos koulupaikkaa ei vielä tänä 
vuonna tipu! 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Yksilöllisempi opetus ja kehityksen konkreettisempi seuraaminen. 
Opettajilta olisi kiva kuulla mahdollisesta kehityksestä. Motivaation 
näkökulmasta on hyvin tärkeää kokea oppivansa läpi vuoden, että 
jaksaa opiskella pitkäjänteisesti! 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Pidin kurssista, vaikka opetus ei ollut niin yksilöllistä, kuin toivoin. 
Opiskeluvalmennussysteemille isot pisteet! Opettajat olivat osaa-

via ja henkilökohtainen kehitys reilussa kuudessa kuukaudessa oli 
valtava.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12708890975 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,857142857 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Opettajilta sai hyviä vastauksia kysymyksiin.    Kuitenkin nettikurs-
sin toteutustapa kokonaisuutena ei ollut mielestäni toimiva, ”kyl-
mäsoittoja” sekä yleisiä teoriapläjäyksiä olisi toivonut enemmän. 
Nyt on ollut tuurista, kurssikoosta ja omasta aktiivisuudesta kiinni 
kuinka paljon saa apua - useimmiten puheluita oppitunnin aikana 
ollut 0-1 kpl, joskus 2. Aina ei itsekään muista viitata kun keskittyy 
opiskelemiseen.    Biologian luennot olivat hyviä. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Toivoisin enemmän ”kylmäsoittoja” tunnilla kun itse ei aina muista 
viittailla, sekä laajempia teoriapläjäyksiä. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin mafynettiä itseopiskelumateriaalina ehdottomasti. 
Nettikurssia varauksella (kts. perusteluja edelliseltä sivulta) 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669298667 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 1 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Lähdin nolla pohjalta lukemaan pääsykokeisiin ja olen kehittynyt 
hurjasti viimeisen vuoden aikana
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672966284 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,7 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Osaavaa porukkaa Mafylla, olisi ollut ihan erilainen vuosi ilman 
kurssista saatua apua ja tsemppiä <3 Ainut miinus harjoitusko-
keiden ongelmista (kokeiden palautusten venyminen, postitusten 
myöhästyminen, yms.)  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Tulevia kursseja ajatellen harkkakokeisiin voisi keksiä jonkin pa-
remman järjestelyn. Tulosanalyysin julkaisu voisi olla hyvin vaik-
kapa torstaina - vasta sitten, kun kaikki ovat saaneet kokeensa. 
Ketään tuskin haittaa, vaikka kokeen palautus tapahtuisi vähän 
nykyistä myöhemminkin, jos se alunperin kerrottaisikin niin :) (ver-
sus se, että koe luvataan keskiviikkoaamuksi ja joudut illalla laitta-
maan vielä erikseen viestiä, kun koetta ei ole tullut).  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Syyskuun nettikurssilainen täällä moi! En osaa vielä sanoa sisään-

pääsystä mitään, kun pääsykoe on vasta edessäpäin, mutta uskon 
mahdollisuuksien olevan nyt paremmat kuin mitä ilman kurssia olisi 
ollut. Mafylta sai tsemppiä, tukea ja opetusta koko pääsykoeurakan 
ajan, ja isona plussana on tietysti runsaat tehtäväpaketit ja selkeät 
teoriat, niin mielenkiinto opiskeluun säilyi syyskuusta toukokuuhun 
asti. Opiskeluvalmentajani oli ihana tyyppi, joka kannusti koko vuoden 
ajan niin parempina kuin huonompinakin hetkinä.    Ehkä paras juttu 
on kuitenkin se, että Mafyn porukka uskoo suhun sillonkin, kun et itse 
usko itseesi. Ja ehkä just se on tän kurssin kantava voima <3
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12674088798 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,285714286 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kurssi hoidettu hyvin, opettajat loistavia ja oppimistapa myös 
tukee minua. En kuitenkaan saanut itsestäni irti kurssilla sitä mitä 
olisin halunnut suuren stressin vuoksi. Nämä henkilökohtaisista 
syistä johtuneet mutkat matkassa eivät tietenkään mafyn syy. 
Mafy on best! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
Kuten sanottu edellisessä palautteessa, oma jaksaminen ei riittä-
nyt koko kurssin ajalle. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666468913 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Muuttuneista tuntiaikatauluista voisi inffota paremmin. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669361849 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,083333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662638853 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,928571429 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666185643 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Helposti edettä-
vä ja kerrattavis-
sa oleva tehtä-

vien kokonaisuus. 
Oli minusta pa-
ras ja toimiva. 
Silti haastavia 
lääkistyyppisiä 
tehtäviä olisi 

mielestäni saa-
nut olla enem-

män. 

3 
Mielestäni taas-
kin oppimiskäyrä 
ei pitänyt paik-
kaansa. Myöskin 
olisin kaivannut 

enemmän haas-
tavia tehtäviä 

muista tehtävä-
tyypeistä, kuin 

happo-emäs ja 
tasapaino tehtä-

vistä. 

3 
Opettajat olivat 
asiantutevia, ja 
tehtäviä oli kyl-
lä niin että riitti, 
mutta minusta 

kurssin oppimis-
käyrä ei vastan-
nut osaamista-

soani. 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 2 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
En tiedä olinko se vain minä, mutta aikaisemmin kuin mainittiin 
näistä Ilkan bilsawebinaareista, niiden idea meni minulta koko-
naan ohi. Niistä mainittiin vain kerran tavella, ja uudestaan noin 
kuukautta ennen pääsykoetta (jolloin vasta ymmärsin idean). 
Minusta siis ehkä niiden ja mahdollisen muun oheismateriaalin 
markkinoimista opiskelijoille haluaisin lisää.  

Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Itse kävin YO-kokeita varten mafyn YO-kurssit (fysiikka, kemia, bio-
logia, pitkä matematiikka). Aluksi olin hieman pettynyt siihen, että 
tuntui kuin kaikki tehtävät YO-kurssista olisi vain copy-paste -tyylillä 
liitetty lääkistehtävien puolelle. Kuitenkin kun materiaalissa pääsee 
pidemmälle, niin tulee myös paljon uusia tehtäviä ja tehtävätyyppejä. 
Itse koin YO-kurssit hyödyllisinä ja helposti lähetsyttävinä YO-kokeisiin 
valmistautuessa. Tämän vuoksi minusta oli luonteva ratkaisu valita 
myöskin mafyn lääkiskurssi. En ole ollut pettynyt valintaani. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669295610 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 
Etäopiskelu ei 

sopinut minulle 
lainkaan. En ot-
taisi biologiasta 
uudestaan etä-/

nettiopetusta, 
sillä kysyminen 

on vaivalloista, ja 
biologiassa kysy-
misen ajaa myös 
nopea googlaus. 

Kurssisivu oli 
itselle biologian 
osalta hyödylli-

sin.

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,75 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Ilkan bilsan seminaarit olivat erittäin pop! Toivoisin muihinkin ai-
neisiin samanlaisia 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Tunsin olevani kovin yksin, ja kovin osaamaton. Tuntui, että tam-
mikuussa aloittaessani olin kauheasti muita jäljessä, ja opettajat 
keskittyivät mielummin osaaviin oppilaisiin.  

Kehitysehdotuksia kurssista:  
Yksilöintiä. Opettajat eivät tyypillisesti muistaneet nimeäni, hakutaus-
taani tms, joten kysymykseni oli vain muiden joukossa. Etäopetukseen 
sirryttäessä olisin halunnut, että minulle olisi tarjottu mahdollisuutta 
keskeyttää kurssi, sillä nettiopetus ei sovi itselleni.     Kaikki yhteiset 
opetushetket olivat tärkeitä ja aiheellisia. Niitä olisi voinut olla paljon 
enemmän! 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
En ehkä suosittelisi lähikurssia ihan jokaiselle. Materiaaleja suositteli-
sin varmasti jokaiselle, mutta lähiopetuksen tyyli oli itselle vieras, enkä 
päässyt siihen oikein mukaan. Lisäksi lähikurssi on tyyris, joten täytyisi 
olla varma siitä, että se itselle sopii. Nettiopetus ei sovi itselleni lain-
kaan.  
Terveiset tuleville sukupolville:  
Laadukkaat materiaalit, kurssit sopivat itsevarmoille hakijoille!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676408324 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
enemmän teorialuentoja fy&ke vaikeista aiheista. Ilkan bilsan we-
binaarit oli tosi hyviä! 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666527527 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12677280297 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ilkan opetus 

vaikutti biologi-
an kurssiin huo-
mattavasti. Ilkka 
piti huolen, että 

oppilaat sai-
vat opetusta ja 
heihin pidettiin 
yhteyttä. Osasi 

auttaa jopa kun 
ei ollut kysyttä-
vää. Piti huolen 

oppilaiden oppi-
misesta ja kurs-
sin hyödyntämi-

sestä. 

4 
Mafy materiaali 

hyvä. 

4 
Mafy materiaali 
hyvä. En saanut 
hyödynnettyä 
opetusta etä-
opetuksesta 

johtuen.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,416666667 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Kurssin muuttuminen etäopetukseksi oli minulle erittäin huono. Se 
tietenkin mafysta johtumaton haitta.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
Etäopetus haittasi huomattavasti opiskeluani. En saanut hyödyn-
nettyä opettajia lähes ollenkaan.  

Kehitysehdotuksia kurssista:  
Etäopetuksessa voisi keskittyä enemmän huolehtimaan, että kaikkiin 
oppilaisiin ollaan yhteydessä. Vaikka oppilaalla ei olisi kysyttävää jos-
tain tehtävästä tai aiheesta olisi hyvä, että joka kerta kerran opettaja 
soittaisi kyselemään kuulumiset ja neuvomaan jatkoa, jos tarpeen.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Biologian opetus ihan mieletöntä! Ilkka opettaa ammattitaitoisesti ja 
kunnianhimoisesti. Hänen opetuksessaan ei varmasti jää asioita op-
pimatta!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662642513 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,785714286 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
Nettikurssilla opettajan hyödyntäminen ajoittain haastavaa, jos 
ei itsellä ole tullut esille selkeitä kysymyksiä. Harkkakokeiden läpi-
käyminen (osittain) ja kehityksen/ongelmakohtien läpikäyminen 
aineopettajan kanssa olisi hyvä, koska yksin on vaikea arvioita 
ongelmakohtia, vaatii paljon itsenäistä analyysiä. Aina ei omia 
heikkouksia huomaa. Opettajan ja (etenkin netti-) opiskelijan 
välinen kommunikointi ja tilanteen päivittäminen olisi hyvä, myös 
nettiopiskelijalla tulisi turvallisempi ja yhteisöllisempi fiilis. Joil-
lakin tunneilla on ollut todella piristävää ja tsemppaavaa jutella 
opettajan kanssa yleisesti aineesta, vaikka ei olisi mitään tiettyä 
kysymystä ollut mielessä. Eli yleisiä ”löpinäpuheluita” enemmän 
mielestäni. Joillakin tunneilla on niin paljon kysymyksiä yleises-
ti ryhmän opiskelijoilla, ettei itse viitsi ei-niin-tärkeitä kysymyksiä 
laittaa listan jatkoksi.     Opiskelijavalmentajasta ollut iso apu, sekä 
henkinen että taktinen apu. Ajoittain olisi hänellä ote voinut olla 
hieman enemmän ”eteepäin potkiva”, mutta hyvin on kuunnellut 
tilannetta ja tehty yhdessä suunnitelmat.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 

Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669361266 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,6875 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Erittäin hyödyllinen kurssi, kehityin paljon kurssin aikana ja sain 
lisää itsevarmuutta pääsykoetta varten. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663003740 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 
Ei käyty hirveän 
tarkasti yhdessä 
tehtäviä toisin 

kuin esimerkiksi 
kemiassa.

5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni:  
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Harjoituskokeet tukivat oppimistani kyllä, mutta myös aiheuttivat 
paljon stressiä ja tuntui siltä, että mielummin käyttäisin kokeen 
ajan uusien asioiden opiskeluun.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
Mielestäni kehityin eniten mafyn tehtävien avulla, opettajien apu 
oli vain pieni lisä itselleni. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Mielestäni olisi myös hyvä idea nettikurssilla saada kysyä apua 
viestilläkin tms. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Mafyn opetuspaketti on kyllä erittäin kannattava ja hyödyllinen. 
Sopii myös niille, jotka alottavat tosi huonosta lähtökohdasta. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663398489 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,227272727 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani 
Joskus on vaikea ilmaista opettajalle, mihin asiaan tehtävässä 
kaipaa apua mikä johtaa joskus siihen, että opettaja vastaa kysy-
myksen vierestä. Johtuu ehkä etäyhteydestä.   Minusta opiskelu-
valmentajani ei ollut tilanteeni tasalla, esim. seurannut oppimis-
käyriäni. En ole myöskään varma hänen osaamisestaan työtuntien 
suhteen. Jotain puutetta opiskeluvalmentajien perehdytyksestä 
saattaa olla.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
En kokenut opiskeluvalmentajaa erityisen osaavaksi.    
Terveiset tuleville sukupolville:  
Ihan hyvä kurssi. Oppitunneista sai jonkin verran apua, kun voi 
kysyä itseä askarruttavia kysymyksiä. Opiskeluvalmentajasta en 
kokenut suurta apua.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669415040 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Ehdottomasti 

paras kokonai-
suus kaikista 
kurssina! We-
binaarit oli to-

della hyviä, juuri 
sellaista mitä 
kaipasi. Lisäksi 
molemmat bil-
san opet (Ilkka 
ja Salla) aivan 
huippuja. Myös 
lähestymistapa 
oli tässä ehdot-
tomasti henkilö-
kohtaisin ja ryh-
mäyttävin, mikä 
sai ”merkityksel-

lisyyden” tun-
teen. Ehdottomat 
plussat siis siitä 
ja toivottavasti 

jatkatte samalla 
tavalla!

4 
Perusvahva kurs-
si, ehkä voisitte 

ottaa vielä bilsan 
kurssista mallia 
ja lisätä tietyn-
laista henkilö-
kohtaisuutta ja 
”yhteishenkeä” 

- esimerkiksi olisi 
ollut kiva, jos vi-
kalla tunnilla olisi 
ollut jonkinlainen 

lopetus.

4 
Fysiikan kurssi 

oli toimiva, mut-
ta välillä tuntui, 
että apua jou-
tui odottamaan 
todella kauan. 

Ymmärrettävää 
sinänsä, mutta 

yli tunnin jonotus 
apua odotellessa 
saattaa hieman 

turhauttaa. Mikäli 
mahdollista, voi-
sitte lisätä kurs-
siin samanlaista 
fiilistä kuin bilsan 
kurssissa (ryh-

mäytys, kontakti 
yms)

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,642857143 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 

Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Ehkä kurssin tiedottamista voisi vielä parantaa. Lisäksi olisi ehkä kiva, 
jos bilsan oppimäärässä olisi jokin ”vaihtoehtoinen reitti” niille, jotka 
mieluummin lukevat ”kaiken kerralla”. Tämä ei nyt ollut mahdollista, 
mikä vähän kismitti. Ymmärrän toki, että se olisi haastavaa järjestää. 
Ehdottomasti plussaa hyvistä taulukoista materiaaleissa! 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:1 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:3 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
Ehkä kurssilla olisi vielä vähän enemmän voinut ohjata ”tehokkuu-
teen”. Alussa oli ehkä hieman liian rento fiilis? Tämä aiheutti kiireen 
tunnun loppukevääseen. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Muut kurssit voisivat ottaa ideoita ja mallia bilsan kurssista! Lähes-
tymistapa ja ”ryhmähenki” siinä suhteessa, että ollaan ns. ”yhdessä 
tekemässä”. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssi on varsin kallis - kaipaisin ehkä vielä sellaista vaihtoehtoa, 
missä voisi saada muutaman opetuskerran (esim. kuukaudeksi tms). 
Varsinkin mikäli tällä kertaa ei pääse sisälle, tuntuisi turhalta ostaa 
kurssi uudestaan sen hintavuuden takia, mutta toisaalta olisi kyllä 
kiva, jos olisi mahdollisuus jonkinlaiseen minikurssiin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Uskoisin, että kurssi sopii erityisesti heille, joilla on jo pohjaa aineiden 
opiskelusta, mutta jotka kaipaavat apua asioiden syvällisemmässä 
ymmärtämisessä ja esimerkiksi vaikeissa tehtävissä. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676865334 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Bilsan videoesi-

tykset olivat 
todella hyviä ja 

paransivat muis-
tijälkiä!

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
opiskeluvalmennus oli ihan kiva lisä, mutta henkilökohtaisesti en 
kokenut siitä hirveää hyötyä, sillä opiskeluun liittyvät asiat olivat 
melko hyvin jo halussa 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662998473 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani5 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:2 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:1 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662544029 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
materiaalissa 

olisi kiva jos se-
litettäisiin joi-

denkin asioiden 
syy-seuraussuh-
teista vielä tar-

kemmin.

4 4 
Fysiikassa oli-
si voinut olla 

enemmän joi-
takin havainnol-
listavia videoita, 
mm erityisesti 
sähköfysiikka.

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,3125 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Olisi mukavaa, jos olisi kurssikohtaisia testejä aineista mafynetissä. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662648682 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Varmistaa, että opettajia on riittävästi opiskelijamäärää kohden. 
Samanlaiset webinaarit fysiikan ja kemian ns vaikeimmista asiois-
ta kuten biologiassakin on, voisi olla kiva lisäys :) 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662522595 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,2 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Yksilöllinen opetus on ideana hyvä, mutta mielestäni etenkin bio-
logian ja joissain määrin kemian ja fysiikankin osalta voisi lisätä 
yhteistä opetusta. Opettajilla on varmasti sen verran ammattitai-
toa, että he tietävät mitkä asiat tyypillisesti ovat haastavia opis-
kelijoille. Tämä opettaminen voisi viedä vaikka 10-20 minuuttia 
aikaa, ja aikaa jäisi hyvin myös itsenäiseen tehtävien tekemiseen. 
Ei ole mielestäni tarkoituksenmukaista käydä mitään teoriaa alus-
ta alkaen yhdessä läpi, mutta esimerkiksi erilaiset muistisäännöt 
ja asioiden jäsentelyt olisivat varmasti olleet hyviä tärppejä ko-
keeseen.     Olisin toivonut, että nelilaskimen käyttöä olisi harjoi-
teltu enemmän yhdessä. Muiden järjestäjien valmennuskursseilla 
kuulemani mukaan näin tehdään.     Tiedotus oli välillä todella 
huonoa. Esimerkiksi vasta toukokuussa sain tietää, että lähikurs-
silaisille oli koko kurssin ajan pidetty biologian webinaareja, joi-
hin olisi voinut osallistua. Tämä tieto olisi ehkä löytynyt Discordin 
joltain välilehdeltä, mutta missään vaiheessa kurssia ei kerrottu, 
että tämä olisi tärkeä tiedotuskanava. Ihmettelen, miksi What-

sapp-ryhmää ei voitu käyttää tarkemmin tiedottamiseen. Itse kävin 
Discordissa vain silloin, kun oli opetusta. Whatsapp-viestit sen sijaan 
olisivat tavoittaneet heti.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssista saa hyödyn silloin, jos osaa olla tarpeeksi itseohjautuva ja 
kysyä oivaltavia kysymyksiä. Tätä kurssia ei ole järkevää ottaa, jos 
tulee tunneille vaan istumaan ja tekemään tehtäviä - tällöin itseopis-
kelupaketti riittää. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669567882 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

2 2 2 

Opetuksen asiantuntevuus: 2 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 1,833333333 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 1Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 1 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 1 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani1 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:2 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Sekava ja kallis kurssi.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663334109 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 
Materiaalit ja 

Kurssisivu hyvä. 
Oppitunnit ole-

mattomat.

5 3 
Tavoitetehtävien 
mallivastausten 
puuttuminen on 

iso miinus, vaikka 
opettajat yrit-
tävätkin asiaa 
monella tapaa 

perustella.
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,5 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani2 
Kevään oppituntien vähäisyys yllätti. Odotin että, keväällä olisi 
ollut samanverran opetusta kuin syksylläkin.    Kaiken biologian 
opetuksen oleminen etänä oli iso miinus. Käytännössä tuntui, ettei 
biologian opetusta ollut lainkaan, kun opetustuokiotkin jäivät vii-
den minuutin mittaisiksi pintaraapaisuiksi. Onneksi Biologian Kurs-
sisivu ja Ilkan videot paikkasivat näitä puutteita. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  

 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662526137 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 
Vois olla tiivistyk-
siä vaikeimmis-
ta aihealueista, 
mm. Geenitek-
nologia, kasvien 

evoluutio.

4 4 
Olisin toivonut 

pikaista aiheiden 
opiskelua joka 
tunnin alussa, 

jotta tietää, mit-
kä on oleelliset 
pointit laskuis-
sa. Toki ne tu-
lee teksteissä, 

mutta hyppäys 
tuntuu isolta,kun 
harjoituskokeis-
sa täytyy osata 

soveltaa tietoa ja 
siihen en ehtinyt 

saada tukea.
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 5 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Liian vähän opetusaikaa fysiikassa, joka oli vaikein aineeni. Jou-
duin joka tunti miettimään, mitä ehdin kysymään, kun kyselijöi-
tä oli niin paljon. Linnea kyllä teki parhaansa, mutta jos kurssilla 
useimmille fysiikka on vaikein, niin kaikkea opetusta ei ehdi saada, 
mihin olisi tarve. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 

Koen kehittyneeni kurssin aikana:3 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
Koen, että fysiikan osalta en ole ehtinyt saada niin paljon opetusta, 
että olisin vahvoilla kokeessa. Aika ei riitä siihen, että vaikka itse olen 
tehnyt kaikkeni oppiakseni, niin soveltavissa tehtävissä on vaikeuksia.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fyssaan enemmän opettajia, että ehtii yksilöllisesti opettamaan 
asioita. Videot materiaaleissa on ollut hyviä, esim. Antin sähköopin 
videot. Niitä on tullut katsottua. Lisää niitä fysiikkaan. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Hyvä kurssi kaikenlaisille opiskelijoille. Jos lähtee nollasta eli on paljon 
aikaa kulunut lukio-opiskelusta, niin etenkin heille hyvän pohjan saa 
tällä kurssilla ja hyvää opetusta.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663035663 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:2 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12682324293 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,166666667 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Korona-ajasta johtuen kaikki täytyi järjestää etänä, mikä omalla 
kohdallani vaikutti negatiivisesti. Asiaan ei tietenkään olisi voinut 
vaikuttaa mitenkään. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Luin kurssin ruotsiksi, ja välillä oli raskasta hyppiä kahden kielen 
välillä kun kaikkea materiaalia ei ollut ruotsiksi ollenkaan. Terme-
jä piti kääntää itsenäisesti mikä hidasti opiskelua. Joskus ruot-
sinkielinen materiaali oli myös hieman epäselvää. Olisin toivonut 
enemmän ja laadukkaampaa ruotsinkielistä materiaalia!  Harjoi-
tuskokeet eivät aina saapuneet perille ajoissa ja kerran sain jopa 
väärän kielisen kokeen. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
Ihmiset ovat erilaisia oppijoita, ja omalla kohdallani olen aina 
ollut aika perillä minulle sopivista oppimistekniikoista. Sain mafys-
ta paljon apua, mutta välillä koin että minua kannustettiin liikaa 
opiskelemaan mafyn opiskelusuositusten mukaisesti sen sijaan 

että olisin kuunnellut itseäni. Tarkka tuntien laskeminen myös aiheutti 
välillä stressiä, vaikka todellisuudessa opiskelun laadulla on suurempi 
merkitys. Kurssin järjestäminen etänä vaikutti myös motivaatioon, ja 
välillä olo oli aika yksinäinen.  Mafyn opiskelumateriaali oli hyvä, sille 
vahva suositus! Ruotsinkieliseen materiaaliin voisi kuitenkin panostaa 
enemmän. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafysta voi olla paljon apua pääsykokeisiin valmistautuessa, erityi-
sesti suomenkielinen opiskelumateriaali ja harjoituskokeet olivat mi-
nulle hyödyksi!
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669794941 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani5 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669815921 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 
Jos olisin tiennyt 
aiemmin biolo-

gian-kurssisivus-
ta niin olisi ollut 

kiva. Ilkka piti hy-
viä opetusluen-
toja, nyt pääsin 

niistä nautti-
maan harmitta-
van vähän koska 
aika tuli vastaan. 
Kurssiopettajalla 
asiantuntemuk-
sessa oli puut-

teita ja luki usein 
vastauksia suo-
raan vastausa-
nalyysistä, ikävä 
kyllä. Itse olisin 
kaivannut avoi-
mempaa vas-
tausta ja ajat-
teluprosessia/

pohtimista asian 
tiimoilta. 

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 2 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 

Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
-Vektoritehtävät tosi helppoja sovelluksessa, mutta kokeessa tosi 
haastavia. Joten oppimisen testaaminen oli haastavaa.  -biologi-
an-kurssisivusta kertominen alussa olisi ollut hyvä  -mahdollisia ope-
tusvideoita fysiikkaan ja kemiaan lisää 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663134514 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,8 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12672963310 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,75 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani1 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
Jos on tuore lukiotausta niin voisin suositella. Jos lukiosta on pitkä 
aikaa tai ei ole opiskellut aineet lukiossa en välttämättä suositteli-
sin.  
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669351491 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,625 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:4 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676319793 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: #DIV/0! 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 2Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani: 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen: 
Koen kehittyneeni kurssin aikana: Olen tyytyväinen oppimistuloksiini: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi)  
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12663824018 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,4375 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 5 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Harjoituskokeet olivat tiukkia, ja (kehnommalla) opiskelijalla hiipui 
usko tulevaisuuteen. Nyt viikko ennen koetta aikamoinen itsensä 
keräily menossa.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
Olisin toivonut parempaa kehityskäyrää, mutta eipä sitä ennalta 
tiedä, miten oppii ja miten käy.  
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Omalla kohdalla olisin varmasti tarvinnut vielä perusteellisempaa 
otetta teorioissa, mutta ymmärrän kyllä, ei kurssia voi rakentaa 
hönoimmän mukaan. Tein fysiikan alkaen perusteista, mutta silti 
on valtavasti aukkoja ymmärryksessä. Omalla kohdalla lukiopoh-
jasta kaukaa menneisyydestä ei ollut apua.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssista on varmasti paljon etua, jos jatkaa lukiopohjalta, ja tar-
vitsee syventävää oppia pääsykoetta varten.  
Terveiset tuleville sukupolville:  
Sain kurssilla hyvän tuen opettajilta. Yksin opiskellen olisin monesti 
jäänyt täysin kysymysmerkiksi, kun ei ole ketään lähipiirissä kenel-

tä kysyä vinkkiä. Kun teki tavallaan ohjelmoidusti ja omat viikkotun-
titavoitteet mielessä, tuli tehtyä talven mittaan varmasti enemmän 
töitä Mafylla kuin olisin vain itsenäisesti opiskellen tehnyt. Uskon, että 
tällä tavoin jouduin myös sinne epämukavuusalueelle, eli päähän 
sattui monessa kohtaa opiskellessa ja oppiessa. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12666059669 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
luennot oli tosi 

hyödyllisiä

4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5 
Mielipiteesi työtavoista: 2 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 5Sain aina vastauksen kysymykseeni: 5 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 5 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 2 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:2 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:1 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662641892 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,375 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Olisi hyvä, jos kursseja voisi räätälöidä enemmän opiskelijan tar-
peiden mukaan, kuten missä suhteissa haluaa bi/ke/fy tunteja. 
En ainakaan huomannut kurssia ostaessani, että tähän olisi ollut 
mahdollista vaikuttaa. Esim. itse en olisi tarvinnut biologian ope-
tusta juuri lainkaan, sen sijaan olisin tarvinnut enemmän apua 
fysiikassa.   Viimeiset harjoituskokeet olivat mielestäni liian lähel-
lä pääsykoetta. Jos viikkoa ennen pääsykoetta saa tuloksen, että 
ei vieläkään pisteet riitä (lähellekään) niin se kyllä lannistaa aika 
paljon ja on huonot fiilikset mennä pääsykokeeseen. Noin 4 vk en-
nen pääsykoetta olisi mielestäni hyvä ajankohta viimeiselle har-
joituskokeelle, että silloin voi uskoa/toivoa, että kuukaudessa ehtii 
vielä tapahtua kehitystä. Toki ihmiset erilaisia ja varmaan toisille 
tuo aikataulutus hyvin sopiikin.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 

Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662651401 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Bilsan opet 

symppiksiä! Tosi 
kannustavia ja 

inspiroivia! Opet-
tavat helposti 

ymmärrettävällä 
tavalla!

5 
Molemmat opet-

tajat onneksi 
asiantuntevia ja 
osaavat selittää 
asiat auki hyvin.

3 
Lisää opettajia! 

Varsinkin kevääl-
lä yli tunnin odo-

tus ei lämmitä 
mieltä. 3 kysy-

mystä per viikko 
ei todellakaan 

riitä!
Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,928571429 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
Kurssi oli edellisvuoteen verrattuna aika pettymys. Juuri aiempi 
kokemus sai harkitsemaan Mafyn opetusta uudelleen. Ymmärrän, 
että korona-aikana on pakko tehdä lisätoimenpiteitä turvallisuu-
teen eikä etäopiskelu sinänsä haittaa ainakaan omaa opiskelua. 
En kuitenkaan pidä siitä, että Mafy kitsailee laadussa. Varsinkin 
fysiikan opettajia olisi tarvinnut näillä oppilasmäärillä (näköjään 
11-16 per ope) vähintään se kolme, mikä edellisenäkin vuonna oli. 
Tänä vuonna saatiin kituutella kahden opettajan kanssa ja sen 
kyllä huomaa, kun työntekijät ovat ylikuormitettuja. Kysymyksiä ei 
ehdi kysyä kuin max. 3 kertaa vaikka apua tarvitsisi enemmänkin. 
Apua saa siis välillä odottaa jopa yli tunnin. Kun kerran maksan 
näin paljon kalliista valmennuskurssista, odotan myös sen mu-
kaista laatua. Opettajat osaavat asiansa, mutta opetustyylin te-
hokkuus vaihtelee riippuen opettajasta. Kaikkia en täysin ymmär-
rä. Opiskeluvalmennuksesta en koe hyötyneeni niinkään paljoa, 

että siitä kannattaisi maksaa extraa. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:4 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
Opetuksen laadun heikkenemisestä huolimatta materiaalit ovat 
edelleen ylivoimaiset. Mafy on tehokas, mutta toisaalta myös raskas. 
Usein hypätään aika vaikeisiin tehtäviin jo ennen kuin kokee saa-
neensa perusteet vankalle tasolle ja jos tehtävä meneekin pieleen, se 
syö itsevarmuutta. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikkaan lisää opettajia ja lisää helppoja/keskitasoisia tehtäviä itse 
varsinaiseen materiaaliin! Aspaan yhteydenotto välillä myös ontunut, 
kestänyt liian kauan tai harjoituskokeet eivät ole tulleet postissa ajois-
sa/palautettu ollenkaan. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
Materiaalit kannattaa ainakin ottaa. Opetusta en kuitenkaan vält-
tämättä suosittelisi muuten kuin pakon edessä eli lähinnä silloin, jos 
aloittaa nollapohjalta. Jos tietää olevansa kova paiskimaan töitä sen 
lisäksi, että taskussa on jonkin asteinen aikaisempi pohja, myös pel-
killä materiaaleilla pärjää. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Materiaalit kannattaa ottaa, parempia saa etsiä. Mafy on valmen-
nuskurssina tehokas, mutta toisaalta myös raskas pääosin itsenäisen 
puurtamisen vuoksi. Jos aidosti haluaa lääkikseen, töitä on paiskitta-
va toden teolla. Opetus kannattaa ottaa vain, jos aloittaa ihan nollas-
ta tai tietää ettei ilman opettajaa muuten ymmärtäisi materiaalia.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669794687 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,875 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:4 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662664180 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Biologia 
toimii! 

sekä ope-
tus että 

materiaa-
li. Hyvää 

työtä!

4 
Myös kemiassa 

voisi ehkä joitain 
videoita olla tuke-
maan oppimista. 

Alkuun teoriaa tosi 
paljon ja tehtäviä 
aiheista suhteel-
lisen vähän, tulee 
tunne että hukkuu 
kaiken teorian alle. 
jotain välietappe-
ja voisi olla siinä 
ensimmäisessä 

teoriapläjäykses-
sä.

2 
Opetus jäi liian vähäiseksi. IO 
materialain teoria voisi ehkä 

olla hiukan laajemi ja oppimis-
ta tukisi videot hankalimmis-
ta aiheista. Kemian kaltainen 

kertauspaketti enne koetta olisi 
hyvä. Tehtävät vaikeutuvat 

ehkä vähän liian nopeasti ja 
ainakin itselle tuli tunne etten 
lopulta osaa mitään kun hel-

pot tehtävät onnistui, mutta sit 
ei välitasn tehtäviä ollut joten 
hyppäsy vaikeisiin tehtäviin oli 
ehkä liian suuri ja usko omaan 

tekemiseen tyssäsi.
Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,571428571 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta:  
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
IO materiaali todella hyvä. Ryhmäkoko kuitenkin auttamatta liian 
iso, erityisesti fysiikassa ei 2-3 kysymystä/opetuskerta han kyllä 
riitä. Voisiko fysiikasta, erityisesti haastavammista aiheista koo-
ta jotkut videot avaamaan teoriaa? Oletin etten kaipasi biologian 
opetusta, mutta todellisuus oli, että siinä opetus oli laadukkainta 
ja siinä myös tunsi saavansa opetusta. Webinaarit lisäsivät todella 
paljon biologian opetuksen arvoa! Biologiassa kurssin hinta-laa-
tu kohtasi, kemiassa ehkä vähän sinnepäin, ajoittain siinäkään ei 
kaikkia kysymysksiä ehtinyt kysyä, mutta erityisesti fysiikasta jäi 

huono maku suuhun, en voi sanoa saaneeni rahoilleni vastinetta. Vika 
ei ole opettajissa vaan sevästi ryhmän koossa. 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:3 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
IO materiaalin avulla saavutettu paljon, siitä suuri kiitos. Tehtäviä pal-
jon ja hyvin erilaisia. 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
- Materiaaliin mahdollisuus merkitä tehtäviä joista haluaa kysyä 
tunnilla.  - Enemmän opettajia tai pienempiä ryhmiä.   - videomateri-
aalia hankalista aiheista  - enemmän keskivaikeita tehtäviä fysiikas-
sa  -kemian teorian pilkkominen palasiksi, enemmän tehtäviä teoriaa 
tukemaan. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
Suositteisin itseopiskelumateriaalia. Suosittelisin myös biologian ope-
tusta. Muuten en suosittelisi, ei ole hintansa arvoista. Lisäksi vanho-
jen kokeiden kierrättäminen ei ole mielestäni kovinkaan arvostettava 
piirre, lähinnä laiskuutta. Jos muut valmennuskurssit saa ajoiksi tehdä 
uudet kokeet joka vuosi, niin ehkä mafy voisi panostaa samaan. Asia-
kaspalvelu ei loista toimivuudellaan, hankala saada yhteyttä. Kokei-
den palautus voitaisiin kyllä suorittaa ennen analyysiä, ja analyysi 
voisi olla valmis ajallaan. Ilmoittakaa vaikka sit myöhempi ajankohta 
ja yllättäkää olemalla ajoissa.  
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafyn itseopiskelumateriaali on erinoimaisen hyvä. Myös heikolla tai nollapohjalla 
pääsee hyvin alkuun materiaalin avulla ja kehittyy varmasti hyvin ihan pääsyko-
etasolle asti.    Biologan opetus on kurssilla erinomaista, aikaa on tarpeeksi kysy-
myksille ja oppimista tukee biologian webinaarit.    Kemiassa ja fysiikassa opettajat 
ovat kyllä hyviä, mutta ryhmäkoon ollessa auttamatta liian suuri, ehdin keskimäärin 
kysyä kolme kysymystä opetuksen aikana. Yhteensä sain siis noin 20-30min ope-
tusta/kerta, ei vastannut ollenkaan sitä mitä odotin. Tuli opetustunnille aika tiukka 
hinta ja samalla rahalla olisi voinut ostaa todella monta tuntia yksityisopetusta. Ellei 
ryhmäkokoa pienennetä tai opettajien määrää lisätä, ei kurssi ole missään nimessä 
hintansa arvoinen.     Aiemmin kurssilla olleet saattavat myös pettyä kun harjoitus-
kokeet ovat tuttuja aiemmilta vuosilta. Ei annan oikeaa kuvaa osaamisesta koska 
kyllä sitä kuitenkin muistaa aiempien vuosien opit niitä tehtävistä.    Asiakaspalve-
luun on haastava saada yhteys ja puhelut kalliita. Usein myös vastaus pulmiin on 
ollut voi voi. Toivottavasti tähän tulee parannus!    Haluan kuitenkin kiittää kakkia 
opettajia. Teette hyvää työtä ja opetatte hyvin. 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12676391611 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

4 2 2 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,6 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani2 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Fysiikan ja kemian tunneilla voisi myös olla opetusta tietyistä ai-
heista kuten bilsan webinaarit. Olisin kokenut sen hyödylliseksi, 
sillä yksittäisillä kysymyksillä ei saanut kokonaiskuvaa mistään 
aiheesta. Esimerkiksi 1h koko tunnin pituudesta olisi voinut käyttää 
kunnon opettamiseen.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssi ei täysin vastannut odotuksiani. Materiaalit ovat loistavia! 
Kuitenkaan itse tunneista en saanut irti kovinkaan paljoa. Olin 
nettisivuja lueskellessani saanut kuvan, että tunneilla opetettaisiin 
kunnolla samalla tyylillä kuin koulussakin. Yksittäiset kysymykset 
opettajille  eivät avanneet kokonaisuutta ja olisin kaivannut var-
sinkin fysiikassa enemmän apua. Tietysti koronatilanne vaikutti 
kurssin toteutukseen, mutta siitä huolimatta koen, että en saanut 

aineissa riittävästi tukea.
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12660937352 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 4 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: #DIV/0! 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani3 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:3 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12682465786 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 
Omassa ryh-

mässäni hankala 
saada vastauk-
sia kysymyksiin, 
kun paikalla oli 

vain yksi opetta-
ja...

3 
Etäopetus vai-

keutti oppimista...

3 
Etäopetus vai-

keutti oppimista...

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,25 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 4 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani4 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani3 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
Uupumus varjosti opiskelua, ja joutui ottamaan loppukirin itsevar-
muuden kasaamiseksi 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Uudet harjoituskokeet. Ei kierrätettäisi vanhoja kokeita niin paljoa, 
koska monet tehtävät tuttuja useamman kerran hakeneille.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
En ole kilpailevia valmennuskursseja kokeillut, joten hankala ver-
rata muihin valmennuskursseihin. Olen kuitenkin ollut tyytyväinen 
tähän yritykseen, joten en ole sitä sen takia vaihtanutkaan. 

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669352468 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

2 
Biologiassa 

paljon on kyse 
muistamises-
ta niin siihen ei 
opettajan apu 

auta. Tätä pitäisi 
kehittää minusta 
johonkin suun-

taan. 

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,333333333 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 4Sain aina vastauksen kysymykseeni: 3 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 3 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 1 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani4 
Vähän jäin miettimään että miksei harjoituskokeita kehitetty pan-
demian aikana. Että jokainen tyhmä olisi voinut vaikka yhden ko-
keen tehdä ihan paikan päällä. Vaikka luokassa yksi ryhmä ker-
rallaan. Tai jotain. Olisi ollut melkein vuosi aikaa pohtia järjestelyjä. 
Nyt jäi oikea kokeen tuntu kokonaan pois.  
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:3 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:3 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:2 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Voisiko muihinkin kuin biologiaan saada luentotyyppistä materi-
aalia. Ja miksei se voisi olla jo heti käytettävissä. Ei siis liveluontoja 
vaan tallenteina.     Esim kemiassa joistain asioista olisin kaivan-
nut.  
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 

(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12669365789 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 1 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,666666667 
Mielipiteesi työtavoista: 1 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 1Sain aina vastauksen kysymykseeni: 1 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 2 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 1 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani1 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:5 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:5 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:5 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:5 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 1 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12670317838 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

3 2 2 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,285714286 
Mielipiteesi työtavoista: 1 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 2Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 3 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani2 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani2 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:2 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:3 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:4 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:3 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Enemmän opetusta 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662644257 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

5 
Opettajat tosi 

kivoja ja osaavia! 
Yleensä ehtivät 
vastata kaikkien 
kysymyksiin hy-

vin!

5 
Opettajat tosi 
kivoja, opetus 

hyvää. Kemias-
sa opettajien 

suhde kysymyk-
sien määrään oli 
hyvä. Aina ehti 

kysymään toisin 
kuin fysiikassa!

1 
Opettajia ei riit-
tänyt suhtees-
sa oppilaiden 
kysymyksien 

määrään. To-
della paljon jäin 
kysymättä kun ei 
yksinkertaisesti 
riittänyt aikaa/
opettajia. Olisi 

kiva, jos opettajia 
olisi enemmän 
niin ehtisi kysy-

mään enemmän. 
Fysiikka kuiten-
kin suurimmalla 
osalla heikoin 

aine, joten har-
mittaa ettei saa-
nut tarvittavaa 
opetusta/apua.

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 4,5625 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: 3Sain aina vastauksen kysymykseeni: 4 
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani: 4 
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta: 1 
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani1 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani2 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani:1 

Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen:1 
Koen kehittyneeni kurssin aikana:2 Olen tyytyväinen oppimistuloksiini:1 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
Lisää fysiikan opettajia. 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi) 4 
Perustelut arvosanalle:  
En suosittelisi kurssia juuri fyiikan takia. Monilla vaikeuksia erityisesti 
fysiikan kanssa, eikä MAFY:lla selkeästi riitä fysiikan oettajia. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Opettajat aivan loistavia ja osaavia tyyppejä! Fysiikan opettajia ei 
kuitenkaan ole tarpeeksi (ainakaan tällä hetkellä), joten jos tarvitset 
siinä erityisen paljon apua niin en suosittele lähikurssia. MAFY:n ma-
teriaalit ovat kuitenkin todella hyvät, joten niitä voin suositella! Run-
saasti monipuolisia tehtäviä ja ytimekästä teoriaa jokaisesta ainees-
ta! 
    OPISKELIJA VAIHTUU



Lääkiskurssien palautteet 2020-2021
Vastaajan tunnus: 12662535331 (Yksilollinen numerotunniste)

Biologia Kemia Fysiikka

   

Opetuksen asiantuntevuus:  
Annetun opettajapalautteen keskiarvo: 3,916666667 
Mielipiteesi työtavoista:  
Oliko opetus mielestasi yksilöllista: Sain aina vastauksen kysymykseeni:  
Harjoituskokeet olivat hyodyllisia ja tukivat oppimistani:  
Harjoituskokeet olivat todentuntuisia ja sain hyvan kuvan, mitä 
odottaa valintakokeelta:  
Opiskeluvalmennus oli hyödyllistä ja tuki oppimistani 
Kurssi kokonaisuutena vastasi odotuksiani 
 
Olen ylittanyt itseni oppimistavoitteissani: 
Kurssi antoi minulle itsevarmuutta valintakokeeseen: 
Koen kehittyneeni kurssin aikana: Olen tyytyväinen oppimistuloksiini: 
 
Kehitysehdotuksia kurssista:  
 
Suosittelisitko ystävallesi kurssin kaymista tulevaisuudessa? 
(1= Varmasti suosittelisin 5= En suosittelisi)  
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

    OPISKELIJA VAIHTUU


