
DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750493325 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750137626 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
Kaikki opettajat olivat priimaa. Osasivat asiansa ja kannustivat eteen-
päin suuren luku-urakan alla. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Henkilökohtaista opetusta taitavien opettajien toimesta. Ovat aidosti 
kiinnostuneita oppilaidensa kehityksestä ja pyrkivät auttamaan jokais-
ta saavuttamaan omat tavoitteensa.
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750493923 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
Ei vastausta 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750176955 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opetus on yksilöllistä ja opettajat pystyvät nopeasti ohjaamaan tehtä-
vien ratkaisut oikeille raiteille. Opettajat osaavat myös vastata syvälli-
semmin miksi-tyyppisiin kysymyksiin. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Ehdottomasti.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5Harjoituskokeet mittasivat 
osaamista hyvin. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Kokeet oli-
vat hyviä ja kokeesta saatu yksilöllinen palaute oli yksi parhaimmista 
kurssin puolista.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Reittioh-
jeet otaniemi 1:n sokkeloon olisivat olleet tarpeellisia. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5Etenkin aikaisemmin vaikeat 
osa-alueet ovat kehittyneet valtavasti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750138997 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Opettajat tiesi kaiken, ja auttaessa eivät tehneet tehtäviä. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5Pirun vaikeita tehtäviä, 
mikä on hyvä juttu. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Pääsi Ota-
niemeen simuloimaan oikeaa tilannetta, niin se oli jees.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
mafylla tehdään paljon tehtäviä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750137304 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Antoivat 
hyvin suuntaa siihen, mitä pitää kehittää ja missä pärjään jo.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Ensim-
mäiseen otaniemen kokeeseen olisi voinut ilmoittaa sisäänkäynnin. 
Myöhästyin muutaman minuutin etsiessä sisäänkäyntiä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750138305 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750493572 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Jäi sellanen fiilis, että opettajia todella kiinnosti opitaanko me vai ei, 
ja opettajat jaksoivat selittää saman asian niin monta kertaa, että sen 
vihdoin ymmärsi. Koin paljon ”oivalluksia” kurssin aikana, oma osaa-
minen vahvistui hurjasti ja opin myös paljon uutta! 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  
Olisin kaivannut vielä lisää lisätehtäviä ja ehkä myös jonkinlaista ker-
tauspakettia. Kurssin loppupuolella meinasi tehtävät loppua kesken, 
sillä ”vaikeat ja mielenkiintoiset tehtävät” olivat vielä selkeästi omalle 
osaamistasolle liian vaikeita.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750139984 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750136959 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Joka kerta kun piti kysyä jotain, sai selkeän selityksen kysymykseen 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750136594 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Juu oli hyvää, jonkin verran tuli vääriäkin neuvoja kurssin aikana, mut-
ta kaikki tekevät virheitä. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
En keksi parempaa oppimistaktiikkaa kuin raaka työnteko. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Juu, vaikka joskus kestikin saada apua.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5En ole vielä oikeaa koetta 
nähnyt, mutta tässä vaiheessa tuntuu siltä että olivat kyllä todella 
hyviä kokeita. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750493680 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Hyvät materiaalit ja opetus. Suosittelen kurssia.
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750137338 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Kynäsysteemi oli toimiva, mutta tämän voisi sähköistää helposti. Mafy-
netissä voisi olla nappi, josta voisi ilmoittatua jonoon ja opettaja tulisi 
luokse, kun on vuorosi. Näin opettajat tietäisivät kuka on jonottanut 
pisimpään eli kuka on seuraavana jonossa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Yhdessä kokeessa oli inte-
graalitehtävä, joka ei kuulunut uuteen opsiin. Tätä tehtävää ei siten 
voinut tehdä. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Koe rutiini 
on todella olennainen osa. Kokeita voisi olla jopa enemmän.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  
Matikassa voisi olla kemian ja fysiikan tavoin ”tarvitsen lisäharjoitusta” 
osuudet aiheittain.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos opiskelupaikka on sinulle tärkeä, niin tule Mafylle!
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750136606 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  
Liian vähän tehtäviä
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Enemmän opettajia per ryhmä, välillä joutui odottamaan apua kauan. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10753173311 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750136487 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Tunteja olisi voinut olla enemmän 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Tunteja voisi olla enemmä 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750137418 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Hyvä että myös oikeissa 
olosuhteissa Otaniemessä oli kokeita ! 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  
Loppu kaipaa samanlaisia kertaustehtäviä kuin fyssassa :)
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Ehkä ryhmien hajautus meidän ryhmä esim aika täynnä :) 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750505077 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4  

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Enemmän harjoituskokeita ja tehtäviä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750137464 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5  

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Suurin osa opettajista tunnisti mitä en tajunnut ja osasi auttaa juuri 
siihen ongelmaan. Auttoi myös siihen asti että pystyi itse tekemään 
loppuun. Tosi hyvä teoriaopetus. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Tauotus pitää jatkuvasti virkeänä ja opetustavat ollut hyödyllisiä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Sitä kysyttäessä sai kaiken avun mitä tarvitsi.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5Ne olivat sopivan haastavia 
ja mittasivat hyvin osaamista. Kurssin aikana näki oman kehityksen. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Tilat ei 
ollut parhaimpia (ainakaan U4 sali otaniemessä) muuten ok 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4Alotin nollatasosta 2 vuoden 
tauon jälkeen ja nyt tuntuu että olen päässyt takaisin kärryille niin 
sanotusti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Kävin itse informaatioverkostojen valmennuskurssin. Tähän olisi ollut 
hyvä että kokeet arvostellaan jossain määrin ja annetaan palautetta 
aineistoista, sekä jotain vinkkejä parantamiseen. Tuntui kun informaa-
tioverkostojen valmennuskurssi oli käytännössä ”turha” olla erikseen 
sillä ei täällä muuta opiskeltu kun matikkaa. Vaikka aineistokoe on iso 
osa sinne pääsyä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  



DI-Kurssi  2019 Helsinki

 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10752858610 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Harjoituskokeista olisi hyvä saada enemmän palautetta esim. miten 
kehittää itselle vaikeita osa-alueita. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Pienemmät ryhmät, jotta opetus voisi olla enemmän henkilökohtai-
sempaa. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Todella paljon hyviä tehtäviä
 
   OPISKELIJA VAIHTUU



DI-Kurssi  2019 Helsinki

Vastaajan tunnus: 10750493045 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750492831 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5Koetehtävät tuntuivat haas-
tavilta, se valmensi hyvin itse pääsykoetta varten. Kokeissa myös pääsi 
harjoittelemaan itse vastaamista ja koetilannetta. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
Parasta oli vertaistuki sekä henkilökohtainen opetus oman tason mu-
kaan. 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Harjoituskokeita voisi olla vielä lisää. Myös itse vastaamistekniikkaa 
voisi harjoitella lisää. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
En olisi pystynyt lukemaan samalla intensiteetillä ilman mafyn kurssia. 
Kurssi oli motivoiva ja vertaistuki oli todella arvokasta.
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750139207 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Ongelmanratkaisut keske-
nään samanlaisia saman kokeen sisällä 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750138311 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Pääsisi 
lähemmäs, jos valvottaisiin työrauhaa ja muita todellisen koetilanteen 
pikku säntillisyyksiä 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3Sovellus voisi aktiivisemmin 
pyrkiä tunnistamaan missä opiskelija tekee virheitä. Huolellisuus/rutii-
ni vai teorian ymmärrys ja pyrkiä ohjaamaan puutteiden kehittämiseen 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Pääasiassa todella hyödyllinen , varsinkin, jos kaipaa lukujärjestyksen 
tapaista runkoa omalle lukemiselle 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Ehkä lyhyitä kokeita joissa kohteena on vaikkapa integroimissäännöt 
tai sievennyskeinot. Ei häiritsisi muuta opiskelua suuresti, mutta voisi 
auttaa löytämään aukkoja 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Vaatii kuitenkin kykyä sisäistää teoriaa siinä määrin, että osaa kysyä 
oikeita kysymyksiä edetäkseen. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssista on hyötyä kaikille, jotka ei välttämättä tulisi itsekseen luke-
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neeksi tarpeeksi ahkerasti. Aamuryhmä on erittäin hyvä, sillä klo 12 
on jo lukenut 3h ja koko päivä on vielä edessä + klo8-9 säännöllinen 
herätys auttaa lukurutiinia vapaapäivinäkin
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750501057 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Erityisesti fysiikassa oli huippuopetusta! 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Harjotusko-
keiden palautuksessa ei ollut kauheasti aikaa paneutua tehtäviin vaan 
neuvottiin vaan katsomaan malliratkaisu.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Mafy auttaa tsemppaamaan ja opiskelemaan pitkäjänteisemmin!
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750495831 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
Ei vastausta 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750147730 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

2 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opettajien välillä oli hieman eroja, mutta pääsääntöisesti taso oli 
hyvää. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti: 
 
Avointa palautetta materiaalista:  
Liian vähän perustehtäviä. Myös pikakertaukset ja laskurutiiniharjoi-
tukset olisivat oiva lisä.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Matikan materiaali samalle tasolle fysiikan kanssa! 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750493481 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

5 3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:5 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137439 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Monella ryhmässä oli paljon samoista aiheista kysymyksiä. Näitä aihei-
ta olisi voinut käydä yhteisesti läpi, jos esim. kurssin alussa olisi koottu 
1-3 aihetta, jotka ovat yleisesti hankalia ja käydä niitä jollakin yhdellä 
tunnilla läpi. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Opetus oli yksilöllistä, mutta sitä olisi tarvinnut jopa enemmän. Suh-
teessa ryhmäkokoon 2 opettajaa oli liian vähän. Joillakin tunneilla 
joutui odottamaan apua hyvin pitkään.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5Oli tarpeeksi haastavia, 
jolloin niiden tekeminen ei tuntunut turhalta. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Erityisesti 
suullinen palaute kokeen korjaajalta oli kaikista hyödyllisintä kokeiden 
suhteen
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5Oli kiva, 
kun kokeet voitiin järjestää oikealla koepaikalla 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3Kehitystä on tullut huomat-
tavasti, mutta en osaa sanoa kuinka paljon siitä on kurssin ansiota. 
Samalla työmäärällä kehitystä olisi varmasti tullut myös ilman kurssia. 
Kurssilla olo kuitenkin motivoi lukemaan 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssi oli ihan tehokas, mutta hinta-laatu-suhteelta ei ehkä paras 
Avointa palautetta materiaalista:  
Kemia: opiskelin 6h / viikko , mutta silti edistymiskäyrä nousi erittäin 
paljon, vaikka kaikki tehtävät eivät edes menneet oikein. Olisikohan 
siinä joku ohjelmointivirhe?    Matematiikka: olisi kaivannut enemmän 
tehtäviä + vaikeisiin tehtäviin vihjeitä. Matikan tehtävissä oli myös eni-
ten virheitä suhteessa muihin oppiaineisiin.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
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Enemmän opettajia, kun ryhmäkoko niin iso.   Henkilökohtaiset ”opot” 
myös DI-kursseille, olisi hyvä jos jokainen saisi lähtötasoonsa suh-
teutettuna apua lukusuunnitelman laatimiseen jne. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
Kurssin työskentelytapa ei sovi kaikille. Työskentelytapa sopii henkilöl-
le joka kaipaa laskurutiinia. Jos kuitenkin on heikko pohja aineissa, ei 
pelkällä tehtävien tekemisellä niitö opi vaikka apua saisikin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Tunneilla ei luennoida vaan opiskellaan tehtäviä tekemällä, mikä sopii 
joillekin. Asiantuntevat opettajat osaavat auttaa niin opiskeluun kuin 
tehtäviin liittyvissä kysymyksissä.
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750504735 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Itselleni oli ehkä eniten hyötyä lähinnä materiaaleista ja harjoitus-
kokeista, itse opetustilanteet oli motivoivia mutta olen varmaan vain 
sellainen opiskelija että kysyn harvoin apua ja yritän miettiä jutut 
itsenäisesti. Riippuu ihan ihmisestä että kenelle suosittelisin ja kenelle 
en, kun oppijoita on niin erilaisia. Mutta materiaalit olivat tosi hyvät ja 
niistä tosiaan oli eniten apua. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750138228 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Molem-
missa aallossa järjestettävissä kokeissa koesaliin tuleminen, vessa-
käynnit yms olisivat voineet vastata tarkemmin oikeaa koetilannetta, 
tilanne oli ehkä vähän liian rento 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Ensimmäisellä tunnilla voisi selittää enemmän mafyn sovelluksen 
käytännön asioista, kertaustehtävät, edistymiskäyrä, miten kannat-
taa edetä, kannattaako kaikki tehtävät tehdä yms. Eli olisin kaivannut 
perusteellisempia ohjeita ensimmäisillä tunneilla. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Tehtäviä pääsee tekemään paljon ja saa edetä omassa tahdissa. 
Edistymiskäyrä motivoi opiskelemaan. Tunneilla pitää olla aktiivinen ja 
oma-aloitteinen kysymysten suhteen.
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Vastaajan tunnus: 10750138137 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Mafy sovellukseen kehittymiskäyrän lisäksi myös aikataulu mistä 
näkee että saako kaikki aiheet opittua jäljellä olevassa ajassa omal-
la vauhdilla ja paljonko jää kertaamiseen aikaa loppuun. Nii ja lisää 
oppituntei 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
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Vastaajan tunnus: 10750493431 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Minusta järkevää, että kaikki etenevät omaantahtiin 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Yleisesti tehtävät hyviä, 
mutta olisi voinut olla esim. vaikeampia kemian tehtäviä edes jossain 
kokeista 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Tablettin käyttö erityisen hyvä, koska voi edetä omaan tahtiin ja teoriat 
selkeitä ja lyhyitä, joten jaksaa keskittyä. Epäilyttää, että onko kuiten-
kaan kaikkea teoriaa esim. osittaisintegrointi puuttui 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750152144 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
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Vastaajan tunnus: 10750494435 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Abikirssilla joutui odottamaan apua kauan, di-kurssilla apua sai no-
peasti
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä: 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750153085 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 2 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Tehtävät selitettiin juuria myöten hyvin. 
Mielipiteesi työtavoista: 5 
Jonotus systeemi oli tosi hauska 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 
Kun tulin kurssille olin tosi negatiivisesti latautunu ja valmis luovut-
taa ku ahdisti liikaa mut onnekseni mun ahdistus huomattiin ja sain 
henkilökohtast avustusta ja ymmärrystä ja tsemppausta mikä motivoi 
jatkamaan.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4En tehnyt kumpaakaan 
koetta mut toiseen kokeeseen menin paikan päälle mut sain paniikki-
kohtauksen enkä voinu osallistuu kokeeseen mut sali ja koetilanne tun-
tu tosi autenttiselta ja aivan varmasti oli apua monelle ja myös osittain 
itsellekin larpata pääsykoetta. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4En valitet-
tavasti tehnyt niitä.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Eksyin 
otaniemeen enkä löytänyt paikkaa nii ehkä joku kartta missä olis reitti 
olis ollu kiva 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4Ilman perusasioiden kertaus-
ta pärjäisisin pääsykokeessa paljon huonommin 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Erinomaista oppilaiden huomioonottamista mut ehkä jonkin näkösii 
valinnaisii oppitunteja olis voinu olla jostai tärkeist asioist tai ylipää-
tänsä jostai mitä oppilaat ite haluis kerrata eniten 
Avointa palautetta materiaalista:  
Fysiikassa teoria osuudet oli tosi typistettyjä ja olisin ehk toivonu enem-
män yksinkertasii esimerkkitehtävii. Oon käyny yhen kurssin fysiikkaa 
lukios ja edes ”helpot” fysiikan teoriat ei avautunu mulle täysin. Esi-
merkkitehtävien vertailu ja rutiinin oppiminen niistä olis ollu oman 
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opiskelun kannalt hyödyllistä.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Ehkä muutamia oppitunteja jostain asioista ja niihin ei olisi osallis-
tumispakkoa jos kokee että handlaa asian. Motivoituneille ja tavoi-
teorientoituneille opiskelijoille konsepti on hyvä ja otettu huomioon 
tehokkain tapa kerrata mut tällaisille nopeasti luovuttaville ja heikosti 
ylppäreistä suoriutuneille kurssista ei saa yhtäpaljon irti kun opiskelu 
on liian itsenäistä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Jos tiedän että hän on motivoitunut ja osaa opiskella itsenäisesti ja 
hakee vaikeimpaan opiskelupaikkaan niin vinkkaisin sillä tietäisin että 
hän saa kaiken irti siitä. Itseni tasoisille en välttämättä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kurssilla opiskelu on enimmäkseen itsenäistä ja vastuu kehittymisestä 
on täysin itsellä. Opettajat ovat erittäin kannustavia ja osaavat selittää 
tehtävät juuria myöten loppuun asti ja haluavat aidosti että pääsem-
me hakemaamme korkeakouluun sisään.
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137385 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Oli hyödyllistä että kun avustettiin tehtävää niin samalla opetettiin 
koko teoria! Eikä vain pelkästään kyseinen tehtävä. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 5 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Jotkut ongelmanratkaisu 
tehtävistä mittasivat enemmän luetunymmärtämis kykyä kuin itse 
päättelyä. Jotkut niistä löytyvät esim Ted Ed videoista mutta siinä 
tehtävät on selitetty hyvin eikä tarvitse koetilanteessa spekuloida mitä 
kaikkea on annettu ja voiko jotain vain olettaa. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Mafyssa voisi olla enemmän ongelmanratkaisu tehtäviä ja teorioita. 
Kokeessa ne ovat saman arvoisia kuin fysiikan tai kemian tehtävät. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750136689 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Olin todella tyytyväinen opetuksen laatuun! Opettajat ovat asiantun-
tevia ja osaavat selittää asiat todella selkeästi, paljon paremmin kuin 
opettajat lukiossa. 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Minulle itsenäinen tehtävien tekeminen sopii hyvin. Välillä opettajien 
määrä kuotenkin tuntui pieneltä suhteutettuna oppilaiden määrään, ja 
apua joutui odottelemaan (riippuu tietenkin varmasto ryhmästä). 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Varsin-
kin Aalto-yliopistolla järjestetyt kokeet olivat hyvää harjoitusta oikeaa 
koetta varten. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3Lähtetasoni oli jo hyvä, sillä 
kirjoitin matikasta ja fysiikasta ällät, mutta kurssilla olen saanut apua 
vaativimpiin tehtäviin ja laskurutiinini on kehittynyt selkeästi. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Kurssin opetusmetodi ja mafynetin tehtävät takasivat ainakin minulle 
hyvän oppimisympäristön. 
Avointa palautetta materiaalista:  
Matematiikan tehtäväpakettiin olisin toivonut enemmän keskitasoisia/
haastavia tehtäviä, todella haastavie oli melko paljon ja perustehtävät 
olivat lähes samat kuin yo-kurssilla.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Riippuen tietenkin ryhmäkoosta, useampi opettaja olisi välillä tarpeen. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
5 
Perustelut arvosanalle:  
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Mafynetin ansiosta fysiikan ja matikan yo-kirjoitukset menivät todel-
la hyvin. Fysiikassa luon teorian kirjoista, mutta matikassa en tehnyt 
mitään muuta kuin mafyn tehtäviä ja vanhoja ylppäreitä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137960 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Hieman enemmän opetusta olisi vaikeissa asioissa voinut olla. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Matematiikkaan voisi lisätä enemmän kokoavia lisätehtäviä jokaisesta 
oppimäärän alueesta. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10751967999 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Hyvin pystyttiin auttamaan tehtävissä ja oli mahdollisuus kysyä mel-
kein mitä tahansa matematiikkaan tai fysiikkaan liittyvää ja saada 
perusteellinen vastaus 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Tuntien aikana pystyi keskittymään hyvin ja oli suhteellisen hiljaista. 
Tauot tekivät laskemisesta vähemmän uuvuttavaa ja niiden aikana 
pystyi ottaa rennommin. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Avunpyyntö systeemi mahdollisti sen, että opettaja pystyy täysin 
keskittymään sinun tehtävään ja kysymyksiisi, mikä teki opetuksesta 
yksilöllistä.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Koetehtävät olivat tyypilli-
siä di-valintakokeille ja sopivan vaikeita. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Harjoitus-
kokeissa pystyi hyvin testaamaan osaamistaan ja harjoittelemaan 
koetilannetta varten, mutta arvostelussa otettiin liikaa pisteitä pois 
huolimattomuusvirheiden takia, vaikka ratkaisutapa olisi muuten ollut 
täysin oikein.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Ympäris-
tö vastasi oikeaa koeympäristöä melko onnistuneesti. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3Yleisosaamiseni on vahvis-
tunut ja olen oppinut ymmärtämään monia osa-alueita paremmin 
etenkin fysiikassa. Olen myös oppinut pieniä hyödyllisiä asioita, jotka 
sivuutettiin oppikirjoissa tai mainittiin vain lyhyesti. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
Yksi parhaista kurssin puolista on, että kurssilla voi edetä omaan 
tahtiin ja kysellä sitä mukaan kun kysymyksiä tulee. Opetus on korkea-
laatuista ja asiantuntevaa. Tehtäviä on todella paljon joka vaikeusta-
solta eli tekemistä riittää. Monet asiat ovat oppimateriaalissa selitetty 
perusteellisemmin ja havainnollistavammin kuin tavallisissa lukion 
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oppikirjoissa. 
Avointa palautetta materiaalista:  
Fysiikassa on runsaasti monipuolisia ja vaikeita tehtäviä. Teoriaosiot 
ovat kattavia ja helposti ymmärrettävissä. Matematiikassa on vaikeita 
ja monipuolisia tehtäviä myös, mutta ei ihan niin paljon kuin fysiikassa. 
Kemiassa on käyty läpi asiat paljon paremmin kuin lukemissani lukion 
oppikirjoissa ja tehtäviä on paljon.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
- 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos haluatte runsaasti harjoitusmateriaalia, laadukasta opetusta ja 
valmistautumista pääsykokeisiin, ilmoittautukaa kurssille!
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750493348 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 5 
Aina kun kysyin jotain, sain selvän ja loogisen vastauksen. Opet autti-
vat juuti niin paljon kun oli tarve, ja sai silti ajatella itse ja oppia, vaikka 
kysyisi apua tehtävään. 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
Minulla ei ollut tarvetta kysyä paljonkaan tehtävistä, ja siksi kurssista 
tuli enemmänkin paikka opiskella kuin tarvittava tuki opiskelulle. Kun 
oli kysymyksiä, auttoi silti paljon saada kysyä joltakulta. Suurin kysym-
yshän on oliko kurssi hintansa väärtti vai ei, ottaen huomioon, että en 
tarvinnut niin paljon henkilökohtaista tukea. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Olisin itse ehkä hyötynyt intensiivikertauksesta, eli kerrataan nopeasti 
kaikki teoria ehkä viikon aikana, jotta asiat ovat hieman paremmin 
muistissa. Eli ei otettaisi vastaan kysymyksiä yms, vaan kerrattaisiin 
vain kaikki nopeasti. Näin on koko alueesta ainakin jotain muistissa. 
Tämä ei ehkä sovi heikommille laskejille, joten ehkä voisi olla valinnan-
varainen vaihtoehto? 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
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En itse hyötynyt niin paljon opettajista, koska ymmärsin aika paljon 
itse. Siksi kurssi ei mielestäni ollut rahan arvoinen minulle, mutta hei-
kommalle laskijalle se sopisi todella hyvin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137100 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750136456 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
Opetus yleisesti laadukasta 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Järkevää ettei tuhlata turhaan aikaa 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Kurssin alkuvaiheessa avun saaminen saattoi kestää liian pitkään, 
mutta tilanne parani huomattavasti loppua kohti mentäessä
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Mielestäni koetehtävät oli 
sopivan tasoisia 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Kurssilla tehdyt kokeet voisivat olla erilaisia kuin mafynetissä, sillä ka-
verit, jotka ovat hommanneet ainoastaan itseopiskelupaketin saavat 
kaikki samat aineistot. Mielestäni kalliin kurssin maksavat voisivat 
hyötyä saamalla jotain lisämateriaalia 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750494110 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4  

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:5 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
- 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137111 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Pienemmät ryhmät tai enemmän opettajia tunnille; usein tunnilla sai 
odottaa yli tunnin apua.... Enemmän itse kokeeseen valmistautumista, 
vastaustekniikkaa jne koetilanteesta puhumista. Enemmän tsemppa-
usta ja motivoimista ryhmälle esim tuntien alussa. Tiukempi linja myö-
hästelijöille!! Esim ovet kiinni kun tunti alkaa ja myöhässäolijat pääse-
vät sisään vasta ekalla tauolla. Da1 ryhmässä ainakin 5 ihmistä AINA 
myöhässä, keskeyttää oman työskentelyn kun joku tulee myöhässä ja 
alkaa säätää tavaroita jne. Tunneilla usein myös ylimääräistä hälinää - 
opettajien vastuulla mielestäni pitää luokka hiljaisena. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
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   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750496238 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
Pidin luentovapaista työtunneista, vaikka jotkin osa-alueet eri opin-
noissa saattaisi kaivata lyhyehkön luennon, jotta kaikki ovat varmasti 
asiasta perillä. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Kurssi, jossa olisi hieman enemmän ohjattua opiskelua mm. Lyhyt luen-
to (max 1h) eri osa-alueiden ymmärtämisen vahventamiseksi. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
4 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750146330 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 5 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Di matematiikan materiaali aivan liian suppea hintaan nähden. 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137659 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 5  

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 
Opetus jota sai oli hyvä, mutta ryhmä on turhan iso kahdelle opettajal-
le. Monesti apu jäi siihen yhteen kertaan per kerta vaikka jotkut saivat 
monta kertaa apua, jonka takia ei saanut täyttä hyötyä kurssista.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kokeet oli-
vat todella vaikeita ja monesti tuntui, että olisi pitänyt mennä parem-
min kun suhteuttaa siihen kuinka paljon oli opiskellut.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4Alkuun kehittyi nopeasti, 
mutta mitä pidemmälle pääsee opiskelua niin tuntuu, että kaikki asiat 
on unohtunut mielestä. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Koska opettajia on liian vähän kurssilaisten määrään nähden, varsin-
kin pidemmälle mentäessä kun ihmiset tarvitsevat enemmän apua. 
Avointa palautetta materiaalista:  
Matematiikan kurssit tabletilla olivat hyviä kunnes tuli lisätehtävät. 
Lisätehtävien hyöty tuntuu todella alhaiselta, monesti ne olivat liian 
vaikeita jolloin olisi mahdollisesti kaivannut yhtä vinkkiä jotta olisi saa-
nut tehtävän aloitettua. Monesti piti katsoa malliratkaisu, koska ei ollut 
mitään ymmärrystä tehtävän aloittamisesti, jolloin ei hyötynyt siitä.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
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Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137534 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 4 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Jos tuntuu siltä, että kotona ei tule opiskeltua, niin suosittelen kurssia
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10752857862 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 2 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 5 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:4 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750492919 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Ohjaus oli asiallista, muttei osaltani erityisen relevanttia. 
Mielipiteesi työtavoista: 1 
Työskentely oli järkevää; tehtäviä oli runsaasti ja tukea saatavilla. 
Luentomuotoisen opetuksen puuttumisen koin myönteisesti; pystyi 
ohjaamaan varsin itsenäisesti omaa toimintaansa. 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 4 
Yksilöllistä opetusta sai yhtä paljon kuin sitä jaksoi pyytää. Teorioiden 
opetus Mafynetissä oli harmillisen kaavapainoitteista, eivätkä ne esi-
telleet ideoita perusteellisesti. Tehtävien puolelta tosin löytyi yksittäisiä 
tehtäviä, joissa johdettiin teorian tuloksia, mutta niitä oli kovin vähän.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:5Tehtävät tarjosivat asialli-
sen haasteen: vaativuutta oli, muttei silti kohtuuttomasti. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 5Harjoitus-
kokeet tarjosivat oivallisen tavan kehittää vastaustekniikkaa. Niissä 
myös näki muutamia esimerkkejä siitä, mitä ongelmanratkaisutehtä-
vät voisivat olla.  Itse arvostin tätä suuresti.
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Toteutus 
oli kokonaisuutena toimiva. Viimeisten kokeiden tekeminen Aalto-yli-
opiston tiloissa tarjosi loistavan mahdollisuuden valmistautua pääsy-
kokeeseen ja harjoitella koetilanteessa toimintaa. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4Kurssi ohjaa osallistujaa 
tehokkaaseen ja määrätietoiseen opiskeluun, mutta tarjoaa vähän, 
harjoituskokeiden lisäksi, osaavalle opiskelijalle. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Mafynetin tehtävät olivat pääosin järkeviä ja asiaansa edistäviä, tosin 
haastavat tehtävät loppuvat kesken ainakin fysiikassa ja matematii-
kasta. 
Avointa palautetta materiaalista:  
Tehtäviä on runsaasti ja pääosa niistä on rutiinia kehittäviä perusteh-
täviä. Teoriaa ei liiemmin ole; kun sitä on, se on yksittäisiä kaavoja, 
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jotka ovat upotettuina perustehtävien sekaan. Itse en nauttinut tästä 
lähestymistavasta – teoriat eivät tukeneet yhtenäisen kokonaiskuvan 
muodostumista vaan esittelivät yksittäisiä ideoita.
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Aktiivisen oppimisen kannalta olisi erinomaista, jos DI-kurssimateriaa-
leihin saataisiin merkittävästi lisää teorian johtamis- ja käsittelyteh-
täviä, rajoittumatta sähkömagnetismiin. Voisi myös kysyä, palvelisiko 
tehtävät, joissa kaivataan vain symbolista ratkaisua tätä tarkoitusta.     
Tavoitekäyrä on ajatuksena suloinen, mutta sen orjallinen seuraami-
nen ei palvele opiskelijaa. Ensinnäkin missään ei kunnolla selvennetä, 
mitä se mittaa. Punainen, ylöspäin kiipeävä murtoviiva tuo kieltämättä 
tunteen, että asiat etenevät, mutta vaikutelma on virheellinen. Edis-
tymisen mittari on epätäydellinen, jollei sitä mitenkään avata. Siksi 
toivoisinkin, että asiaa selvennettäisiin Mafynettissä. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
3 
Perustelut arvosanalle:  
Valmennus on oiva apu abille, joka löytää motivaationsa alaa kohtaan 
vasta lukiotaipaleensa lopulla. Keskitasoinen opiskelija saa kurssilla 
istumisesta suurimman hyödyn: ulkopuolinen ohjaus helpottaa omaa 
valmistautumista ja antaa siihen ryhtiä; tavoitteellisuutta ja rakennet-
ta.     (Nohevampikin opiskelija voi toki hyötyä kurssista. Työskenteytai-
tojen ollessa kohdillaan on tosin paikallaan pysähtyä ja miettiä, onko 
opettajien osaava apu siirtymisiin käytetyn vaivan arvoinen.)    DI-kurs-
simateriaali on kaikesta huolimatta loistava työkalu omaa harjoittelua 
varten. Tehtäviä on paljon ja ne etenevät järkevästi, aloittaen perus-
asioista.  Teorian osalta niissä on toivomisen varaa, mutta tehtäväko-
koelman laajuus kompensoi tätä. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Hämmentyneille: opiskelkaa opiskelutekniikoita ja priorisoimaan – tä-
män jälkeen moni asia muuttuu yllättävän helpoksi.     Valmennuksesta 
kiinnotuneille:  Mafyvalmennus on kokonaisuutena hyvä ja luultavasti 
myös sinulle hyödyllinen: mieti osaltasi mikä toimii.
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10752857891 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 1 
Avun saaminen ja henkilökohtainen opastaminen, ei vastannut ole-
tustani kurssilta. En kokenut että olisin saanut hirveästi apua asioissa 
missä syntyy virheitä. Osasyyksi voin sanoa ryhmäkoon olevan liian 
suuri, ja täten on hyvin vaikea saada henkilökohtaista apua.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Kokeet olivat hyvät, mutta 
kokeen palautuksen suhteen on parannettavaa. Myös ensimmäinen 
koe voisi olla enemmän perustasoa/lähtötasoa mittaava, jolloin näh-
dään opiskelijoiden tasot ja voidaan opastaa että mitä asioita pitää 
tehdä ja katsoa yhdessä opettajan kanssa realistiset tavoitteet koulun 
suhteen 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Oletin kurssin olevan parempi, kurssista jäin kaipaamaan opinto-oh-
jaamista, henkilökohtaista palautetta. Myös ryhmä koot olivat liian 
suuret 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
Mafy-netti tehtävät ovat hyviä ja materiaali on laadukasta. Kurssin 
epäkohdiksi nostaisin henkilökohtaisen opetuksen puutteen sekä 
ryhmä koon. Opettajat ovat ammattitaitoisia, mutta avun saaminen on 
hankalaa. Toivoisin enemmän opinto-ohjaamista, henkilökohtaisten 
tavoitteiden läpikäymistä, kokeen palautuksen yhteydessä saatavan 
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palautteet parantaminen. 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750508473 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 3 

Opetuksen asiantuntevuus: 4 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
 
Avointa palautetta materiaalista:  

Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
2 
Perustelut arvosanalle:  
 
Terveiset tuleville sukupolville:  

 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750137767 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

3 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
Netissä luki että opettajana toimii Antti Suominen, mutta hän ei opettu-
nut tuntiakaan. 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 2 
Apua sai melko vähän, yleensä vain 2 kertaa kolmen tunnin aikana.
Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:4Osa koetehtävistä oli suo-
raan vanhoja valintakoetehtäviä, jotka näkee netistä DIAn sivuilta. Olisi 
kiva että tehtävät olisi itse keksittyjä tai sellaisia, joihin ei olisi törmän-
nyt aikaisemmin. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Olisi kiva 
että koepisteet suhteutettaisiin vaikka kaikkien ryhmien pisteisiin ja 
laskettaisiin keskiarvo. Näin saisi jotain suuntaa siitä miten koe on ylei-
sesti mennyt. (Niinkuin lääkiskursseilla tehdään)
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Koeteh-
tävät täytyisi käydä yksityiskohtaisemmin läpi kokeenpalautuksen 
yhteydessä. 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 4Mielestäni olen kehittynyt fy-
siikassa paljon enemmän kuin matematiikassa, joka luultavasti johtuu 
siitä että fysiikan Di-paketti oli huomattavasti parempi kuin matematii-
kan. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Kurssi oli kallis suhteutettuna siihen miten vähän kurssilla sai apua. 
Lisäksi tuli tunne, että lääkiskurssilaisia pidetään ”tärkempinä” kuin 
dikurssilaisia (esim. Lääkiskurssilaiset paremmassa luokkatilassa, fysii-
kassa vähemmän opiskelijoita/opettaja). 
Avointa palautetta materiaalista:  
Matematiikan materiaalit olivat huomattavasti suppeammat ja huo-
nommat kuin fysiikan. Minkä takia lääkiksen fysiikan kursseilla on vä-
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hemmän opiskelijoita yhtö opettajaa kohden kuin difysiikan kursseilla?
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
1 
Perustelut arvosanalle:  
Voin suositella itseopiskelutablettia, mutta en etäkurssia, sillä kurssi on 
kallis verrattuna siihen kuinka vähän kurssilla sai apua. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
Kannattaa harkita tarkkaan onko valmis maksamaan yli 2000€ lähi-
opetuskurssista, jossa apua sai todella vähän. Mielestäni itseopiskelu-
paketilla pärjää tarpeeksi hyvin ja säästää paljon rahaa.
 
   OPISKELIJA VAIHTUU
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Vastaajan tunnus: 10750138747 (Yksilöllinen numerotunniste)
Matematiikka Kemia Fysiikka

2 4 4 

Opetuksen asiantuntevuus: 3 
 
Mielipiteesi työtavoista: 3 
 
Oliko opetus mielestäsi yksilöllistä: 3 

Kuinka laadukkaina pidit koetehtäviä:3Harjoituskokeiden tehtävät 
olivat suoraan edellisen vuosien valintakokeista. Mafy voisi itse kehit-
tää niitä tehtäviä. 
Mielipiteesi kurssilla järjestetyistä harjoituskokeista: 4Kokeiden 
tasot oli lian vaikeita, mutta sai harjoiteltua koetilannetta
Mielipiteesi harjoituskokeiden käytännön järjestelyistä:4Se oli 
hyvää kun niitä pidettiin Aallossa 
Miten olet kehittynyt kurssin aikana: 3Fysiikassa enemmän kuin 
matematiikassa. 
Mielipiteesi kurssista yleisesti:3 
Kurssi sopii varmaan paremmin niille joilla on hyvä lähtötaso tai asiat 
ovat tuoreessa muistissa. 
Avointa palautetta materiaalista:  
Kemian ja fysiikan itseopiskelumateriaalit ovat tehty erittäin hyvin, 
muttei matikan
Kehitysehdotuksia / muita ajatuksia kurssista: 
 
Suosittelisitko ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa?  
1 
Perustelut arvosanalle:  
Suosittelisin mielummin itseopiskelumateriaalin kun lähiopetuskurssin. 
Mielestäni kurssi ei sovellu keskitasoisella opiskelijoille. Jos olette L:n 
tasoisia ja tarvitsette apua vaikeissa tehtävissä niin ehkä silloin. 
Terveiset tuleville sukupolville:  
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Jos pystytte opiskelemaan itsenäisesti ettekä tykkää luennoista niin 
silloin voi olla sopiva kurssi, mutten muuten suosittele
 
   OPISKELIJA VAIHTUU


