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- Koulutukseltani OTM ja psykologian 
kandiopiskelija

- Taustalla yht. kolmet pääsykokeet

- Vavan toiminnassa mukana vuodesta 2018
- Tehokkaat oppimis- ja opetusmenetelmät 

kiinnostaneet jo pitkään
- Tänä vuonna opetan tämän luennon lisäksi 

ensi kertaa oikeustieteen kurssilla

Minusta



Pohjaa:
- tieteelliseen tutkimukseen 

- anekdoottisiin oppimiskokemuksiin

Vahvin tutkimusnäyttö:

- osaamisen testaaminen opiskelumenetelmänä 
(osa 3)

- opiskelun ajallinen hajauttaminen (osassa 4)

Tehokas oppiminen -luento
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Muisti
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1. tunnistamalla (esim. monivalintakysymykset)

tai

2. vapaasti mieleen palauttamalla (esim. avoimet 

esseekysymykset)

Pääsykokeessa pärjääminen edellyttää ennakkomateriaalin
muistamista:



1. Tieto ei ole (enää) tallentuneena muistiin 

2. Tieto on tallentuneena muistiin, mutta mieleen 

palauttaminen ei onnistu

Opiskellun tiedon muistaminen voi epäonnistua, koska



1. Tiedon omaksumisvaihe
• uuden tiedon koodautuminen aivoihin

2. Tiedon lujittamisvaihe
• aivoihin koodatun tiedon ”lujittaminen”, eli 

siirtäminen pysyvään muistiin
• uskotaan tapahtuvan pääosin unen aikana2

3. Tiedon mieleen palauttamisen vaihe 
• Aivoihin tallennetun tiedon palauttaminen 

aktiiviseen tietoisuuteen

Muistin kolme vaihetta1:

Huom! Eri vaiheet ovat 

vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. 

Esimerkiksi mieleen 

palauttaminen lujittaa 

muistijälkeä ja helpottaa 

sen mieleen palauttamista 

myös tulevaisuudessa.3
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Aktiiviset opiskelu-
menetelmät
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1. Teoreettinen pohja konstruktiivisissa oppimisteorioissa, 

joiden mukaan:
1. uusi tieto rakentuu vanhan tiedon päälle
2. ymmärtäminen tärkeämpää kuin ulkoa opettelu1

2. Aktiivinen oppiminen edellyttää ns. korkeamman tason 

ajattelua kuten tiedon analysointia ja arviointia.2

1. Opiskelijan tulee tehdä asioita (lukea, kirjoittaa, 
keskustella tai ratkaista ongelmia) ja ajatella, mitä 
on tekemässä.2

Mitä tarkoitetaan aktiivisilla opiskelumenetelmillä?



- osaamisen testaaminen – tutkimusnäyttö 
hyödyistä vahvaa! (Käsitellään seuraavassa 
osiossa.) 

- ajatus- ja käsitekarttojen piirtäminen (hyödynnä 
myös värejä ja kuvia!)

- Materiaalista keskustelu muiden kanssa
- Materiaalin opettaminen muille 
- Omien ja muiden laatimien tehtävien tekeminen
- Flashcardien tekeminen ja käyttö

Esimerkkejä aktiivisista opiskelumenetelmistä (valitse itsellesi
sopivia)



Esimerkkejä passiivisista opiskelumenetelmistä (käytä harkiten)

- Alleviivaaminen1

- Materiaalin uudelleen lukeminen2

Passiiviset opiskelumenetelmät voivat luoda 
illuusion oppimisesta, vaikka oppimista ei 
juurikaan ole tapahtunut:

”You recognize the material, not remember”



- Aktiivinen opiskelu edellyttää pinnistelyä ja 

vaivannäköä ja tuntuu raskaammalta kuin passiivinen 

opiskelu

- Esim. alleviivaaminen voi tuntua mukavalta, mutta ei 

todennäköisesti johda yhtä hyviin tuloksiin kuin 

vaikkapa mieleen palauttamisen harjoittelu tai asioiden 

selittäminen

- ’Desirable difficulties’ 1

Kuinka vaikealta opiskelun tulisi tuntua?



Kysymyksiä?



10 min tauko



1. Mitä tarkoittaa aktiivinen opiskelu? 
2. Listaa aktiivisia opiskelumenetelmiä
3. Totta vai tarua?

1. Oppiminen on todennäköisesti tehokkainta silloin kun se tuntuu helpolta ja vaivattomalta
4. Pohdi mitä syitä voi olla sille, että pinnistelyä vaativa opiskelu on tehokkaampaa 

kuin helpolta tuntuva opiskelu.
5. Kirjoita ylös mitä muistat luennon ensimmäiseksi käsitellystä muisti-osuudesta.

1. Kun olet kirjoittanut kaiken muistamasi ylös, tarkista dioista, mitä olit ehtinyt unohtaa.

Edellisten osien (muisti ja aktiiviset opiskelumenetelmät) kertaus
kysymysten avulla
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Oman osaamisen
testaaminen
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— Roediger & Karpicke, The Power of Testing Memory 
Basic Research and Implications for Educational Practice

“Tests enhance later retention more than additional study of the 
material, even when tests are given without feedback.”



• Testing effect: Osaamisen testaaminen johtaa parempiin 
oppimistuloksiin kuin saman ajan käyttäminen asian uudestaan 
opiskeluun.1

• Test-potentiated learning: Osaamisen testaaminen ennen 
opiskelusessiota tehostaa testaamista seuraavan opiskelusession 
aikaisesta opiskelusta saatavia hyötyjä.2

Oman osaamisen testaaminen



Miten testaan osaamistani?

Harjoittele mieleenpalauttamista, esim:
- Kirjoita ylös kaikki mitä muistat aiheesta (mind

mapille tai muuten)
- Vaihtele opiskeltavaa aihetta usein1

- Hyödynnä flash cardeja

- Tee materiaalin soveltamista vaativia tehtäviä



• Tutkimusten mukaan suurin hyöty saadaan harjoittelemalla vapaata 
mieleen palauttamista tai vihjeeseen perustuvaa mieleen 
palauttamista (esim. flash cardit).1

• Pienempi hyöty saadaan tunnistamiseen perustuvasta mieleen 
palauttamisesta (esim. monivalintatehtävät) 2

• Jätä harjoittelukertojen väliin riittävästi aikaa!3

Miten testaan osaamistani?



• Roedigerin ja Karpicken esimerkki1: Opiskelija haluaa oppia 50:n 
Yhdysvaltain osavaltion pääkaupungit:

Flashcardien hyödyntäminen 

Käytännön esimerkki mieleen palauttamisen harjoittelusta 1



• Oma esimerkki artikkelien opiskelusta psykologian pääsykokeisiin 
lukiessa 2017

Mindmappien hyödyntäminen

Käytännön esimerkki mieleen palauttamisen harjoittelusta 2



Kysymyksiä?



10 min tauko
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1. Hajauta opiskelua ajallisesti (spaced learning)

Mitä on spaced learning?
- Opiskelua, jossa opiskelusessioiden 

väliin jää (vaihtelevan) pitkiä intervalleja.1

Miksi?

- Tutkitusti useimmissa tapauksissa 

tehokkaampaa muistamisen kannalta kuin 
opiskelun putkettaminen (cramming)2



2. Älä tingin unesta

Panosta uneen
- Opittu tieto vahvistuu muistiin unen aikana

Kokeile kerrata oppimaasi juuri ennen 

nukkumaan menoa1

- Älä kuitenkaan kertaa ennen nukkumaan menoa, 

jos se lisää liikaa stressiä ja/tai vaikuttaa 

negatiivisesti uneen



• Käytä hyödyksesi kuvia
• Ja linkitä ne 

assosiaation avulla 
opiskelemaasi 
asiaan!

• Negatiivisia tunteita (esim. 
ällötys) herättävät kuvat 
voivat auttaa muistamaan 
paremmin kuin 
tunnepitoisuudeltaan 
neutraalit kuvat2

3. Hyödynnä visuaaleja (Picture superiority effect1)



”Keskushermostoon kuuluvat pikkuaivot, selkäydin, isot aivot, aivorunko”

• Keskushermostoon kuuluu pikku-selkä ja isot rungot
TAI
• Keskushermostoon kuuluu PISA
TAI
• Visuaalisten mielikuvien  linkittäminen toisiinsa: 

• ”OstosKESKUKSESSA on RUNKOsänky, 
• jolla istuu nainen, jolla on YDINvoimalatatuointi SELÄSSÄ. 
• Sängyn vieressä toisella yöpöydällä on pienikokoiset aivot eli 

PIKKUAIVOT 
• ja toisella yöpöydällä on suurikokoiset aivot eli ISOT AIVOT”

4. Hyödynnä muistisääntöjä (mnemonics1)



4. Hyödynnä muistisääntöjä (mnemonics)



4. Hyödynnä muistisääntöjä (mnemonics)

Tehtävä: 

Keskushermostoon kuuluu (valitse kaikki oikeat vastaukset):
a) selkäydin
b) keskiaivot
c) aivorunko
d) isot aivot
e) pikkuaivot



Hyödynnä liikuntaa esim. seuraavasti:
• Tee taukojumppia tai vähintään jaloittele taukojen aikana
• Käy kävelylenkeillä 
• Älä hylkää jo omaksumiasi liikuntarutiineja pääsykoeurakan 

aikana
• Kokeile lisätä fyysistä aktiivisuutta opiskelusessioon

• Kuuntele esim. luentoa kävelylenkin aikana

5. Hyödynnä liikettä

Liikkuminen näyttäisi tutkimusten mukaan 
olevan yhteydessä parempiin oppimistuloksiin.1



1. Kirjoita ylös mitä muistat luennon aikaisemmin 

käsitellystä osaamisen testaamisesta 

2. Kun olet kirjoittanut kaiken muistamasi ylös, 

tarkista dioista, mitä olit ehtinyt unohtaa

3. Täydennä 1-kohdassa tekemäsi muistiinpanot 

unohtamiesi seikkojen osalta

Mieleen palauttamisen harjoittelu (aikaa 5 min)



Muisti:

• Osaaminen lujittuu unen aikana

• Mieleen palauttamisen harjoittelu vahvistaa muistijälkeä 

Aktiivinen opiskelu: 

• Aktiivinen opiskelu voi tuntua raskaammalta kuin passiivinen opiskelu

Osaamisen testaaminen:

• Osaamisen testaaminen erityisesti vapaasti mieleen palauttamalla ja vihjeen perusteella mieleen palauttamalla on 

erityisen tehokas oppimismenetelmä

Muut vinkit:

• Opiskelun ajallinen hajauttaminen tehokasta oppimisen kannalta

Luennon tärkeimmät pointit



Tsemppiä
pääsykoeurakkaan!

Kysymyksiä?

sini-sofia.hanninen(at)helsinki.fi

tai 

Varjovalmennuksen yhteydenottokanavat:
https://www.varjovalmennus.fi/yhteystiedot/

mailto:sini-sofia.hanninen@helsinki.fi
https://www.varjovalmennus.fi/yhteystiedot/


Vinkit flashcardien tekoon Yle Areenalla: https://areena.yle.fi/1-50250110

Ruotsalainen tehokkaaseen oppimiseen keskittyvä tv-sarja Yle Areenalla: https://areena.yle.fi/1-3811909

Ylen artikkeli tehokkaasta oppimisesta (sisältää videoita): https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/08/20/ota-haltuun-
opiskelutekniikat

Liikkumisen ja oppimisen yhteyttä käsittelevä Helsingin Sanomien artikkeli: https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-
2000008504953.html

Oppimisen tiedettä käsittelevä englannin kielinen kirja: Make It Stick: The Science of Successful Learning (Brown, 
Roediger, McDaniel), 2014

Lääketieteen opiskelijan opiskelutekniikkavinkit Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=J6noJWsiO04

Suomalaisten opiskelijoiden opiskelutekniikkavinkit Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=2oZS4RyltA8

Cambridgen yliopistosta valmistuneen Ali Abdaalin ”How to Study For Exams” –soittolista Youtubessa (englanniksi, 
mutta automaattiset käännökset saatavilla suomeksi): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BImOT2srcEPwr4hSVrqvWYh1SV7LBEx

Lisää luettavaa ja katsottavaa:

https://areena.yle.fi/1-3811909
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/08/20/ota-haltuun-opiskelutekniikat
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008504953.html
https://www.youtube.com/watch?v=J6noJWsiO04
https://www.youtube.com/watch?v=2oZS4RyltA8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BImOT2srcEPwr4hSVrqvWYh1SV7LBEx
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Lähteet



Vuoden 2021 vava-kurssilaisten
kommentteja ja vinkkejä



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olen kaikista tyytyväisin omiin muistiinpanoihini, tein ajatuskarttoja, 
aikajanoja sekä flashcardeja. Niiden avulla sisäisti oppimaansa.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Itse muistan asiat helpommin kun kirjoitan ne paperille, mutta myös
puhuminen (ja asioiden ääneen jäsentely) parin kanssa auttoi 

erityisesti valintakokeen toisessa osassa.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Myös sen huomasin, ettei pänttäämisestä ollut pääsykokeessa mitään 
hyötyä vaan tärkeintä oli osata soveltaa oppimaansa.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Kannattaa välttää passiivista koko tekstin alleviivausta, siitä on 
varmaan enemmän haittaa kun hyötyä.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Huolellisten, omien ajatuskarttojen merkitystä en voi korostaa 
liikaa.:) Ne auttoivat ymmärtämään kokonaisuuksia, yhdistelemään 

asiayhteyksiä ja muistamaan yksityiskohtia. :)”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Jälkikäteen mietittynä olisin voinut tehdä lisätehtäviä aktiivisemmin jo 
kurssin alkuvaiheessa, tehtävien teko oli mulle tosi toimiva tapa 

oppia.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Itseäni auttoi tosi paljon kysymyslistan tekeminen. Eli tekee 
koneelle/paperille listan kysymyksiä aineistosta samalla kun lukee sitä, 
ja myöhemmin palaa siihen listaan ja yrittää vastata kysymyksiin. Tää

on tosi tehokas tapa testata omaa oppimista.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

“Olisi ehdottomasti pitänyt tehdä tehtäviä ja muistiinpanoja
enemmän, käytin aikaa vähän liikaa artikkelien lukemiseen ja

suomentamiseen, kun selkeästi isoin hyöty tuli muistiinpanoista ja
tehtävistä, joista pystyi saamaan palautetta.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

“Mun olisi pitänyt ehdottomasti tehdä enemmän tehtäviä. En
tehnyt niitä kun ajattelin etten osaa vastata täydellisesti, koska artikkeli

ei luennon jälkeen ollut täysin hallinnassa. Tehtävien tekeminen olis
kuitenkin ollut tosi hyvää treenausta vaikkei hyviä pisteitä olisi tullut. 

Siinä olisi saanut hiottua ennen kaikkea vastaustekniikkaa.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

“En myöskään priorisoinut aikaa tehtävien teolle lukusuunnitelmaan, 
joten aina ajattelin että niitä ei kerkiä tehdä, kun pitää jo lukea

seuraavaa artikkelia. Eli ehdottomasti kannattaa varata aikaa
30min-1h lukusuunnitelmaan tehtävien tekemiseen.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olin ylpeä siitä että tein kaikki tehtävät ja osallistuin aktiivisesti 
jokaiseen luentoon. Kehitti ja opetti todella paljon!”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olisi pitänyt reilummin keskittyä kurssiin ja pänttäämiseen ja vähentää 
töitä reilummin, jotta olisi saanut maksimaalisen hyödyn.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olisi pitänyt reilummin keskittyä kurssiin ja pänttäämiseen ja vähentää 
töitä reilummin, jotta olisi saanut maksimaalisen hyödyn.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olen tyytyväinen siihen, että annoin kaikkeni tämän kuukauden 
aikana ja esimerkiksi katsoin jokaisen vavan luennon alusta loppuun ja 
tein lähes jokaisen kotitehtävän, vaikka aina ei olisi jaksanut. Kuitenkin 

luennot vei välillä mukanaan, vaikka aluksi olisi väsyttänyt ja niistä 
olikin lopulta sikana hyötyä.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

” Jos jotain voisi tehdä toisin, kiinnittäisin ehkä enemmän huomiota 
konkreettisiin tapoihin vähentää stressiä. Stressi kuitenkin toimii niin 
huomaamatta taustalla, että siihen voi olla vaikea reagoida ja vasta 
näin jälkikäteen tajuaa kuinka stressaantunut lopulta olikaan.  Mutta 
kaikkensa antanut -fiilis ja tuntuu, että vavasta sai näin etäaikanakin 
ihan tosi paljon irti. Riitti työ tai ei, niin ainakaan yrittämisestä ei jää 

kiinni!”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Tein johdonmukaisesti jokaisen tehtävän mitä drivestä löytyi. 
Vastaustekniikka kehittyy tekemällä. Hyödynsin myös viime vuoden 
vavan matskuja ja tein aineistotehtäviä - tästä super iso apu, koska 

kirjoittaminen on mun heikkous. Jos jotain oisin voinut tehdä toisin niin 
chillata välillä vähän enemmän, enkä ehkä kokea hirveetä

kylmähikiahistusta tvn kattomisesta...”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olin tyytyväinen melko järjestelmälliseen lukemiseeni! Ehkä alussa 
tein jopa liikaakin, mutta oli itselleni järkevää, että 1. luin 

haukionkalana ensimmäisenä viikonloppuna 2. käänsin kaikki tekstit 
myös Google Kääntäjän avulla 3. tein käsitteet 4. yritin omaksua 
keskeisiä ”tapahtumia” aineistoissa tm. 5. kertaus kaikesta Ehkä 

ainoana parantamisena jäi, että olisin varannut enemmän energiaa 
nelosvaiheeseen ja siirtynyt siihen nopeammin.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olen tyytyväinen, etten luovuttanut :) Jos olisin lukenut vielä vähän 
enemmän ja säännöllisemmin, olisi se näkynyt tuloksissa.  
Viisaampana ensi vuoteen, jos tänä vuonna ei tärppää!”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olen tyytyväinen, etten luovuttanut :) Jos olisin lukenut vielä vähän 
enemmän ja säännöllisemmin, olisi se näkynyt tuloksissa.  
Viisaampana ensi vuoteen, jos tänä vuonna ei tärppää!”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

” Olisin jälkeenpäin ajateltuna kirjoittanut enemmän. Aineistotehtävät 
ovat suuri osa koetta, joten niiden harjoitteleminen olisi mahdollisella 

seuraavalla kerralla erittäin tärkeää.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Opiskelin säännöllisesti eli en pitänyt monia vapaapäivän putkia. 
Muutama tunti päivässä oli itselle parempi kuin vapaapäivä, jotta ei 
tippunu kyydistä. Samalla sai luettua edes vähän niin ei tarvinnut 
potea huonoa omaatuntoa. Aina olisi toki voinut lukea enemmän.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olen tyytyväinen siihen, että pystyin osallistumaan kaikille luennoille 
ja pysyin Vavan aikataulussa artikkelien läpikäymisen suhteen. Olisin 

voinut ehkä lukea vielä enemmän, toisaalta sitten olisi ehkä ollut 
vaarana "loppuunpalaminen", joten ehkä olenkin ihan tyytyväinen 

suoritukseeni.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Luin kaksiin eri tiedekuntien pääsykokeisiin, joten kaikista 
suurimmaksi onnistumiseksi koen tästä ajasta selviytymisen semi

selväpäisenä :D Tämän mahdollisti se, että kuulin itseäni: en 
pakottanut itseäni luennoille (katsoin seuraavana aamuna esim), 

saatoin katsoa myös vain diat jos en kokenut luennon palvelevan.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Otin itselleni aikaa, ulkoilin, söin paljon, monipuolisesti ja just sitä mitä 
halusin, tiesin tämän olevan väliaikaista ja nukuin hyvin. Yhdessä 

välissä musta tuntui ettei mikään lukeminen edennyt, joten pidin parin 
päivän totaalisen tauon ja se jeesas! Myös maiseman vaihdos auttoi 

esim. koti-kahvila-mökki-vanhempien luona yms. :)”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Vavan aikataulussa pysyminen on hyvä tapa hallita ajankäyttöä, jos aikataulut 
ahdistaa, mutta ensimmäisen tai toisen viikon aikana alkaa hahmottumaan, 
mitä tarvitsee vielä erityisesti opiskella, jolloin lukusuunnitelmasta olisi ollut 

apua. Lukusuunnitelma olisi voinut pitää minut motivoituneena loppuun asti, 
koska näkisin siitä, mitä olen jo oppinut.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olen tyytyväinen siihen, että sinnikkäästi vain luin päivästä toiseen. Olin myös 
armollinen itselleni, vaikka joku päivä tulee luettua vain vähän, se vähän on aina 

eteenpäin. Vapaapäivien pitäminen sai myös pidettyä pään kasassa loppuun 
asti.   -- Ehkä kuitenkin tärkeintä on ihan vaan ymmärtää asiakokonaisuudet.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olisi pitänyt ottaa lukulomaa koko kuukausi. Täysipäiväisesti töissä 5pv 
viikossa ja lukeminen ja kurssit päälle oli hieman liikaa. Tyytyväinen olen siihen 
että olosuhteisiin nähden puristin kaiken itestä irti vaikka aika kokeessa kesken 

loppuikin. Näillä tällä kertaa ja ens vuonna uusiks!”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Omassa työskentelyssäni olin tyytyväinen siihen, että jaksoin alusta loppuun 
saakka vetää luku-urakkani kunnialla ja uurastuksella läpi. Minulla ei kertaakaan 
sammunut motivaatio tämän kahden kuukauden aikana, mikä viestii siitä, että 

olen menossa kohti oikeeta alaa. Kuten jo aiemmassa osiossa mainitsin 
sisäänpääsyni heikosta todennäköisyydestä tänä vuonna, ei se tunnu minua 

haittaavan, sillä tiedän, että olen matkalla kohti sitä oikeeta alaa. Sain kurssilta 
vahvistusta tähän asiaan paljon.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Vaikeinta oli keskittyminen, älypuhelin vei helposti huomion muualle. Yrittäisin 
vieroittaa itseni siitä pois :D”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

” Olen tyytyväinen siihen, että jaksoin pitää lukurutiinia yllä koko pääsykokeisiin 
lukemisen ajan. Annoin itselleni myös vapaapäiviä, jos siltä sattui tuntumaan.  

Huomasin erittäin tärkeänä jokapäiväiseksi rutiiniksi muodostuneen 
iltapäivälenkin opiskeluiden välillä, kun sai antaa itselleen ja aivoilleen aikaa 

hengähtää ja prosessoida opittuja asioita. Jälkikäteen ajateltuna en ehkä lukisi 
niin montaa tuntia päivässä. Välillä tuli luettua liki 12h/pv, joka oli aivan liikaa. 

Huomasi, että viimeisinä päivinä ennen kokeen ensimmäistä vaihetta aloin olla 
aivan loppu.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Ne VÄLIPÄIVÄT! Aluksi nauroin sille että ”aivot on suppilo” mutta kun aivoihin 
ei vaan mahdu sen enempää uutta tietoa vaikka kuinka pänttäis.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Yhdessä asioiden läpikäyminen skyperyhmän kanssa oli luultavasti 
suurin syy sisäänpääsyyn. Itse en luonut lukuaikataulua, koska näin että 

vavan rytmi ja aikataulutus sopi itselleni tosi hyvin.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Olen tyytyväinen omiin lukutekniikoihini ja sain paljon hyviä ideoita myös 
kurssin opettajilta. Värikoodasin käsitteitä ja tutkijoiden nimiä muistaakseni ne 

paremmin, luin jokaisen artikkelin läpi vähintään 4 kertaa, tein omat 
muistiinpanot kahteen kertaan (ensin kattavat, sitten tiivistävät). Itse muistan 

asiat helpommin kun kirjoitan ne paperille, mutta myös puhuminen (ja asioiden 
ääneen jäsentely) parin kanssa auttoi erityisesti valintakokeen toisessa 

osassa.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Oon itseasiassa aika tyytyväinen mun lukemiseen kerrankin! Ehkä olisin voinut 
pitää edes yhden kokonaisen välipäivän. Vinkkinä voisin sanoa tulevalle 
hakijalla, että käy ulkona lenkillä tms vähintään kerran päivässä ja nää

kavereita välillä! Vinkkinä myös, että jos tulee englannin kielistä matskua niin ei 
kannata luovuttaa vaikka kuinka tekisi mieli, siitä selviää! (nimimerkillä 

englannin taitoni on suhteellisen heikko, tai niin ainakin luulin).”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Tyytyväisin olen siihen, että jaksoin lukea putkeen monta viikkoa ja tehdä 
tehtäviä ja osallistua jokaiselle luennolle, vaikka kaikki kevään tapahtumat 

söivät motivaatiota. Olisin voinut ehkä osallistua vielä enemmän ryhmätöihin ja 
muihin ryhmän voimaa vaativiin tehtäviin: ei olisi pitänyt pelätä liikaa vääriä 

vastauksia, sillä niistäkin oppii. Myös sen huomasin, ettei pänttäämisestä ollut 
pääsykokeessa mitään hyötyä vaan tärkeintä oli osata soveltaa oppimaansa.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

”Jos en täysin ymmärtänyt jotain kohtaa artikkelissa, saatoin jumittua todella 
pitkäksi aikaa siihen. Jälkikäteen ajateltuna olisi kannattanut vaan pistää 
epäselvä asia ylös ja jatkaa eteenpäin. Epäselvistä asioista kannattaa 

ehdottomasti kysyä luennolla! Olen tyytyväinen, että noudatin tehtävien 
tekemisessä aikarajaa, toisaalta olisin voinut vielä ahkerammin tehdä niitä.”



— Vuoden 2021 Vava-
kurssilainen

” Nyt tarkastellessa tekisin sen toisin, että materiaalien tullessa tietoon tekisin 
vankan lukusuunnitelman ja pysyisin siinä, vaikka muutoksia ja lisäinfoja satelisi 
sähköpostiin. Ainakin omalla kohdalla työt on huomattavasti helpompaa aloittaa 

jos on selkeä suunnitelma, tänä keväänä meni ihan liikaa aikaa siihen, että 
koitin muokata suunnitelmia jokaisen muutoksen kohdalla.”
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