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78,16% 390

21,84% 109

Q4 Jos sait opiskelupaikan, niin oliko

kyseessä ensisijainen hakukohteesi?

Vastattuja: 499 Ohitettuja: 242

Yhteensä 499
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Q10 Muita kommentteja tai palautetta.

Vastattuja: 296 Ohitettuja: 445

# Vastaukset Päivämäärä

1 Loistava kurssi. Johtamisen ja markkinoinnin tunteja voisi tiivistää vielä, sillä vaikeaa opettaa jotain mikä tarvitsee

opetella ulkoa.

22.8.2016 15:08

2 Hyvä kurssi. 28.7.2016 11:49

3 Hyvä kurssi, olen erittäin tyytyväinen kaikkeen! 24.7.2016 10:56

4 Otin kokeessa vähän liikaa riskiä, mutta olisi enemmänkin voinut lukea. Hyvä kurssi. 17.7.2016 17:58

5 Hain aalto-yliopistoon, sain 38p kokeesta +3p ensisijaisuutta +35p yo-pisteitä ja pääsin sisään. 16.7.2016 14:05

6 Sain opiskelupaikan Oulun yliopistosta ja pisteeni olisivat riittäneet myös aaltoon. Kiitos erinomaisesta kurssista!! 16.7.2016 13:59

7 Erittäin hyvä kurssi ja auttoi valmistautumisessa ratkaisevasti! 15.7.2016 12:08

8 Kurssista oli hirveästi hyötyä, kiitos! Unelma toteutui. :) 14.7.2016 11:05

9 Erittäin hyvä kurssi! 13.7.2016 16:34

10 Olen supertyytyväinen kurssiinne, kiitos todella asiantuntevasta ja motivoivasta opetuksesta! En usko että ilman

kurssia olisin läpäissyt koetta, tai ainakin se olisi ollut huomattavasti haastavampaa. Kokeesta sain 32,5 pistettä.

Fiilis on upea, kyllä tämä oli kaiken vaivan arvoista!

12.7.2016 11:33

11 Kurssi oli hyvä, varsinkin verkkomateriaalista oli paljon hyötyä. Kokeessa jäin 2.5 pisteen päähän rajoista. Tulen

uudestaan takuukurssille keväällä

12.7.2016 10:06

12 Kurssi kokonaisuutena hyvä. Runsaasti tehtäviä, jotka auttoivat opiskelua. Harjoituskokeet/tehtävät olivat ainakin

tarpeeksi haastavia.

12.7.2016 10:04

13 Hieno verkkokurssi ja hyviä kokeita oli joista todella suuri apu, kiitos. Pelaan Ilveksessä jalkapalloa ja viikossa oli

keskimäärin varmaan 11 reeniä, mutta nettikokeiden ja laadukkaiden lukusessioiden avulla sain opittua nopeasti.

Videoilla kyllä paljon yllytettiin jättämään harjoituksia tai väliin, mutta se ei kyllä käynyt edes mielessä, olisi tullut

niin huono omatunto ettei lukemisesta olisi tullut mitään. Nettikurssi oli kuitenkin selkeä ja helppokäyttöinen ja

videot auttoi ymmärtämään mikä tärkeää ja mikä ei niin tärkeää, iso kiitos siitä siis kaikille.

11.7.2016 23:11

14 Kurssi oli hyvä ja siitä tuntui olevan todella paljon hyötyä. Erityisesti oppimiskone oli hyvä. 11.7.2016 21:55

15 Kiitos! 11.7.2016 20:27

16 Loistava kurssi ja Jukka kyllä osaa hommansa paremmin kuin hyvin. Olisin ollut valmis maksamaan kurssista

muutaman satasen enemmänkin. Isot kiitokset!!

11.7.2016 18:07

17 Hain toista kertaa kauppakorkeakouluun, viime vuonna valmistautuminen oli hieman puutteellista. Tänä vuonna

päätin sitten panostaa täysillä kokeeseen: Luin täyspäiväisesti 40h/viikossa ja yhteensä tunteja kertyi n.650. Se

tuottikin tulosta. Hain varmuuden vuoksi Lappeenrantaan ensisijaisena hakukohteena ja sinne pääsinkin, vaikka

pisteet olisi näköjään riittänyt Aaltoonkin. Valmennuskurssista oli huomattavaa etua. Ilman sitä en usko että olisin

kouluun päässyt. Toisaalta valmennuskurssin tuoma apu riippuu täysin itsestään, jos ei ole itse täysillä mukana, ei

valmennuskurssista ole silloin paljon hyötyä.. Plussaa antaisin loputtomasta määrästä tehtäviä, ja motivoituneista

opettajista. Miinusta tulee helmikuun aamun-kurssin lähiopetus päivien vähyydestä loppukeväästä. Tosin se

ymmärrettävää kun ottaa huomioon huhtikuun kurssien alkamisen niin myöhään. Oli miten oli, kiitän paljon

Ekonomivalmennuksen väkeä, ehdottomasti hyödyllinen kurssi ja olen erittäin tyytyväinen kurssiin. -Hermanni

Harju

11.7.2016 17:23

18 Todella hyödyllinen kurssi! Olen varma että ilman tätä en olisi onnistunut tavoitteessani. Tiivistelmät tekstistä

auttoivat, en edes lukenut yhtä kirjaa ollenkaan. Myöskään matematiikkaan en ehtinyt perehtyä sillä aikaa oli niin

vähän, mutta sain silti paikan. Välikokeet olivat loistavia, tosin sain oikeasta kokeesta paljon enemmän pisteitä.

Opettajat olivat hyviä, varsinkin laskentatoimen opettaja! Hän oli selvästi kiinnostunut aiheesta. Osasitte todella

nostaa oikeita asioita esiin, itse pelkästään kirjoja lukiessa olisin kiinnittänyt huomioni luultavasti aivan vääränlaisiin

seikkoihin. Ainut miinus on se, että verkkokurssi oli hieman vaikeaselkoinen? Jokin selkeä etusivu, jossa on ohjeet

olisi hyvä.

11.7.2016 17:20

19 Pääsin Turkuun KV-linjalle. 11.7.2016 15:52

20 Mainitsemani tuntimäärä on puhdas arvio, sillä en laskenut käytettyjä tunteja laisinkaan. Veikkaan, että todellinen

määrä on välillä 250h-350h. Kiitos vielä kerran kurssista, paikka olisi jäänyt ilman sitä saamatta. Opetus oli

laadukasta, ja voin vilpittömästi suositella Ekonomivalmennusta tuleville hakijoille, mitä en useinkaan muuten tee.

Uskon, että verrattain alhaisella tuntimäärällä sisäänpääsy selittyy asioiden kokonaisvaltaisella ymmärtämisellä,

joka olisi jäänyt ilman kurssia selvästi heikommaksi.

11.7.2016 14:34
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21 Loistava kurssi! 11.7.2016 14:22

22 Tosiaan vuosi sitten sain paikan Vaasasta, mutta halusin ensimmäiseen hakukohteeseeni Tampereelle, josta sitten

tänä vuonna paikka napsahtikin pistein 35.25 (ensisijaisuuspisteet sisältäen) ! Kiitokset kurssille. Näin toisena

vuonna oli huomattavasti helpompi pärjätä, kun jännitys oli vähäisempää ja kirjat oli ennestään tuttuja.

11.7.2016 14:16

23 Pisteestä jäi kiinni vaikka paljon luin. Epäonnistuin vain kokeessa ja jännitin liikaa.. Hyvä kurssi silti oli! 11.7.2016 14:05

24 Kiitos, harjoituskysymyksistä oli erittäin suuri apu. 11.7.2016 13:54

25 Sain ekonomivalmennukselta elämäni parasta opetusta. Suosittelen teitä vilpittömästi kaikille

kauppakorkeakoulusta kiinnostuneille ystävilleni. Kiitos.

11.7.2016 13:43

26 Suuri kiitos erityisesti Jukalle ! Viime vuonna suurin kompastuskivi oli laskentatoimi ja tänä vuonna sain laskiksesta

12/13 oikein. Muutenkin motivointi upposi ja kokeesta tuli pisteitä niin paljon, että aaltoonkin olisi riittänyt. Jos ensi

kevään kurssille on tarvetta tuutorille täällä olisi kiinnostusta hommaan 8) Olen malliesimerkki ihmisestä, joka on

kertaalleen yksin yrittänyt ja epäonnistuttuaan yrittänyt etsiä syitä kaikesta muusta paitsi oman lukemisen

riittämättömyydestä eli varmasti samaistuttava ihminen. Myös vuosia hiihdonopettajan hommia tehneenä

koutsaus/tsemppaus onnistuu hyvin !

11.7.2016 13:37

27 Iso kiitos teille ja teidän mahtavalle kursillenne! 11.7.2016 13:29

28 Ensimmäisen kerran kun OIKEASTI valmistautui kokeeseen niin paikka irtosi. En olisi uskonut että itsellä olisi

riittänyt jopa tampereelle aiemman opiskelumenestystäni ajatellen. Mutta kovalla työmäärällä tietysti paikka tuli.

Kiitos kurssista.

11.7.2016 13:04

29 Olen todella tyytyväinen kurssiin! Harjoitustehtävistä oli paljon apua ja kyselypalsta hyödyllinen. Katsoin kaikki

videot JoMaa lukuun ottamatta, ja niistä selvisi moni asia. Kurssi auttoi minua lukemaan erityisesti JoMan riittävän

tarkasti.

11.7.2016 13:02

30 Hei, mikäli Ekonomivalmennus tarvitsee uutta tutoria Turkuun ensi kevääksi, olisin erittäin kiinnostunut tehtävästä. 9.7.2016 22:42

31 Kyllä olisin päässyt jos olisin lukenut. Kiitos hyvästä opetuksesta. 9.7.2016 22:25

32 Moikka! Haluaisin kiittää hyvästä kurssista. Enemmän olisin kuitenkin toivonut myös henkilökohtaisempaa

opettamista. Itselläni kävi huono tuuri sen suhteen, että kädessäni oli 2-3kk keväällä tulehdus, jonka vuoksi en

pystynyt kirjoittamaan ollenkaan. Lisäksi olin koepäivänä kovassa kuumeessa, flunssassa ja mahataudissa. Näillä

oli varmasti osavaikutuksensa siihen, että opiskelupaikka jäi tällä kertaa saamatta. Kiitos kuitenkin mukavasta

kurssista ja hyvästä opetuksesta! :)

8.7.2016 17:07

33 Olin tyytyväinen valmennuskurssiinne, vaikka en päässytkään sisään. Aion ensi keväänä osallistua pitkälle,

helmikuussa alkavalle kurssille Tampereella. Olisikin mukavaa, jos teillä olisi tarjota pitkä kurssi myös siellä, koska

en mielelläni vaihtaisi kurssinjärjestäjää.

8.7.2016 16:37

34 Ihan paras kevät takana! Ja MÄ TEIN SEN! Ekalla yrittämällä! Superkiitos varsinkin Oulun matikanopelle videoilla,

eka ope jonka opetus menee munkin ymmärrykseen!!

8.7.2016 0:19

35 Hain ensimmäisenä lukemaan tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän kauppakorkeaan ja pääsin sinne. Mikäli minulla

olisi ollut ensimmäisenä vaihtoehtona Jyväskylän kauppakorkea, olisin päässyt myös sinne.

7.7.2016 15:03

36 Oli todella kattava kurssi ja hyviä neuvoja sain siitä lukemiseen kurssin aikana! 7.7.2016 10:00

37 Vielä iso kiitos kurssista! Jo kokeessa tehtäviä tehdessäni ajattelin kuinka hyvin kurssi valmisti siihen tilanteeseen.

Jotkin tehtävät olivat käytännössä tismalleen samanlaisia mitä kursseillakin oli tehty! En olisi päässyt Aaltoon ilman

ekonomivalmennusta :)

6.7.2016 20:32

38 Olen erittäin tyytyväinen verkkovalmennuskurssin antiin. 6.7.2016 20:05

39 Iso kiitos. Koin hyötyväni varsinkin tehtävistä, joita teillä olikin hyvin. 6.7.2016 15:26

40 Suuret kiitokset ja hyvää kesää! 6.7.2016 15:05

41 Kiitos! 6.7.2016 13:16

42 Kiitos opetuksesta, kurssi oli mieluinen ja hyvin suuniteltu ja toteutettu! 6.7.2016 10:50

43 Kiitos Ekonomivalmennus! Ilman teitä en todennäköisesti olisi ikinä saavuttanut opiskelupaikkaa! 5.7.2016 12:35

44 sain viimevuonna opiskelupaikan Porin kauppakorkeakoulun yksiköstä. yritin tänä vuonna päästä uudestaan sisälle

Turun yksikön kauppakorkeakouluun.

5.7.2016 11:30

45 Verkkovalmennuskurssinne on huippu hyvä :) Erityisesti tykkäsin tehtävien suuresta määrästä ja

monipuolisuudesta, kysymysiin vastataan aina nopeasti ja luennoilla käsiteltyihin asioihin on helppo palata koska

vaan videoiden avulla. Itselläni on lukihäiriö, joten tarvitsen paljon tehtäviä, lukemista että kertausta sekä

mahdollisuuden palata luennoilla käsiteltyihin asioihin. Tarjositte minulle juuri mitä tarvitsin. Suuri kiitos teille!

5.7.2016 11:10

46 En olisi päässyt kouluun ilman valmennuskurssia, koska kävin töissä pääsykokeisiin lukiessani, joten kiitos! 5.7.2016 10:56

47 Pisteitä kertyi 39.25. Uskon, että valmennuskurssilla oli suuri vaikutus tähän. 5.7.2016 10:28
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48 Ilman valmennuskurssianne en olisi saanut paikkaa! Tokasta välikokeesta sain vain 3 pistettä ja meinasin jo

luovuttaa koska aikaa ei ollut enää paljoa, mutta onneksi en luovuttanut.

5.7.2016 1:54

49 Hyvä kurssi, mutta matematiikan videot olivat aika onnettomia. Koulupaikka jäi tänä vuonna, mutta olen ihan

tyytyväinen 27 pisteeseen, jonka sain katsomalla videot ja lukemalla kirjat 2 kertaa, vaikkei riittänytkään

Tampereelle. Ensivuonna uusiksi, mutta työt jätän pois ja keskityn oleelliseen.

5.7.2016 1:29

50 Aivan mahtava kurssi! Suuri kiitos Jukalle ja koko valmennuskurssitiimille, annoitte kaiken mahdollisen tuen

lukemiseen mitä sisäänpääsyyn vaadittiin. Ehdottomasti suosittelen kurssianne kaikille tutuille ja

tuntemattomillekkin jatkossa! T: Onnellinen Turun kauppakorkeakoulun opiskelija

5.7.2016 0:20

51 Kokeesta 37,5 (+3) pistettä, tuntimäärä 317h 4.7.2016 22:43

52 Aalto jäi 1,5pisteen päähän... Kokeen viimesillä minuuteilla fiftyfifty tilanne yhessä tehtävässä ja totta kai meni

väärin. Oikein nii oltas ilosena Aallossa. Todnäk uusi yritys ens keväänä

4.7.2016 22:06

53 Kurssi oli erittäin hyvä. Nettitehtävät olivat loistavia ja niitä oli paljon. Oma pääsykoe kaatui siihen kun osasin

vastata 26 tehtävään ja olin varma ettei niillä pisteillä pääse minnekkään (hain Vaasaan ensisijaisesti), joten

päädyin lottoamaan ja ne kaikki lotut menivät väärin. Ouluun on vielä pieni mahdollisuus varasijalta.

4.7.2016 22:01

54 Kiitos unelmani mahdollistamisesta! 4.7.2016 21:06

55 Koulupaikka taskussa, kiva viettää kesää! 4.7.2016 20:04

56 Pääsin Turun kauppakorkean kansainväliselle linjalle. 4.7.2016 18:57

57 Kiitos ekonomivalmennukselle laadukkaasta kurssista! 4.7.2016 15:52

58 Kiitos ! 4.7.2016 15:50

59 Tulen osallistumaan samalle kurssille takuukurssina, itselläni parisuhdeongelmat olivat ratkaisevassa osassa

kouluunpääsemättömyyttäni.

4.7.2016 15:39

60 Ensimmäinen kerta ns. "Tosissaan" lukemalla. Aikasempina vuosina olen lähinnä selannut kirjat ja käynyt

kokeessa, sillä aikaisempi koulu on ollut kesken ja estänyt valmistautumisen.

4.7.2016 15:06

61 Sisäänpääsy jäi harmittavasti ainoastaan 2,5p päähän, joka olisi saavutettu pisterajojen laskiessa jos olisi jätetty

vain vastaamatta kansiksen kysymyksiin.. Suuri kiitos silti valmennuskurssille, joka auttoi tehostamaan opiskelua

huomattavasti. -- Kun suurimman harmituksen yli päästään täytyy alkaa jossain vaiheessa miettiä mitä ensi vuoden

haun kanssa aikoo tehdä. Onko vastaavasta kurssista mahdollista saada alennusta?

4.7.2016 14:52

62 Kiitos ihan mahtavasta kurssista! :) 4.7.2016 14:42

63 Kiitos kaikin puolin erinomaisesta Valmennuskurssista! Olen varma, että ilman valmennuskurssillenne

osallistumista, ei olisi omala kohdallani opiskelupaikkaa tullut. Verkkovalmennuskurssin hinta-laatusuhde oli

loistava, opettajat olivat ammattitaitoisia, opiskelupaikan saantiin vaadittavat realiteetit tehtiin selviksi heti alussa

sekä motivaatio pysyi koko lukuprojektin aikana korkeana. Kiitos, että mahdollistitte tähän astisen elämäni

suurimman ja tärkeimmän projektin onnistumisen, eli opiskelupaikan saannin kauppakorkeakoulusta. Aion

ehdottomasti suositella kurssejanne tuleville hakijoille!

4.7.2016 12:54

64 Hyvä kurssi, aion suositella muillekkin. 4.7.2016 12:40

65 Kiitos paljon opetuksesta ja tsemppaamisesta. Niin se vaan on, että kova työ palkitaan! 4.7.2016 12:32

66 Kurssi oli mainio, ilman sitä en olisi voinut kuvitellakaan pääseväni kouluun. Opettajat olivat motivoivia ja

sitoutuneita työhönsä ja kurssin ilmapiiri oli kannustava. Aion ehdottomasti suositella kurssia kaikille

kauppatieteisiin hakijoille ja olisin tullut takuukurssille, mikäli opiskelupaikka ei olisi tänävuonna auennut.

4.7.2016 12:03

67 Erittäin hyvät ja asiantuntevat opettajat. Moodle-ympäristö täyttä plussaa ja ilman harjotustehtäviä tuskin olisin

kouluun päässyt!

4.7.2016 11:45

68 Verkkovalmennus kurssi oli erittäin toimiva kokonaisuus. 4.7.2016 11:20

69 Kurssista oli erittäin paljon hyötyä!! Kiitos koko ekonomivalmennuksen porukalle hyvästä ja kannustavasta

opetuksesta!

4.7.2016 10:55

70 Kiitos mahtavasta kurssista ja tsemppaamisesta etenkin Jukalle ja Mikille! 4.7.2016 8:52

71 Jukka Köngäs on supermies ja kurssi on priimaa 4.7.2016 7:48

72 jäi 0,25p vaille :(( 4.7.2016 7:34

73 Kiitoksia paljon teidän suuntaan. Teidän opetuksilla pääsi heittämällä sisään. 4.7.2016 2:15

74 Todella loistava kurssi! Voin rehellisesti sanoa, etten olisi kouluun päässyt ilman. Kiitokset kaikille opettajille ja

muulle valmennusporukalle!

4.7.2016 0:01

75 Kiitos vielä kerran loistavasta kurssista :) 3.7.2016 23:31

76 Kurssivideoiden katselu ennen varsinaisen opetuksen alkua auttoi. Tehtävät ja harkkakokeet olivat loistava tapa

harjoitella kokeeseen.

3.7.2016 23:12
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77 Kiitokset ekonomivalmennukselle!:) 3.7.2016 23:10

78 Kiitos ekonomivalmennukselle! Jos 80% paikasta oli kovan työn ansiota loput oli kyllä ehdottomasti teidän ansiota! 3.7.2016 22:57

79 Todella tyytyväinen olen kurssiin! 3.7.2016 22:20

80 Arvion mukaan opiskelumäärä oli selvästi yli +350 tuntia. Iso kiitos kurssista! Niinkuin sanoittekin ensimmäisellä

tunnilla, se oli tärkein tunti koko kurssilla. Nosti kilpailuintoa pirusti! Kylläkin ensimmäisen ensimmäiset 2 tuntia

olivat uuvuttavia ja itsestään selvyyksiä, mutta siinä vaiheessa kun kuuli muiden lukumäärät, alkoi adrenaliinia

virrata kehoon ja ymmärtää tilanteen. Miki, Aallossa nähdään! Ps. Kyllä ne vaput, mm-turnauksen pelit ja

muutamat muutkin viikonloput meni nätisti kavereiden kanssa ulkona ja baareissa.

3.7.2016 21:47

81 Kiitokset ekonomivalmennukselle! 3.7.2016 21:31

82 Materiaalit, tehtävät ja tärpit jälleen erinomaisia! 3.7.2016 20:57

83 Paljon kiitoksia loistavasta kurssista! 3.7.2016 20:56

84 Morjens. Haluan kiittää koko ekonomivalmennuksen henkilökuntaa tästä hienosta keväästä. Autoitte minua

saavuttamaan tavoitteeni. Pääsykoe meni lopulta niin hyvin, että olisin päässyt Aaltoon, vaikka en aluksi ollut

varma saisinko opiskelupaikkaa ollenkaan. Valmennuskurssilla oli merkittävä rooli osaamiseni kehittymisessä.

Vaikka pääsykoe oli edelliseen vuoteen verrattuna vaikea, en kokenut sitä vaikeaksi. Oppimiskoneessa tuli tehtyä

niin paljon tehtäviä, että varsinainen pääsykoe meni kuin rutiinilla. Ennen kuin valmennuskurssi alkoi tuli

laiskoteltua erittäin paljon, mutta onneksi kurssin loppupuolella lukutunteja alkoi kertymään roimasti. Tästä erityiset

kiitokset kuuluvat Jukka Köngkäälle. Hän onnistui motivoimaan ainakin minut. Terveisin syksyllä opiskelunsa

aloittava. :)

3.7.2016 20:42

85 Aivan loistava kurssi! Hintakin oli juuri sopiva nuoren kukkarolle. Tehtäviä pystyi tekemään omaan tahtiin samalla

seuraten omaa edistymistä välikokeiden muodossa. En usko että olisin opiskelupaikkaa saavuttanut ensimmäisellä

hakukerralla ilman kurssianne. Kiitos ja keep up the good work!

3.7.2016 20:07

86 Kiitos erinomaisesta opetuksesta ja myöskin henkisestä tuesta ja tsemppauksesta! Jos tuntui siltä että nyt ei jaksa

tai ei sitä kuitenkaan pääse sisälle niin muistelemalla Jukan sanoja sitä sai tsempattua itsensä eteenpäin.

Toivottavasti jatkatte hyvää työtä jatkossakin :) Kiitos!!!

3.7.2016 19:33

87 Kurssin alussa koin olotilani heti melko ahdistuneeksi; edessä 65 päivää täyttä toimintaa, vaikka olin ehkä luullut

pääseväni reilusti helpommalla. Otin kuitenkin itseäni niskasta kiinni ja painoin hommia suhteellisen paljon, sillä

halusin todella päästä kouluun. Vaikka välikokeideni tulokset olleet missään vaiheessa huippuluokkaa, onnistuin

kuitenkin tärkeimmässä kokeessa tarpeeksi hyvin. Itse kurssia kutsuisin loppupeleissä äärimmäisen hyväksi: se toi

hyvää vaihtelua "lukuarkeen", mahdollosia vaikeita asioita selvennettiin, nettitehtävät olivat erittäin käteviä ja

hyödyllisiä sekä koin hinta-laatu-suhteen ehkä liiankin hyväksi. Esimerkiksi lukiessani useasti muiden tovereideni

kanssa, jotka sattuivat usein olemaan eri valmennuskursseilla, saatoin joskus alkaa epäillä omaa kurssiani syystä

tai toisesta. Saatoin myös kokea oloni hieman ulkopuoliseksi, kun nämä muiden valmennuskurssien opiskelijat

keskustelivat kiivasti ihmeellisistä harjoituskokeistaan ja kovasti ylistivät omia opettajiaan ja kaikkea mahdollista

kurssillaan. Mietin, että olinko mahdollisesti tehnyt virheen valitessani Ekonomivalmennuksen kurssin, kun toverini

vaikuttivat nauttivan "maailman parhaasta valmennuskurssista", joka veisi heidät kaikki haluamiinsa

korkeakouluihin. Tulosten saapuessa tilanne kuitenkin kääntyi päälaelleen: suuri osa tovereistani jäi ilman mitään

opiskelupaikkaa ja itse päädyin Aaltoon. Samalla tämä on kuitenkin myös osoitus siitä, ettei opiskelupaikan

saaminen ole todellakaan kiinni pelkästä valmennuskurssista, vaikka se antaakin hyvän pohjan opiskelulle - kyse

on pääosin omasta tahdonvoimasta ja kutsumuksesta jaksaa opiskella ja tehdä töitä saavuttaakseen asioita.

Ekonomivalmennus ja varsinkin herra Köngäs toimivat juuri eräänlaisina psykologisina herättelijöinä tähän asiaan

jo heti ensimmäisestä kurssikerrasta lähtien. Aluksi olin ehkä jopa hieman vihainen määräilevästä sävystä opiskella

ja raataa, mutta nyt olen tajunnut, että kyse olikin vain eräänlaisesta psyykkauksesta, joka ainakin minuun tepsi

varsin hyvin. Suosittelen myös kurssia mielelläni tovereilleni ja muistutan heitä siitä, ettei kallis kurssi takaa

kenellekään opiskelupaikkaa. Kiittäen Mikko.

3.7.2016 19:28

88 Hyvä kurssi! Suosittelen ystävilleni, hyvät opettajat ja paljon tehtäviä. Ensimmäinen kerta synnytti suuren lukemis

motivaation, ja kova työ johti opiskelupaikkaan. En usko, että olisin ilman kurssia sisäistänyt asiat yhtä hyvin. Myös

hinta-laatu-suhde on hyvä; kallein ei aina ole paras. Tunnen monia, jotka olivat kalleimmilla valmennuskursseilla,

mutta eivät saaneet tänä vuonna opiskelupaikkaa. Kiitos hyvästä kurssista, opetuksesta, motivoinnista!

3.7.2016 19:14

89 Verkkovalmennuskurssi oli huomattavasti parempi kuin Lappeenrannan valmennuskeskuksen kurssi. 3.7.2016 18:51

90 Kiitos, unelmani toteutui teidän avullanne! 3.7.2016 18:35

91 Aivan mahtava kurssi, kiitokset koko ekonomivalmennuksen porukalle. Tulen suosittelemaan varmasti muillekin! 3.7.2016 18:21

92 Erittäin hyvä oli valmennuskurssi vaikka ei nyt opiskelupaikkaa Kauppakorkeakoulusta irronnut, pääsykoe meni

valmennuskurssin kokeisiin nähden todella huonosti. Oma vika siis!

3.7.2016 18:11

93 Kiitos erinomaisesta kurssista, suosittelen ehdottomasti tutuille! 3.7.2016 18:00

94 Pääsin 2. hakutoiveeseeni eli Vaasaan opiskelemaa tuotantotaloutta ja tietotekniikkaa, josta valmistuu

kauppatieteiden maisteriksi. Olisin päässyt myös valintakokeessa saamillani pisteillä opiskelupaikan tavallisesta

kauppatieteellisestä Vaasassa, joka oli kolmantena hakukohteenani.

3.7.2016 17:12

95 Erittäin hyvä kurssi, etenkin taloustiede koska oli ainut kurssi jossa se oli tarpeeksi haastava! 3.7.2016 16:59
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96 Mahtava kurssi josta oli paljon apua, kiitos vielä kerran! 3.7.2016 16:43

97 Ilman kurssia en olisi varmasti edes uskaltanut hakea Aaltoon. Suosittelen kurssia ehdottomasti kaikille! Kiitos vielä

suuresti :)

3.7.2016 16:19

98 Aioin oikeastaan soittaa Sinulle, Jukka tuloksestani. Puhuimme puhelimessa ja sanoit, että armeijasta on vaikea

päästä - vaikka itsekin teekkaripaikkasi intissä luit. No, pääsin intistä käsin kouluun ja RUK:n kurssille 247 toimitin

mainoslehtisenne. Oppimiskoneesta oli suuri hyöty! Siellä kuitenkin moni kysymys oli suoria lainauksia jonkun

kirjassa esiintyneen CASEn sisällöstä tai jopa casen henkilön elämästä. Kiitos kurssista!

3.7.2016 16:06

99 Hyvä setti! Ensi vuonna uusiksi, kun ei aaltoon vielä auennut... 3.7.2016 15:19

100 Kiitokset Ekonomivalmennukselle laadukkaasta valmennuskurssista! 3.7.2016 14:41

101 Kiitos erinomaisesta ja kannustavasta opetuksesta! Olen todella tyytyväinen kurssiin. 3.7.2016 14:35

102 Jukalle terveiset: Tarkastit mun kenraalikokeen ja kysyit, että mihin haen. Vastasin Tampereelle ja katsoit

koepisteitäni ja sanoit: "Älä mokaa." Voidaan varmaan yhdessä todeta että en mokannut! ;) Suuri kiitos koko

ekonomivalmennuksen tiimille!

3.7.2016 13:59

103 Kiitos huikeasta valmennuksesta! Kova uurastus palkittiin 3.7.2016 13:55

104 Kiitos paljon kurssista, verkkoympäristön tehtävät olivat mielestäni loistavia. Sain myös teiltä paljon lisää

motivaatiota, kiitos siitä!

3.7.2016 13:48

105 pisteillä 35.5 vaasaan olisi pitänyt uskaltaa hakea aaltoon niinkuin Köngäs kehotti. 3.7.2016 13:37

106 Paljosta ei jäännyt kiinni... 3.7.2016 13:19

107 Tärpeistä haluaisin antaa sen verran palautetta, että vaikka onkin eri paikkakunnilla eri opettajat olisi hyvä jos

kaikissa kaupungeissa tunneilla kerrottaisiin samat tärpit. Tänä vuonna esim. kansantalouden osalta jäi vähän

harmittamaan. Ja lisäksi vielä, kyllä sitä aurinkoa voit ottaa samalla kun lukee pääsykokeisiin ;) Kiitos antoisasta

keväästä!

3.7.2016 13:15

108 Kiitos paljon loistavasta kurssista! 3.7.2016 13:04

109 Kiitos ihan älyttömän hyvästä valmennuskurssista! En olisi ikinä onnistunut ilman teitä! 3.7.2016 12:53

110 Todella hyödyllinen kurssi ja verkkoympäristö! 3.7.2016 12:35

111 Kiitokset koko porukalle, en olisi päässyt tänä vuonna kouluun ilman valmennuskurssia!!! 3.7.2016 12:34

112 Olin ensimmäisellä hakukerralla Valmennuskeskuksen valmennuskurssilla ja eron kyllä huomasi!

Ekonomivalmennuksella homma on kyllä hallussa, kiitos!

3.7.2016 12:34

113 Suuret kiitokset koko Ekonomivalmennuksen henkilöstölle! 3.7.2016 12:29

114 Kiitos vielä erittäin paljon laadukkaasta kurssista! Ilman teitä onnistuminen olisi ollut paljon vaikeampaa. 3.7.2016 12:08

115 Muutamasta pisteestä jäi kiinni. Tästä sain motivaatio boostin ensi keväälle. 3.7.2016 11:51

116 Superhyvä kurssi! Suosittelen ehdottomasti muillekkin. 3.7.2016 11:41

117 Kiitos hyvästä kurssista. Ilman valmennuskurssia en olisi millään jaksanut lukea näinkään paljoa pääsykokeeseen.

Välikokeista tuli 4p ja 8p mutta onneks tunneilla tsempattiin niin sain toukokuussa panostettua lukemiseen. Hieman

harmittaa, että jäi Tampereen opiskelupaikka 0.75 pisteen päähän oman huolimattomuuden takia. Mutta

opiskelupaikka saavutettu ja Vaasa kutsuu syksyllä!

3.7.2016 10:58

118 Helsinki tosiaan ensimmäisenä hakukohteena, sain 60,00 yhteispisteitä helsinkiin eli jäi 0,25 pojoa vajaaksi!

Kuitenkin ihan hyvillä fiiliksillä turkuun, ei sekään huono paikka mielestäni ole! :)

3.7.2016 10:40

119 Hyvä kurssi, kiitos! 3.7.2016 9:22

120 Hyvä kurssi oli. 3.7.2016 2:35

121 Hain toista kertaa lukemaan kv liiketoimintaa, mutta halusin molempina vuosina myös panostaa kirjalliseen

kokeeseen varmistaakseni opiskelupaikan Turusta. Tänä vuonna onnistuin loistavasti haastatteluissa, mutta myös

kirjallisen pisteet olisivat riittäneet todistukseni kanssa Aaltoonkin... Tein ehkä jonkun verran turhaa työtä, mutta

mitään en kadu. Kannattaa kuitenkin vielä enemmän painottaa, että kv liiketoimintaan hakevien tulisi valmistautua

kunnolla haastatteluihin. Itse kun panikoin viime vuonna haastatteluja ja kirjallista koetta samaan aikaan ja lopulta

molemmat suoritukset jäivät parin pisteen päähän opiskelupaikasta. Joka tapauksessa kiitos teille loistavasta

kurssista, olen jo ehtinyt ja aion jatkossakin suositella Ekonomivalmennusta kavereille!

3.7.2016 1:49

122 Valtavan suuri kiitos koko ekonomivalmennuksen porukalle, kurssi ylitti kaikki ennakko-odotukset! Opetus oli

tasokasta ja valmisti kokeeseen hyvin. Koko valmennuskurssin toimintaa leimasi loistava "oppilas ensin"

mentaliteetti. Laadukkaan opetuksen lisäksi kurssi oli kannustava ja tsemppaava ilmapiiriltään.

3.7.2016 1:18

123 Kurssi oli mahtava tuki valmistautumisessa. 3.7.2016 1:13

124 Olisin päässyt myös hankeniin! 2.7.2016 23:58
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125 Hyvä kurssi, auttoi paljon ja mahdollisti paikan Turun kauppiksesta. En siis voisi olla tyytyväisempi

valmennuskurssivalintaani. Kiitos koko porukalle, aion ehdottomasti suositella teitä kaikille!

2.7.2016 23:20

126 Kiitos! 2.7.2016 22:58

127 Kiitos ja ihanaa kesää, kurssit olivat loistavia ja tuli huomattua että oma sitoutuminen ja panostus ratkaisee eniten. 2.7.2016 22:57

128 Tiivistelmien luku ja tehtäväkone tehosti lukemista mielettömän paljon. Yhteishakupisteet reilusti yli 10p oulun

rajojen yli, uskon että ilman valmenniskurssia pisteet olisivat jääneet selvästi alhaisemmiksi ilman

verkkovalmennuskurssia!

2.7.2016 22:50

129 Aijon osallistua takuu kurssille!!! 2.7.2016 22:48

130 Kiitokset hyvästä kurssista! Laadukasta opetusta ja hyviä opettajia. 2.7.2016 22:42

131 Kiitos Jukalle, Mintulle, Paulalle ja Timolle. Kova työ palkittiin ja paikka aukesi Tampereelle. Kannatti käyttää 890e

valmennuskurssiin, koska tämänhetkistä fiilistä ei voi rahassa mitata. Kurssi oli laadukas sekä lähiopetuksen että

Moodlen osilta, joten voin vilpittömästi suositella Ekonomivalmennusta kaikille. Tuleva kylteri kiittää ja kuittaa.

2.7.2016 22:34

132 Hyvä kurssi! Oma valmistautuminen jäi vajaaksi. 2.7.2016 22:33

133 Kirjoitusten jälkeen lukusuositukset eivät olleet realistisia. Lukemisen määrää painotettiin paljon, syyllistämiseenkin

saakka. Liian vaikeat verkkokokeet eivät rohkaisseet eteenpäin.

2.7.2016 22:30

134 Tuhannet kiitokset Ekonomivalmennukselle! Kurssi oli mahtava ja opetuksen taso oli erittäin hyvää, en olisi ikinä

päässyt vastaavaan tulokseen ilman teitä. Minulla ei ollut hajuakaan, kuinka paljon opiskelupaikan eteen tarvitsee

tehdä töitä, ja ensimmäinen kurssikerta oli melkoinen herätys. Noudatin Jukan ohjeita ja pääsin ensimmäiseen

hakukohteeseeni yhteispisteillä 10 pistettä yli pisterajan. Muiden kavereideni kanssa olemme vertailleet

valmennuskursseja, ja yleiseksi mielipiteeksi on muodostunut se, että Ekonomivalmennus on paras ja sen hinta-

laatusuhde on erinomainen. Lisäksi kurssilla tuli tunne, että te opettajat oikeasti välititte meistä ja olitte täysin

sitoutuneita meidän opetukseemme. Moodle-verkkoympäristö ja videot olivat huippuja, en usko että pelkällä

lukemisella olisin pystynyt yhtä hyvään tulokseen. Voin suositella kurssia lämpimästi jokaiselle, joka haluaa

kauppakorkeaan! Hyvää kesää :-)

2.7.2016 22:27

135 Hyvä kurssi 2.7.2016 22:17

136 Kiitos hyvästä kurssista! Vaikka viimeinen kuukausi ennen koetta oli mulle pelkkiä vastoinkäymisiä täynnä ja

lukeminen ei siitä syystä oikein onnistunut toivotulla tavalla, niin jotenkin tän kurssin tuella onnistuin

tsemppaamaan itseni loppuun asti :-)

2.7.2016 21:58

137 Opiskelupaikka jäi 0.75 pisteen päähän. Opiskelutunteja oli +/-700h, välikokeet sujui hyvin, harjoituskokeet sujui

hyvin, jostain jäi kiikastamaan. Kokeen jälkeen tajusin tehneeni matikassa huolimattomuusvirheen ja se virhe oli

opiskelupaikan hintainen. Onko takuukurssissa jotain aikarajaa koska se pitää ostaa? Jos kirjat pysyy samana niin

tulen hakemaan, muuten kyllä harkitsen. Kiitos kurssista joka tapauksessa!

2.7.2016 21:54

138 Kiitos kurssista! Sain ensimmäisestä välikokeesta helmikuussa miinuspisteitä. Nyt kuitenkin pääsykokeessa sain

35 pistettä (sisältäen ensisijaisuuspisteet) ja pääsin kirkkaasti Helsinkiin! Kurssi motivoi tekemään kovasti töitä

koko kevään ajan ja tein työtä käskettyä. Kiitokse Jukalle ja opettajille, erityiskiitos kansantaloustieteen Juhalle!

Juhan tunneilla oli huippuluokan opetusta, enkä olisi parempaa voinut toivoa. Olen suositellut kurssia jo muutamalle

ensi vuoden hakijalle ja aion suositella jatkossakin. Kiitos!

2.7.2016 21:51

139 Kiitos kurssista! 2.7.2016 21:03

140 Kurssi oli erittäin hyödyllinen, en vain kyennyt omaksumaan asioita kirjoitusten jälkeen tarpeeksi nopeasti. 2.7.2016 20:49

141 Kiitokset hyvästä kurssista Ekonomivalmennuksen tiimille! 2.7.2016 20:22

142 Hyvä kurssi oli, ehdottomasti suosittelen! Varsinki verkkoympäristö oli priimaa 2.7.2016 20:12

143 Iso kiitos. Kurssista oli suuri apu ja suosittelen kurssianne varmasti kaikille 2.7.2016 20:10

144 Kurssista oli paljon apua! Kolmas hakukerta mutta ensimmäinen kerta kun oikeasti valmistauduin kunnolla. 2.7.2016 20:04

145 Suosittelen ehdottomasti kurssia eteenpäin! 2.7.2016 20:04

146 luin mielestäni jopa liikaa. viimeisen kuukauden aikana ei enää mikään mennyt päähän ja unohtelin niitä asioita

mitkä jo osasin. Varsinaisessa valintakokeessa pari tyhmää virhettä maksoi minulle paikan tampereelta. Puoli

pistettä jäi vajaaksi mutta jyväskylään lähden silti hyvin mielen ja olen erittäin iloinen, että sain paikan edes jostain

kaupungista.

2.7.2016 19:54

147 Kiitos paljon, huippukurssi! 2.7.2016 19:44

148 Erinomainen kurssi josta oli paljon hyötyä valmistautumisessa. Suosittelen kavereille yms. 2.7.2016 19:43

149 6 varasija 0,5p vajaa. Koe epäonnistui. Jumituin johonkin tehtävään ja aika loppui. Oma virhe. Kiitos kurssista se

antoi hyvät eväät kokeeseen!

2.7.2016 19:33

150 32.5p ensisijaisuuspisteineen, kenraalikokeesta noin 30.25 2.7.2016 19:30

151 Loistava kurssi! Kiitos kaikille opettajille hyvästä valmennuksesta. Suosittelut lähtee kaikille kavereille ensivuoteen! 2.7.2016 19:27

6 / 12

Ekonomivalmennus 2016 tulokset



152 Kurssista oli hyötyä ja ilman sitä ei en olisi päässyt sisälle! Hyvä motivaation lähde. 2.7.2016 19:17

153 Välikokeet olivat todella vaikeita ja saivat melkein luovuttamaan, sillä sain usein alle 10p. tai loppuvaiheessa 10-

20p niistä. Kiitos kuitenkin tsemppaamisesta loppuun asti! :)

2.7.2016 19:00

154 Elämätilanteen muutoksen vuoksi Huhtikuussa, ei ollut tavoitteita Kauppispaikkaa kohtaan. Muutto ulkomaille

edessä. Valmennuskurssi oli erinomainen ja työkalut mitä kurssi tarjosi sopivat itselle erinomaisesti. Iso kiitos

tuntien pitäjille ja valmennuskurssille.

2.7.2016 18:57

155 Kiitos kurssista, sain avullanne unelmieni opiskelupaikan Turun kauppakorkeakoulusta ensimmäisellä hakukerralla.

Olen hyvin tyytyväinen päätökseeni osallistua Ekonomivalmennuksen kurssille.

2.7.2016 18:47

156 Kiitos kurssista, vihdoin kouluun! Könkään palopuheet oli pelastus. 2.7.2016 18:45

157 Kiitos loistavasta kurssista! Etenkin moodle ympäristö osoittautui loistavaksi apukeinoksi, luultavasti ilman sitä en

edes olisi koulussa. Kymmenet harjoituskokeet, tuhannet tehtävät.. Tänä vuonna pisteitä kertyikin sitten niin paljon

kokeesta, että koulupaikka olisi auennut mistä tahansa yliopistosta. En voi painottaa tarpeeksi kuinka arvokasta

työtä teette. KIITOS!

2.7.2016 18:41

158 Verkkovalmennuskurssi oli hyvä! Etenkin videot kansiksesta ja yrityksen taloushallinto tänään -kirjasta auttoivat

paljon asioiden ymmärtämisessä. JoMan osalta puolestaan en kokenut videoita omalta osalta kovinkaan

tarpeelliseksi. Tehtävien runsaus Moodlessa oli myös ehdoton plussa! Kokonaisuudessa olen tosi tyytyväinen

Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssiin :)

2.7.2016 18:35

159 Kiitos kaikille Ekonomivalmennuksen opettajille loistavasta opetuksesta ja tsempistä! 2.7.2016 18:30

160 Todella onnistunut kurssi. 2.7.2016 18:24

161 Pisteet olisivat riittäneet myös aaltoon... 2.7.2016 17:51

162 Kiitokset kurssista! En päässyt paikan päälle opetukseen, joten valitsin verkkovalmennuksen. Opetuksen taso oli

tosi hyvä ja kuuntelinkin luennot ainakin kolmeen kertaan. Myös tehtäviä oli riittävästi. Pääsin ensimmäiseen

hakutoiveeseeni Tampereelle ja en voisi olla tyytyväisempi! Kiitokset kurssinjärjestäjille.

2.7.2016 17:41

163 kiitos kurssista! 2.7.2016 17:40

164 Erittäin tasokasta opetusta! Opiskelupaikka olisi jäänyt muuten saamatta. 2.7.2016 17:31

165 Kurssiin olin varsin tyytyväinen. Osalla luennoista olisin toivonut innostavampaa otetta joman mallin mukaan.

Ainakin osallistamista, sillä osana aamuista oli väsymyksen takia vaikeampi seurata. En valmistautunut kokeeseen

tarpeeksi, enkä alkuperäisen lukusuunnitelmani mukaan. Tähän vaikutti lähinnä työkiire ja -stressi lähestyvän

kokeen lisäksi.

2.7.2016 17:25

166 En usko, että olisin päässyt kauppakorkeaan ilman käymääni valmennuskurssia. 2.7.2016 17:10

167 Kurssi oli erinomainen, mutta opiskelupaikka jäi kiinni vain noin pisteestä omasta virheestä johtuen. 2.7.2016 17:07

168 Kiitos paljon loistavasta kurssista! :) 2.7.2016 17:03

169 Olin erittäin tyytyväinen kurssiin. Erityisesti verkossa olevista harjoituksista oli paljon hyötyä. Kiitos paljon :) 2.7.2016 17:02

170 Kiitos hyvästä kurssista! 2.7.2016 16:54

171 Todella hyvä kurssi!! 2.7.2016 16:53

172 Kiitos vielä! Kurssi oli todella hyvä ja valmisti juuri oikealla tavalla pääsykokeeseen. 2.7.2016 16:50

173 Kiitos hyvästä kurssista! 2.7.2016 16:44

174 Hyvä kurssi oli kyllä, sillä en ikinä olisi uskonut että olisin aallon kauppakorkeassa?????? 2.7.2016 16:30

175 Kiitos 2.7.2016 16:30

176 Valmennuskurssi oli todella hyvä, iso kiitos opettajille - suosittelen ehdottomasti muillekin! 2.7.2016 16:28

177 Suuret kiitokset Ekonomivalmennuksen porukalle, kurssi oli ehdottoman tärkeä ja osaltaan auttoi minut haluamaani

yliopistoon.

2.7.2016 16:28

178 Kiitos!! 2.7.2016 16:27

179 Todella hyvä kurssi! Ilman kurssia en usko, että olisin saanut haluamaani koulupaikkaa! 2.7.2016 16:18

180 Kiitos kurssista! 2.7.2016 16:16

181 En päässyt kauppakorkeakouluun mutta pääsin ammattikorkeakouluun liiketaloutta lukemaan. 2.7.2016 16:15

182 JOMA:n lähiopetus Turussa oli omasta mielestäni heikohkoa, vaikka kyseiset tunnit vetänyt henkilö olikin

persoonaltaan oikein mukava. Videot ja nettimateriaali kuitenkin korvasivat nämä puutteet JOMA:n osalta.

Nettimateriaali olikin kaikkien aineiden osalta loistava. JOMA:n lähiopetuksen puutteista huolimatta olen

kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen kurssiin. Suuret kiitokset koko ekonomivalmennuksen tiimille! Ilman teitä, ei

varmasti syksyllä olisi asiaa yliopistolle. Kiitos!

2.7.2016 16:14
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183 Tosi hyvä kurssi ja todella paljon kiitoksia!! 2.7.2016 16:12

184 kiitti 2.7.2016 16:11

185 Iso kiitos kaikille opettajille ja erityisesti siitä tsemppaavasta ympäristöstä joka kurssilla vallitsi. Ilman valmennusta

en olisi jaksanut painaa loppuun saakka. Voin suositella ja aijonkin suositella kurssia eteenpäin 100% koska sain

jokaiselle eurolleni vastinetta - verkkokurssi oli ehdottoman tärkeä jotta sai rutiinia tehtävien tekemiseen. Matka oli

pitkä mutta ihanaa ettei tarvinnut yksin sitä kulkea. Tuntui, että opettajilla oli uskoa meihin oppilaisiin koko kevät

vaikkeivat he henk koht meitä tunteneet. Kiitos kokeen arvioinnista heti sen jälkeen ja spekuloinnista mahdollisista

pisterajojen laskemisesta, auttoi uskomaan koulunpaikan saantiin ! Kiitos Juha, Juulia, Pasi ja Jukka!

2.7.2016 16:03

186 Vaikka välikokeet menivätkin lähes poikkeuksetta tosi huonosti, parin vikan viikon työ ja oppimiskoneen ahkera

läpikäynti toivat halutun opiskelupaikan :)

2.7.2016 15:59

187 Loistava kurssi! 2.7.2016 15:59

188 Koepisteeni oli 35.25 josta voi 10 pistettä sanoa olleen kurssin ansiota joten olen hyvin tyytyväinen kurssiin.

Taloustieteen opetus oli aivan loistavaa. Pelkkien verkkovideoiden perusteella pystyi osaamaan kaikki kokeen

tehtävät taloustieteestä.

2.7.2016 15:58

189 Kiitos kurssista ja tasokkaasta opetuksesta! Vaikka en päässyt ykköskohteeseeni, olen tyytyväinen kurssiin, iteltä

olisi vaatinut enemmän vielä töitä:) Suosittelen kyllä Ekonomivalmennusta kavereillekkin tilaisuuden tullen!

2.7.2016 15:57

190 Verkkovalmennus oli minulle tehokkaampi vaihtoehto oppimiseen kuin edellisenä vuonna ottamani koko kurssi. 2.7.2016 15:57

191 Hyvä kurssi, jonka avulla opiskelupaikka aukesi. Kiitos!! :) 2.7.2016 15:57

192 Jatkakaa samaan malliin!! 2.7.2016 15:49

193 0,5 pistettä jäi Aallosta. Yhteispisteillä Turkuun. 2.7.2016 15:43

194 Ensimmäinen hakukerta johon oikeasti luin. Pisteitä kokeesta 36+3 ensisijaisuuspistettä. Koe jännitti erittäin paljon.

Ilman valmennuskurssia (varsinkin oppimiskonetta) en olisi näin hyvin pärjännyt. Kiitos.

2.7.2016 15:38

195 Kiitokset erittäin hyvästä kurssista joka antoi hyvät valmiudet pääsykokeeseen ja lopulta myös tuotti tulosta. 2.7.2016 15:38

196 Suosittelelen! 2.7.2016 15:36

197 Kiitos super hyvästä valmennuskurssista! En olisi ikinä päässyt sisään ensimmäisenä hakuvuonna, jos ette olisi

alussa kertonut selvästi, kuinka monta tuntia yksinkertaisesti on luettava ja tehtävä töitä päästäkseen sisään.

+Moodlen tehtäviä en voi korostaa tarpeeksi! Verkkovalmennuskurssi auttoi todella paljon oppimisessa. KIITOS!!

2.7.2016 15:35

198 Paljon kiitoksia Jukalle ja muille opettajille! Tuskin olisin ihan Tampereelle päässyt sisään ilman kurssin tarjoamaa

lisätukea. Takana oli kuitenkin vuosien tauko opiskelusta. Pisteeni olisivat riittäneet myös Aaltoon jos olisin hakenut

sinne. Kiitoksia ja ihanaa kesää!

2.7.2016 15:29

199 Ilman kurssia en olisi päässyt sisälle. Tuhannesti kiitoksia! 2.7.2016 15:26

200 Kiitos kurssista siitä oli apua paljon! Harmittavasti ykkös toive Turusta jäi puuttumaan 2 pistettä. Olin tyytyväinen

kurssiinne kiitos!

2.7.2016 15:23

201 Kurssi oli aivan mahtava! 2.7.2016 15:21

202 Kiitos hyvästä kurssista! 2.7.2016 15:14

203 Suuri kiitos Ekonomivalmennukselle, jonka avulla saavutin unelmani! 2.7.2016 15:14

204 Kiitos!! Ihan huippu kurssi :) 2.7.2016 15:13

205 Kiitos todella hyvästä valmennuksesta. Valmennuksenne auttoi huomattavasti ja suosittelinkin teitä jo kavereilleni! 2.7.2016 15:09

206 Verkkokurssi antoi mahtavat puitteet pääsykokeeseen valmistautumiseen. Kiitos. 2.7.2016 15:07

207 En keväällä uskonut että tulisin hakemaan Aallon kauppakorkeaan. Vasta hakuviikolla juteltuani Jukan kanssa

puhelimessa tajusin että minulla oikeasti voisi olla mahdollisuudet päästä Aaltoon. Ilman Jukan kannustusta en olisi

nyt syksyllä lähdössä Helsinkiin opiskelemaan! Opetus oli myös hyvää mutta eniten haluan kiittää siitä, että sain

kurssin (ja Jukan motivaatiopuheiden) myötä uskoa itseeni niin että hain sinne minne oikeasti haluan! Olen vieläkin

hämmentynyt ja tosi iloinen siitä kuinka yksi lause: "nuillahan pisteillä pääsisi Helsinkiin" muutti minun koko

elämäni!

2.7.2016 14:59

208 Isot kiitokset kaikille!!! 2.7.2016 14:59

209 Kirjoitusvirheet häiritsivät verkkovalmennuskurssissa. 2.7.2016 14:58

210 suuri kiitos jukalle ja koko ekonomivalmennus tiimille! 42,25 pisteillä heittämällä aaltoon 2.7.2016 14:57

8 / 12

Ekonomivalmennus 2016 tulokset



211 Yllätin itseni ja pääsin ykkösellä sisään ensimmäiseen hakukohteeseeni eli Aaltoon! Sain pääsykokeesta

ensisijaisuuspisteet huomioiden 36 pistettä eli ei edes rimaa hipoen:) Osallistuin helmikuun iltakurssille.

Välikokeissa jäin aina n. 5 pistettä alle keskiarvon joten luovuin huhtikuun aikoihin "toivosta" päästä Aaltoon ja

asetin tavoitteeksi 2. kohteeni Vaasan. Uskon, että tämä vaikutti merkittävästi pääsykoemenestykseeni, sillä turhat

paineet putosivat harteilta pois ja pystyin rauhassa keskittymään lukemiseen. Tein maaliskuuhun asti täyttä

työviikkoa, maaliskuussa siirryin tekemään 4 päivän työviikkoa joten sain yhden kokonaisen lukupäivän lisää

viikkoon. Pidin 3 kesälomaviikkoa ennen pääsykoetta, jolloin luin 9-14 tuntia päivässä. En missään vaiheessa

tiukasti seurannut lukutuntejani, joten edellä merkkaamani arvio on enemmän vain suuntaa antava. Näin ollen

taidan olla hyvä esimerkki siitä, että vähän vanhemmallakin iällä (26v) voi päästä vielä opiskelemaan vaikka

lukuaikaa ei töiden vuoksi kovin paljoa olekaan. Olen aikaisemmalta koulutukseltani terveydenhoitaja, joten ala lähti

nyt vaihtoon enkä voisi olla tyytyväisempi. Suuri kiitos erittäin hyvästä valmennuskurssista, ilman sitä en olisi

päässyt saman lopputulokseen! Aurinkoista kesää! :)

2.7.2016 14:56

212 Kaiken kaikkiaan verkkoympäristöstä oli todella paljon hyötyä oppimisessa. 2.7.2016 14:52

213 Loistava kurssi! Monet välikokeet auttoivat seuraamaan omaa kehittymistä 2.7.2016 14:52

214 Jukka Kongäs on äijä 2.7.2016 14:52

215 Kiitoksia motivoinnista! Toivottavasti sanojenne mukaan heitätte pihalle pari heikkoa opettajaa.. 2.7.2016 14:51

216 Pirun hyvä kurssi! 2.7.2016 14:51

217 kiitos. 2.7.2016 14:50

218 Aivan liikaa painostamista, joka kurssi kerran jälkeen tuntui erittäin ahdistavalta. Toivoisin että ei tulisi aivan niin

paljoa painostamista, vaan enemmän kannustamista ja enemmän vinkkeijä jaksamiseen ja miten pystyy pitää

motivaatiota yllä. Kurssi oli muuten erittäin laadukas. Suosittelisin kavereilleni!

2.7.2016 14:49

219 Kiitos vielä kerran mahtavasta kurssista! Kova työ tosiaan palkittiin, pisteitä olisi Aaltoonkin asti riittänyt. :) nyt hyvin

mielin kouluun ja tätä kevättä jään muistelemaan lämmöllä, koska vaivan näkö todella palkittiin!

2.7.2016 14:48

220 Suuret kiitokset! Ihan loistava kurssi ja erityisesti laskentatoimen sekä kansiksen kohdalla tunneista oli suurta

apua!

2.7.2016 14:45

221 Kiitos hyvästä kurssista! Ilman sitä ei olisi mahdollista saada opiskelupaikan. 2.7.2016 14:40

222 Kiitos erinomaisesta kurssista ja laadukkaasta opetuksesta! Jukalle kiitos motivoinnista ja sopivasta

painostuksesta.

2.7.2016 14:36

223 Kiitos todella paljon kurssista! 2.7.2016 14:35

224 Kiitos! 2.7.2016 14:33

225 Kiitos ihan hurjan paljon kurssista! Nyt en voisi olla yhtään onnellisempi - pisteet riitti Aaltoon ja sitähän tässä koko

kevät onkin tavoteltu. SUURI KIITOS jokaiselle opettajalle ja kiitos etenkin verkkoympäristöstä! Itselle varmasti

suurin apu tuli juuri moodlen tehtävistä, joita oli uskomattoman suuri määrä. Kouluun en varmasti olisi päässyt

ilman Ekonomivalmennuksen kurssia. Suuri kiitos myös kaikille motivoinnista - helmikuussa en ymmärtänyt kuinka

paljon töitä pitää tehdä, mutta kurssin avulla se valkeni ja jaksoin painaa täysiä loppuun saakka. Nyt on sellainen

fiilis että paikan eteen on tehty töitä ja se on ansaittu, mutta suuri osa tästä saavutuksesta on teidän ansiota!

KIITOS!

2.7.2016 14:32

226 Kiitos Jukka! 2.7.2016 14:32

227 Oli erittäis hyvö valmennus, mahdollisesti taas ensivuonna nettikurssilla kun haen uudestaan Turkuun 2.7.2016 14:31

228 Varmasti valmennuskurssien parhaimmistoa. Tulen ehdottomasti suosittelemaan kurssia. 2.7.2016 14:30

229 34,5 pistettä olisi riittänyt vaikka Aaltoon, mutta silti hyvillä mielin Vaasaan. Suuret kiitokset

ekonomivalmennukselle!

2.7.2016 14:29

230 Kuuluin 30%, jotka pystyi pääsemään. Eli minulla oli aikaisemmin AMK- paikka. Riitti siis 3 pisteen ero alimpaan.

Kiitos kurssista :)

2.7.2016 14:28

231 Aivan loistava kurssi ! Kiitos ! 2.7.2016 14:23

232 Loistava kurssi ja hyvät opettajat! Koulupaikka jäi saamatta lukemisen vähyyden takia 2.7.2016 14:22

233 Kiitos aivan loistavasta kurssista! Kurssi oli erinomainen tuki omatoimiselle opiskelulle ja koen, että ilman sitä en

olisi saanut opiskelupaikkaa. Isot kiitokset vielä kerran koko porukalle!

2.7.2016 14:20

234 Oli mahtava kurssi ja valmisti meidät täydellisesti juuri tämän vuoden kokeeseen, varsinkin kansiksen osalta näin

jälkikäteen ajatellen. Todella suuri kiitos, en usko että olisin päässyt Aaltoon ilman kurssin apua! Hyvää kesää ja

kiitos

2.7.2016 14:20

235 Kurssi oli todella hyödyllinen ja antoi oikean kuvan, miten kokeeseen valmistaudutaan. Tänä vuonna ei paikkaa

tullut, mutta näitä oppeja pystyy hyvin hyödyntämään sitten vuoden päästä uudelleen.

2.7.2016 14:19
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236 Lämmin kiitos koko ekonomivalmennuksen poppoolle! Te teette aivan uskomattoman loistavaa työtä, ilman teitä

koulupaikka olisi jäänyt vain kaukaiseksi haaveeksi. Suosittelen lämpimästi ekonomivalmennuksen

valmennuskurssia kaikille jotka tavoittelevat opiskelupaikkaa kauppakorkeasta. Kiitos, kiitos, KIITOS!

2.7.2016 14:18

237 Kurssi auttoi todella paljon sisäänpääsyyn. 2.7.2016 14:17

238 Kiitos onnistuneesta valmennuskurssista! 2.7.2016 14:16

239 Kiitos hyvästä valmennuskurssista! Olin erittäin tyytyväinen kurssiin ja hinta-laatusuhde on erinomainen.

Suosittelisin ehdottomasti Ekonomivalmennuksen valmennuskursseja kauppakorkeakouluun hakeville.

2.7.2016 14:16

240 Erinomainen kurssi, ensivuonna tulen uudestaan. 2.7.2016 14:16

241 Laskiksen ja ktn verkkovideoissa (etenkin ktn) oli erinomaiset opettajat. Kiitos heille 2.7.2016 14:16

242 Olin tämän lisäksi opiskelijana Työväen Akatemian kansanopistossa ja sain sen kautta kuulla

ekonomivalmennuksesta. Erityisen hyödylliseksi koin tehtävien tekemisen, sillä niitä tekemällä oppi tunnistamaan

epävarmat 50-50 kysymykset ja välttämään väärin vastaamisesta syntyvää pisteiden menetystä. Kun katsoo

tämän vuoden pisterajoja, niin tämä varmaan koitui usean kohtaloksi juuri laskiksen sekä kansiksen osioissa. Kiitos

vielä ekonomivalmennukselle hyvästä valmennuskurssista ja hyvää kesää!

2.7.2016 14:14

243 Tampere jäi pisteen päähän :( Pääasia kuitenkin, että sain opiskelupaikan. Kiitos koko Ekonomivalmennuksen

tiimille!

2.7.2016 14:14

244 Kiitoksia erittäin hyvästä opetuksesta ja tehtävien määrästä, joka mahdollisti sisäänpääsyn kauppakorkeaan 2.7.2016 14:13

245 Kurssi oli hyvä, kokeen matematiikka osuus oli todella yllättävä. Matikka on ollut aina vahvuuteni ja

harjoittelukokeissa sain täydet, mutta kokeessa osasin vastata ainoastaan kahteen matematiikan kysymykseen...

Siinä meni Aallon paikka, mutta toisaalta olen todella tyytyväinen Lappeenrantaakin.

2.7.2016 14:11

246 Kiitos koko Ekonomivalmennuksen tiimille hyvästä työstä, ja erityisesti kiitoksia Jukalle ankarasta, mutta jatkuvasta

kannustamisesta!

2.7.2016 14:11

247 Sain paikan toisesta hakukohteestani mutta en ota sitä vastaan, sillä haluan Aaltoon. 2.7.2016 14:10

248 Kiitos Jukka kurssista. Aallosta jäi 0.75 pistettä. Käytännössä pisteet menetin matikasta. Niin pitkä tauko matikan

opiskelusta, ettei oo semmosta vankkaa matemaattista ajattelua päässy kehittymään.

2.7.2016 14:10

249 Kurssista oli paljon hyötyä. Loistokurssi. Itse tosin koin matematiikan opetuksen puutteelliseksi. Painotettiin liiaksi

ehkä turhan helppoja asioita kirjasta.

2.7.2016 14:09

250 Nyt vähän jäi kaivertamaan,kun pisteet olisi riittäneet kaikkiin kauppiksiin, mutta Joensuu (helpoin kohde)

ensimmäisenä. No mutta hienolta tuntuu tämäkin!

2.7.2016 14:08

251 Kiitos kurssista! Materiaali laadukasta ja opettajien menetelmät miellyttäviä ja tehokkaita. Hyvää kesää koko

porukalle!

2.7.2016 14:07

252 Valmennuskurssista oli suuri apu ja luultavasti olisi jäänyt opiskelupaikka saamatta ilman sitä! Iso kiitos teille 2.7.2016 14:07

253 Kiitos verkkovalmennuksesta. 2.7.2016 14:07

254 Kiitos kurssista, ilman sitä olisi jäänyt opikelupaikka saamatta. Pelästyin viimevuoden rajoja ja hain suoraan

Vaasaan. Pisteet olisivat kuitenkin helsinkiin riitäneet, alhaisten piste rajojen vuoksi.

2.7.2016 14:06

255 Koin että kurssi toimi minulle hyvin! Tehtävät ja kokeet olivat erittäin hyödyllisiä. Kiitos! 2.7.2016 14:06

256 kokeessa tein pari todella typerää virhettä, jonka takia jäin 0,5pistettä opiskelupaikasta. Tulin kuumeeseen päivää

ennen koetta, joten tulokseen saattoi olla sillä vaikutusta.

2.7.2016 14:06

257 Kiitos loistavasta kurssista. Ensi vuonna sitten sisälle. Kolmas kerta toden sanoo. 2.7.2016 14:06

258 Kurssilla oli erinomainen opetuksentaso ja tulen mitä luultavimmin uudelle kurssille ensi vuonna kun haen

tosissani. Syy miksi en päässyt tänä vuonna sisään johtui totaalisesta uupumuksesta ensimmäisten parin viikon

jälkeen kun olin opiskellut 10h päivässä. Erityisesti Jukan pitämät laskentatoimen tunnit ja Pasin pitämät JoMan

tunnit jäivät mieleen onnistuneina kokemuksina.

2.7.2016 14:05

259 Kiitos kurssista! Takuulla ensivuoden tutuille suosittelen. 2.7.2016 14:05

260 Pääsin ensisijiseen hakukohteeseeni Turun kauppakorkeakoulun kv-puolelle pisteillä 55,75. Koe ei mennyt erittäin

hyvin, mutta haastattelussa onnistuin hyvin. Huono koetulos johtui täysin omasta lukemisen puutteesta. En usko

että olisin saanut kokeesta edes tuota pistemäärää ilman Ekonomivalmennusta. Olen ihminen joka oppii selvästi

parhaiten kuuntelemalla opetusta, ja kaikkien kurssin opettajien opetus oli erinomaista. Tuhannet kiitokset koko

Ekonomivalmennuksen porukalle kun autoitte unelmani toteuttamisessa!

2.7.2016 14:04

261 Kiitos kurssista! 2.7.2016 14:04

262 En olis kyllä ikinä päässyt tai edes tajunnut kokeilla päästä helsinkiin ilman valmennuskurssia. KIITOS! 2.7.2016 14:03

263 Suuret kiitokset kurssista! Osaavaa porukkaa ja ammattitaitoista meininkiä! 2.7.2016 14:03
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264 En olisi ilman kurssia ymmärtänyt kuinka paljon täytyy lukea. Alkuun tuntien laskeminen oli hyödyllistä, mutta

viimeisen kuukauden aikana laskeminen oli turhaa koska luin niin paljon kun päivässä pystyin. Kiitos aivan

loistavasta verkkomateriaalista sekä opetuksesta!

2.7.2016 14:02

265 Kiitos ekonomivalmennuksen voin nyt ylpeänä sanoa olevani tuleva kylteri. Ennen kurssin alkua opiskelutahtini oli

suhteellisen heikossa jamassa, mutta kurssin alettua aloin vihdoin ymmärtää kuinka paljon töitä opiskelupaikka

todellisuudessa vaatii. Kiitos Jukka ja muu ekonomivalmennuksen porukka ilman teitä minulta olisi 100%

varmuudella jäänyt opiskelupaikka vain haaveeksi.

2.7.2016 14:02

266 Kiitos koko kurssista!! Suosittelen ehdottomasti kaikille, helposti paras kurssi saatavilla. Kiitos jokaiselle opettajalle

ja Mikille hyvästä tsempistä ja kaikesta avusta.

2.7.2016 14:02

267 Kiitos mahtavasta kurssista! Auttoi paljon rytmittää lukemista ja tehtävät auttoivat ehdottomasti! 2.7.2016 14:02

268 Tulin valmennuskurssille lähinnä katsomaan olisiko kauppakorkea minua varten, ja kurssin myötä huomasin että se

ei ole oikea paikka minulle. Isot kiitokset kurssista ja minusta on mahtavaa, että tällaista nuoria auttavaa työtä

jaksetaan tehdä!!

2.7.2016 14:02

269 Kiitos paljon kurssista! Tätä kautta sai viimestä rutistusta varten lisämotivaatiota! 2.7.2016 14:02

270 Kurssi oli todella hyvä ja siitä oli apua valtavasti. Eteenkin tämän vuoden valintakokeen laskentatoimen osuuteen

sai loistavat eväät kurssilta. Haluaisin välittää terveisinä tuleville hakijoille sen, että ennen kuin he lukevat

sivuakaan heidän kannattaa oppia oppimaan. Itse aloitin luku-urakan katsomalla Moodlesta aloituskerran videon

jossa käydään oppimista läpi ja kuullaan faktat mitä sisäänpääsy vaatii. Koen että ilman oppimaan oppimista en

olisi lunastanut opiskelupaikkaa tänä keväänä. Kiitokset vielä kertaalleen Ekonomivalmennuksen tiimille.

2.7.2016 14:01

271 Kurssi antoi todella hyvät valmiudet valintakokeeseen. Sain kokeesta 29,25. Noilla pisteillä olisi päässyt myös

Aaltoon. Kiitos hyvästä kurssista, ja hyvää kesää :D

2.7.2016 14:01

272 Kansiksen ja laskentatoimen luennot hyviä! JoMa ok. Matikan luennoista ei tuntunut olevan hyötyä, loput jäi

katsomatta. Matikan "tiivistelmä" tosin erinomainen. Oppimiskone todella hyödyllinen, saattoi jopa ratkaista koko

homman.

2.7.2016 14:01

273 Kiitos tosi hyvästä kurssista, kuuden kaverin porukastamme kaikki saivat opiskelupaikan ja viisi pääsee

aloittamaan opiskelut Aallossa.

2.7.2016 14:01

274 Kiitos vielä hyvästä kurssista, joka tuotti todellakin tulosta! 2.7.2016 14:00

275 Kiitos hyvästä kurssista :) 2.7.2016 14:00

276 Kiitos 2.7.2016 14:00

277 Kiitos kurssista! 2.7.2016 14:00

278 Tarkennuksena: Turun kauppakorkeakoulu International business. Haastatteluvinkeistä oli minulle suuri apu ja

sieltä löytyi myös pari hyvää pointtia, jotka olisivat muutoin jäänyt huomaamatta. Kiitokset siis siitä!

2.7.2016 13:59

279 36p kokeesta 2.7.2016 13:59

280 Loistava kurssi, ei mitään moitittavaa, paitsi ehkä JoMan opetuksen taso. Olisi hyvä jos voisin vielä puhelimitse tai

s-postilla laittaa yhden tarinan liittyen kouluun pääsemiseen ja valmennuskurssiin.

2.7.2016 13:59

281 Ilman kurssia en todennäköisesti olisi saanut koulupaikkaa! Suuret kiitokset siiis kurssin järjestäjille!

Ennakkovaroitteluistanne huolimatta ja vahvalla tahdolla pystyin yhdistämään huippu-urheilun ja opiskelun ja

saavutin tavoitteet.

2.7.2016 13:59

282 Todella hyvä kurssi ja hinta-laatu-suhde! :) 2.7.2016 13:59

283 Positiiviset kokemukset. Suosittelen 2.7.2016 13:59

284 En päässyt opiskelemaan kauppakorkeaan, mutta ammattikorkeaan ( tradenomi ) kyllä. Kurssinne auttoi etenkin

matematiikan osalta myös siinä kokeessa. :)

2.7.2016 13:58

285 Olen varasijalla 7. Vaasaan että lopullista opiskelupaikkaa ei ole viä tiedossa! Mutta ilman tätä kurssia en olisi

todellakaan saanut opiskelupaikkaa, eli kiitos motivaatiosta ja tsemppauksesta ja erinomaisesta opetuksesta!

2.7.2016 13:58

286 Haluan vielä suuresti kiittää Ekonomivalmennusta. Käydessäni koko kevään ajan 40h viikossa töissä, sain paljon

epäilyjä ja toteamuksia muilta, että en tule kouluun Pääsemään. Mutta niin vain pääsin! En kylläkään Turun enkä

Vaasan yliopistoihin, jotka olivat 1. ja 2. vaihtoehtoni, mutta Ouluun, joka ei taida olla hassumpi sekään. Kiitokset

verkkokurssistanne, ilman sitä sisäänpääsyni ei olisi onnistunut!

2.7.2016 13:58

287 1. Hakukerta tosissaan, viimeksi intistä lomapäivä 2.7.2016 13:58

288 Kiitos loistavasta opetuksesta ja motivoinnista =) 2.7.2016 13:58

289 Loistava kurssi, iso kiitos teille! 2.7.2016 13:58

290 Pisteet 32.50 2.7.2016 13:58

291 Loistava kurssi 2.7.2016 13:58
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292 Suuret kiitokset koko ekonomivalmennuksen väelle! Erityisesti kuitenkin haluan kiittää kansantaloustieteen

opettajaa ja jukkaa itse.

2.7.2016 13:57

293 Erittäin paljon kiitoksia teille!! Koe meni aivan nappiin vain yksi väärin, uskon että ilman tätä kurssia en olisi

suoriutunut näin hyvin!

2.7.2016 13:57

294 4 pistettä koekiintiön rajaan ja 7 pistettä yhteispistevalinnan rajaan 2.7.2016 13:57

295 Hyvä kurssi oli, kiitos kaikille henkilökunnan jäsenille! 2.7.2016 13:57

296 Kurssi oli todella hyvä kiitos siitä. Koepisteillä 34 olisi päässyt hyvällä marginaalilla Aaltoonkin. 2.7.2016 13:57
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