
72,73% 648
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Q2 Saitko opiskelupaikan kauppakorkeakoulusta?

Vastattu: 891 Ohitettu: 0

YHTEENSÄ 891
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20,96% 135

17,55% 113

3,42% 22

10,87% 70

14,29% 92

7,45% 48

12,73% 82

1,40% 9

2,02% 13

9,32% 60

Q3 Jos sait opiskelupaikan, niin mistä kauppakorkeakoulusta tai
yliopistosta?

Vastattu: 644 Ohitettu: 247
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72,94% 461

27,06% 171

Q4 Jos sait opiskelupaikan, niin oliko kyseessä ensisijainen
hakukohteesi?

Vastattu: 632 Ohitettu: 259

YHTEENSÄ 632

Kyllä

Ei
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Q9 Muita kommentteja tai palautetta.

Vastattu: 418 Ohitettu: 473

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 Kurssi oli erinomainen, elämäntilanne ei sopinut tähän kevääseen 15.9.2017 21:33

2 Hyvä että faktat lyötiin pöytään heti kurssin alusta lähtien. Näin vaatimukset sisäänpääsylle
säilyivät koko kevään ajan kirkkaana mielessä. Eniten pidin Marjutin ja Jukan opetustyyleistä ja
näin ollen heidän kurssikertansa olivat mielenkiintoisimpia. Tsemppaus oli todella tärkeässä
roolissa sillä se auttoi jaksamisessa urakan loppuun asti! Iso kiitos!

16.8.2017 22:52

3 Pääsin opiskelemaan tutalle kauppiksen sijaan 15.8.2017 19:46

4 Kokeeseen tulee oikeasti lukea paljon! Määrää tärkeämpää on kuitenkin lukemisen laatu. Kun
lukee tulee keskittyä ja kaikki ylimääräinen kannattaa karsia pois. Kursseilla kannattaa myös
ehdottomasti kysellä, jos joku juttu vaivaa!

15.8.2017 15:26

5 Liian kauan aikaa viime tentti koitoksesta. 15.8.2017 15:19

6 Kurssi ja materiaalit olivat todella hyviä. Valitettavasti muut velvollisuudet estivät täysillä
lukemisen, mutta päätin kokeilla kuitenkin.

15.8.2017 14:20

7 Kävi tosi tyhmä kämmi. Töissä oli kiireiset kaksi viikkoa ja jätin lukematta monet
Ekonomivalmennuksen sähköpostit. Sitten kävi mielessä, entäs jos muistutuksia
ilmoittautumisesta kokeeseen. Oli sulkeutunut 12h aiemmin. :( Eli se siitä tällä kertaa. Avossa olen
suoritellut työn ohessa Aallon kursseja vitosilla. Eli ei ihan hukkaan. Vaikea sanoa haenko ensi
vuonna vai suorittelenko avossa. Koesysteemi vaikuttaa. Olen se Pasilassa samassa
rakennuksessa töissä ollut.

15.8.2017 13:44

8 8. Varasijalta! Kiitos Jukka, ja muut loistavat opettajat. Oli mahtava kurssi. 15.8.2017 13:29

9 Erittäin hyvä kurssi! Erityiskiitos laskiksen opettajalle, joka pelkkien videoluentojen avulla sai
taottua kaikki yksityiskohdat päähäni!

15.8.2017 13:15

10 Kiitokset kurssin vetäjille!! 15.8.2017 13:11

11 Olen varasijalla 3.Aalto yliopistoon jonottamassa. Otin Jyväskylän paikan ehdollisesti vastaan. 15.8.2017 13:03

12 Erinomainen kurssi ja itselleni riitti nimenomaan verkkovalmennuskurssi koska tiesin kykeneväni
lukemaan itsenäisesti itsekurin säilyttäen. Välikokeet sekä tehtävät olivat tärkeitä itselleni ja ne
auttoivat motivoitumaan. Ilman kurssia ei paikka kauppiksessa olis ollu mahollinen :) kiitos!

15.8.2017 12:27

13 Jouduin valitettavasti keskeyttämään kurssin kesken. Ne kerrat joissa kävin niin olivat hyödyllisiä
joten kiitos!

15.8.2017 11:50

14 Ammattikoulun taustalla mentiin. Verkkovalmennus oli loistava. Jäin 1. varasijalle koepistejonoon
Vaasan Yliopistoon lopulta 29,75 pisteellä. Mahdottoman iso pettymys. Ensi vuonna uudestaan.

15.8.2017 11:48

15 2. Varasijalla ja koe kaatui omaan tyhmään virheeseen, erinomainen valmennuskurssi, opettajat ja
opetusmateriaali, kiitos!

15.8.2017 11:02

16 jäin 0,25p päähän koulupaikasta. 15.8.2017 10:58

17 Ekalla sisään. Kurssista todellakin hyötyä itselle. 15.8.2017 10:53

18 700-800h tekemisellä ja kurssin avuilla saavutettiin osaamistaso, jolla olisi päässyt mihin tahansa.
Suuret kiitokset koko valmennustiimille!

15.8.2017 10:50

19 Itse olin todella tyytyväinen kurssiin! Ehdottomasti paras hinta laatu suhde kautta maan. 15.8.2017 10:45
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20 Myönnettäköön, ilman kurssianne en olisi kauppakorkeakoulussa, kiitokset siitä. Kurssi oli
kiitettävän arvoinen. Laskentatoimessa ja taloustieteessä vahvaa opettamista, erityiskiitokset
Heidille. Matematiikan ja Joman opetus tyydyttävää. Jomassa olisin toivonut enemmän
ByTheBook meininkiä ja ymmärrän, että välillä on hyvä ottaa laajempi näkökulma, mutta
mielestäni oli jopa jonkin verran turhaa. Matematiikan opetus olisi saanut olla varmempaa, hyvää
taas oli monisteet, jotka tulivat ns. kotiläksyksi. Tärkein tekijä kuitenkin omaan koulupaikkaani oli
Moodle ja sen tehtävät. Opin lukemisen ja tekemisen yhdistyessä, moodle mahdollisti tämän.
Kurssi oli hintansa arvoinen ja olen tyytyväinen. Ps. Mietin aivan elokuun alkuun asti otanko paikan
Vaasaan vastaan vai haenko ensi vuonna uudestaan. Vaikka eletään vasta elokuun puoltaväliä,
olen jo tyytyväinen, että otin paikan vastaan.. Pss. Jos jotenkin voin olla avuksi tulevien kurssien
järjestämisessä, olen mielelläni avuksi.

14.8.2017 10:47

21 Kiitos todella paljon erinoimaisesta kurssista. Olisipa kaikkialla yhtä jämäkkää ja eteenpäin vievää
opetusta

1.8.2017 17:44

22 Lappeenranta oli itselläni 3. hakukohde ja olisin päässyt sisään suoraan jos Lappeenranta olisi
ollut 1. hakukohteeni. En olisi päässyt sisään ilman yhteispisteitä. Lukuni keskittyi hyvin vahvasti
toukokuulle. Valmistautumisempi olisi voinut olla parempi.

28.7.2017 17:52

23 Pääsin varasijalta 8 :-) 21.7.2017 10:20

24 4. varasija alunperin koepistejonossa, mutta ilmeisesti tehävän 10. oikaisupyyntö hyväksyttiin ja
näin Aallon ovet aukesivat. Kiitos kurssista!

19.7.2017 15:05

25 Ensimmäisenä hakukertana kävin katsomassa kokeen, toisella kerralla luin tosissani ja
kolmannella otin kurssin avuksi.

18.7.2017 23:38

26 Pääsin kouluun 5. varasijalta valintakoekiintiössä. Haluan kiittää hyvistä motivaatiopuheista.
Tajusin loppukirin tärkeyden ja viimeiset 10 päivää luin aamusta iltaan. Pisteet nousi
kenraalikokeesta pääsykokeeseen 11 pisteellä.

18.7.2017 13:37

27 Jäin vaasasta 0,5 pistettä ja olen 22. varasijalla. 17.7.2017 13:51

28 Kiitos mahtavasta valmennuskurssista! Opetuksesta oli todella paljon apua pääsykokeeseen
valmistautumisessa.

17.7.2017 13:03

29 Kokeesta 38.5p kiitos oppimiskoneen. Mielenkiintoa löytyy tutorointiin Turussa ensi vuonna jos
tarvetta!

17.7.2017 6:43

30 Hyvä kurssi! Kiitos! 16.7.2017 23:28

31 Kiitos paljon tuloksellisesta kurssista! 4. varasijalta nousin Turkuun, eikä fiilis voisi olla parempi! 16.7.2017 23:20

32 Verkkovalmennuskurssi oli mielestäni aivan mahtava, ja haluan kiittää kaikkia opettajia ja
henkilöitä jotka ovat osallistuneet palvelun tekemiseen ja kehittämiseen! Opiskelukokemukseni oli
verkossa mahtava. Uskon vahvasti, että ilman verkkovalmennuskurssia en olisi päässyt
tavoitteeseeni eli opiskelupaikan saamiseen. Kiitos vielä kerran!

16.7.2017 22:45

33 Suuri kiitos tsemppaamisesta ja valmennuksesta! Kiitos kun käskitte tehdä töitä viimeiseen asti,
minun tapauksessani se kannatti.

16.7.2017 17:37

34 Erinomainen kurssi, videot olivat erinomainen apu. Ilman verkkokurssia en olisi saanut
opiskelupaikkaa

15.7.2017 16:33

35 Kurssi oli täysin hintansa väärti. Laadukasta ja monipuolista opetusta, hyvä ilmapiiri sekä
muutenkin miellyttävä kokemus. Voin suositella lämpimästi kyseistä kurssia. Kiitos
Ekonomivalmennus!

15.7.2017 10:14

36 Vaikka kurssi oli mielestäni erittäin hyvä niin silti yo kirjoitusten ja pääsykokeiden väliin jäänyt aika
oli aivan liian lyhyt pääsykokeisiin valmistautumiseen

15.7.2017 7:05

37 En olisi onnistunut ilman valmennuskurssia, kiitos. :) 14.7.2017 18:53

38 Varasijalla 3 Joensuuhun, katsotaan, saanko paikan! 14.7.2017 15:10

39 3varasija (0,65p jäi) Turun kv-linjalle, mutta ei ovet auenneet tänä vuonna. 14.7.2017 15:03

40 Hyvä kurssi, omasta aikataulusta kiinni ettei saanut opiskelupaikkaa. Varasijalla, mutta liian
kaukana.

14.7.2017 13:54
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41 Kurssi oli aivan huippu! Opetuksen taso ja laatu olivat aivan omaa luokkaansa. Olisin ollut valmis
maksamaan enemmänkin kurssista. Sanoisin myös, että paikkani kauppakorkeasta ei olisi
auennut ilman tätä kurssia ja jos en olisi päässyt niin se olisi kyllä ollut tasan omasta lukemisesta
kiinni, kurssi antoi kyllä parhaat mahdolliset valmiudet pääsykokeisiin!

14.7.2017 6:50

42 Kurssi oli erittäin hyvä ja auttoi hahmottamaan paljonko valmistautumista kauppakorkeakoulun
pääsykokeeseen oikeasti vaaditaan. Viimeksi sisäänpääsy jäi parin pisteen päähän, joten tänä
vuonna päätin, että haluan opiskelupaikan varmasti. Valmistauduin kokeeseen tällä kertaa
huomattavasti paremmin. Kokeen pistemäärä olikin lopulta niin hyvä, että sillä olisi päässyt mihin
tahansa Suomessa toimivaan kauppakorkeakouluun. Valmennuskurssilla oli tähän suuri merkitys.
Ilman kurssia olisin tuskin opiskellut näinkään paljoa (n. 350h), kun on tottunut siihen että
vähäisempikin työmäärä riittää koulussa hyviin lopputuloksiin. Kauppatieteiden kohdalla asiat tulee
kuitenkin osata niin tarkasti, ettei aikaisempi opiskelutyyli enää oikein sopinut. Siksi
valmennuskurssi osoittautui erinomaiseksi valinnaksi myös uudenlaisen opiskelutyylin oppimisen
kannalta. Kiitos kurssijärjestäjille erinomaisesta kurssista!

13.7.2017 22:25

43 Kurssi oli hyödyllinen ja todellakin odotusten mukainen. Kurssista oli valtavasti hyötyä
ymmärtämään monimutkaisempia asioita.

13.7.2017 22:00

44 Täydellinen kurssi,ainoa kirja josta otan ehkä itse hieman kunniaa on joma, sillä siitä en esim
katsonut videoita vaan jankkasin sitä oikeasti yli kymmenen kertaa. Jomasta tulikin 11.75/13 mikä
oli mielestäni hyvin. Muista kirjoista kaikki oikein, ja se on mielestäni verkkovalmennuskurssin
ansiota. Jokainen vastaus tuli selkärangasta ja lopputulos 37.75/39 oli enemmän mitä odotin.
Sydämeni pohjasta kiitos! Pääsen unelmieni kouluun!

13.7.2017 19:21

45 Kiitos kurssista! 13.7.2017 15:43

46 Hei! Suuri kiitos erinomaisesta kurssista. Pisteeni olisivat riittäneet helposti kaikkiin
kauppakorkeakouluihin ja olen erittäin innoissani tulevista kauppatieteiden opinnoista.
Ekonomivalmennuksen kurssi oli erinomainen. Välikokeet, joissa olin parhaimmistoa motivoivat
aina vain opiskelemaan lisää ja kurssilla vallitsi mukava ilmapiiri. Opetus oli selkeää ja
verkkokurssi huippuluokkaa. Kysymyksiini vastattiin ahkerasti niin ennen tuntien alkuja kuin
netissäkin. Kiitos paljon kaikille kurssia järjestäneille! Olen suositellut ja tulen varmasti
suosittelemaan kurssia lämpimästi eteenpäin jatkossakin. Ystävällisin terveisin, Mirella Poikonen

13.7.2017 14:23

47 Verkkokurssista jäi etäinen vaikutelma ja nettisivuilla oli hankala navigoida. Löysin vasta juuri
ennen koetta uusia opintoharjoituksia sivuilta. Verkkokurssin paras sisältö oli kotiin lähetetyt
kirjatiivistelmät.

13.7.2017 13:00

48 8. Varasijalta. Oli vähän nihkee aamu (terkut Jukalle!) ja kokeessa tuli virheitä 11 :D oikeita
vastauksia 29. Paremmalla vastaustekniikalla oisim päässy suoraan, jäi siis 0,25 pisteestä kiinni.
Onneksi varasijalta pääsin, ja voin vaan kiittää Köngästä, Lindrothia ja Koikkalaista.

13.7.2017 12:45

49 Viime vuonna jäi pisteestä ja nyt jäi puolesta pisteestä kiinni 13.7.2017 12:25

50 Opiskelupaikatta jääminen järkytti, en osannut odottaa tällaista pisterajojen nousua.. 13.7.2017 12:18

51 Verkkokurssista oli erittäin suuri apu. Erityisen hyvinä pidin laskiksen ja kansiksen
materiaalia+luentoja. Ainoa parantamisen paikka olisi jomassa. Tuntui etten saanut luennoista
mitään irti, enkä pitänyt itse opettajastakaan. Itse koekkin sitten meni joman osalta puihin, enkä
päässyt sen takia sisään.

13.7.2017 12:02

52 Erinomainen preppauskurssi. 13.7.2017 12:01

53 Oikeustieteelliseen 4 kertaa hakeneena ja sieltä 0,5p, 1p ja 3p päässä olleena hakeminen oli
tuttua puuhaa. Ajattelin ennen kauppakorkeaan hakemista, että tämä on helppo homma eikä tarvi
juuri muuta kuin selailla kirjat läpi. Olin täysin väärässä. Köngäksen ensimmäinen kurssikerta
paljasti jo totuuden ja se toimi hyvänä herätyksenä siihen, minkä lukumäärän ja tarkkuuden
pääsykokeessa menestyminen vaatii. Hommia painettiin ja valmennuskurssille täytyy antaa suuri
kiitos. Ylioppilasjuhlista on vierähtänyt jo aikaa ja matematiikan osaaminen oli täysin kateissa.
Sain sen valmennuskurssin ansiosta erittäin hyvin haltuun. Myös laskis ja kansantalous olisivat
olleet lähes mahdottomia ilman apua. Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen koko kevääseen,
ilman valmennuskurssia ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia päästä sisään. Turusta jäin lopulta
0,5p päähän ja varasijalle 10. Mutta Vaasaan pääsin ja se on pääasia. Mukavaa jatkoa teille
kaikille!

13.7.2017 11:57

54 Kiitos kurssista, oli vastinetta rahalle! Olisin päässyt Aallon kauppakorkeaankin molemmissa
kiintiöissä.

13.7.2017 11:51

55 Olen Poriin varasijalla 6 ja Ouluun varasijalla 10. 13.7.2017 11:50
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56 Hain toisissani vasta tällä kertaa, valmennuksesta ollut paljon apua. 13.7.2017 11:49

57 Yhteispistekiintiössä sisään 29(koe)+30(todistus)+3(ensisijaisuus). Kiitos ammattitaitoisesta
opetuksesta ja motivoinnista!

13.7.2017 11:49

58 KIITOS loistavasta kurssista! Se motivoi ja sai tekemään kunnolla töitä oman unelman eteen. Sain
opiskelupaikan ensisijaisesta hakukohteestani, enkä voisi olla tyytyväisempi :)

13.7.2017 11:48

59 Todella hyvät materiaalit ja välikokeet. 13.7.2017 11:47

60 Erittäin isot kiitokset hyvästä opetuksesta ja tsemppauksesta. Kiitokset myös kaikille opettajille
hyvästä ja laadukkaasta työstä!

12.7.2017 18:21

61 Ilman kurssia en olisi päässyt yliopistoon. Kiitos kurssista. 12.7.2017 11:56

62 Kiitos loistavasta kurssista - paikkaa ei olisi tullut omin avuin. 12.7.2017 10:13

63 Kiitos loistavasta kurssista. Aiemmat hakukerrat tukivat tämän kevään valmistautumista. 11.7.2017 23:52

64 Mahtava kurssi teillä oli :) Välikokeet tuntuivat ainakin omalle kohdalle olevan vaikeampia kuin
varsinainen koe (joka vain positiivinen asia). Välikoetulokseni olivat korkeimmillaan muistaakseni
28-29p ja pääsin silti kun koe meni reilusti paremmin. Tiedä sitten oliko iltakurssin kellonajalla
osuutta asiaan tai muulla vastaavalla tekijällä.

11.7.2017 21:47

65 Yksi ainut huolimattomuusvirhe kostautui ja Turku jäi tänävuonna haaveeksi. Tampere jäi myös
huolimattomuusvirheen/ensisijaisuuspisteen päähän. Kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen
hakukertani ja tullessani valmennuskurssille en edes omistanut vielä laskentatoimen kirjaa ja
muita kirjoja olin vain selaillut. Ilman Jukan kannustusta ensimmäisellä kurssikerralla en olisi ikinä
päässyt kouluun. Ensimmäisen päivän jälkeen soitin pomolleni, että työpäivä jää tänään välistä ja
menin suoraan kotiin lukemaan. Tehokkaita lukutunteja kertyi noin 550h. En voi muuta kuin kiittää
Ekonomivalmennuksen tiimiä!!

11.7.2017 20:08

66 Syksyn ilmoittautumisia odotellessa.. 11.7.2017 10:31

67 Kiitokset huikeasta valmennuskurssista koko ekonomivalmennuksen tiimille!! Täydellisen
valintakokeessa epäonnistumisen jälkeenkin paikka yliopistosta aukeni, joka vain todistaa
valmennuskurssinne tasoa! Iso kiitos ja kumarrus!!

11.7.2017 10:02

68 Hyvä kurssi ja etenkin tuo verkkovalmennus josta pystyi kertaamaan asioita toimi todella hyvin.
Välikokeisiin en osallistunut kuin yhteen joka oli lähtötasotesti ensimmäisellä tunnilla.

11.7.2017 8:25

69 Kurssi oli muuten hyvä sekä tehtävät yms. materiaalit laadukkaita, mutta vieläkin korostettiin aivan
liikaa tuntimäärää ja liian vähän lukemisen laatua. Lisäksi kurssilla painotettiin usein (varsinkin
kevään loppua kohti) ettei vapaata saisi juuri pitää. Ymmärrän kyllä että jotkut opiskelijat pitää
herätellä tekemään töitä, mutta mikäli lukumotivaatio on kunnossa on myös vapaapäivien merkitys
opiskelulle hyvin tärkeä jottei koe hirveää burnoutia juuri ennen koetta (valitettavasti puhun nyt
omakohtaisesta kokemuksesta). Jos siis nyt voisin tehdä jotain toisin niin ottaisin rennommin,
pitäisin enemmän vapaata sekä lukisin vähemmän mutta tehokkaammin. Muutenkaan en usko
kurssilla suositeltujen 12h lukupäivien olevan kovinkaan realistisia tai oikeastaan edes hyödyllisiä -
uskoisin että niistä voi olla jopa enemmänkin haittaa, sillä noilla tuntimäärillä loppuunpalamisen
uhka on täysin todellinen. Itse en koskaan opiskellut päivässä 6-8h enempää ja huomatessani
toukokuussa väsähtäneeni totaalisesti lukemiseen pidin (Jukan pelotteluista huolimatta) jopa
vapaapäiviä aivan viimeisillä viikoilla ennen koetta. Itse koen tämän olleen vain ja ainoastaan
hyödyksi juurikin stressin hillitsemisessä. Ja tosiaan, pääsin siis ensiyrittämällä ja
koepistekiintiössä sinne minne halusinkin eli Aaltoon :)

10.7.2017 18:03

70 Erittäin hyvä kurssi, suurkiitos! Tavallaan hakukerta oli ensimmäinen, viime keväänä luin pari
tuntia.

9.7.2017 14:19

71 Laadukas kurssi! Mukavat kesät teille kaikille! 9.7.2017 7:24

72 Joman ja laskiksen tunnit kohdallaan, matikassa ja kansiksessa parantamisen varaa. Kurssi
muuten hyvä, mutta harmittaa ettei ole keneltäkään kuulunut vastauksia moniin kysymyksiin mitä
palstalla on kyselty sen jälkeen kun tulokset julkaistiin. Itse olen Tampereelle varasijalla 2 (omat
pisteet 32.5), mutta tuskimpa sinne pääsen.

8.7.2017 19:14

73 Ilman teidän kurssianne en olisi päässyt kouluun! Suuret kiitokset vielä. Jos tutoreita tarvitaan ensi
keväänä niin saa olla yhteydessä :-)

7.7.2017 20:47
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74 Aivan loistava kurssi! Aloitettuani verkko kurssin ja kun olin katsonut Jukan pitämän
avaus|motivaatiopuheen, minulla ei ollut epäilystäkään että enkö pääsisi tulevana syksynä
opiskelemaan. Tuon avausvideon katsominen toi minulle valtavasti uudenlaista motivaatioita ja
uskoa omiin mahdolliksuuksiini. Oppimiskoneen tehtävät olivat loistavia ja tarpeellisia, mutta,
esimerkiksi jomasta olisi voinut tehdä vielä vaikeampia ja enemmän pieniin yksityiskohtiin
pureutuvia tehtäväkysymyksiä, mutta kokonsuudessaan aivan loistava kurssi

7.7.2017 19:25

75 Olen Jyväskylään vielä 23.varasijalla.... 6.7.2017 16:52

76 En panostanut kokeeseen kunnolla, kun totesin, että minun kohdallani on järkevämpää hakea
uusiksi ensi vuonna, jotta saan meneillään olevan AMK-tutkintoni päätökseen. Kurssi oli kuitenkin
todella hyvä ja laadukas!

6.7.2017 12:45

77 Kurssi oli hyvä ja osasin kirjat. Toisen harjoituskokeen jälkeen kaikista kokeista tuli yli 30p.
Valintakokeessa varmaan ei vaan pää kestänyt ja sain 29p (26+3).

6.7.2017 12:41

78 Kurssin lähiopetus oli laadukasta. Kaikin puolin hyvin hoidettu ja ainakin itseäni motivoinut kurssi.
Keep up the good work!

6.7.2017 11:03

79 Todella hyvä valmennuskurssi! Ilman sitä, en olisi varmasti päässyt kouluun! :) 6.7.2017 0:25

80 Kauppis ei tuntunut lopulta omalta jutulta, opetus sen sijaan oli laadukasta ja hyvää. 5.7.2017 22:51

81 Kiitos koko ekonomivalmennuksen tiimille tämän vuoden valmennuskurssista. Valitettavasti jälleen
kerran jäätiin koulupaikasta, vaikka tulokset välikokeiden perusteella olivat lupaavat. Toivon
mukaan kolmas kerta toden sanoo:) Nähdään siis ensi vuonna!

5.7.2017 20:52

82 Kiitos kurssista ! 5.7.2017 20:21

83 Pyrin Aaltoon koekiintiössä, ja pääsin sisään kahden pisteen marginaalilla. Voi siis lähes varmaksi
sanoa että ilman tätä kurssia opiskelupaikka ainakin Aallossa olisi jäänyt haaveeksi. Kiitos!

5.7.2017 17:52

84 Kiitos kurssista ja hyvästä opetuksesta. Vaikka haluttua lopputulosta ei tällä kertaa saavutettu, niin
olen silti tyytyväinen kurssiin ja yritän varmasti ensi vuonna uudestaan.

5.7.2017 10:40

85 Kurssista oli erittäin suuri hyöty, mutta joman opetus olisi voinut olla kattavampaa. Oppimiskone oli
todella hyvä oppimisen kannalta.

5.7.2017 9:50

86 Valmistauduin täysillä valintakokeeseen, mutta pääsinkin sisään jo todistusvalinnassa (38
todistuspistettä).

4.7.2017 22:22

87 Kiitos loistavasta kurssista, olin jo edellis vuotena mukana, opetuksen laadusta ei ole jäänyt kiinni.
Nyt opisklelupaikka myönnetty ja suuri kiitos siitä kuuluu teille!

4.7.2017 13:13

88 Kahden lukukevään jälkeen paikka vihdoin avautui. Mielestäni olisi ollut mukava kuulla myös niiden
oppilaiden/oppilaan kertomuksia, jotka eivät välttämättä päässeet ekalla, tai ainakin joiden
oppiminen on hidasta. Itse en olisi millään päässyt lukemalla vain muutaman kuukauden vaikka
lukutunnit olisi ollut maksimissa.

4.7.2017 13:06

89 Olin todella tyytyväinen kurssiin ja en usko että olisin päässyt kouluun ilman sitä. Kaikki kurssin
vetäjät olivat todella ammattitaitoisia ja motivoivia, erityisesti Jukka ja JoMan opettaja. Jäin
Aallosta ärsyttävästi 0,5 pisteen päähän, mutta olen todella tyytyväinen Jyväskylään. Jos jotain
parannettavaa pitäisi keksiä, niin ekalla tapaamiskerralla voisi kertoa edes lyhyesti kaikista
Suomen kauppakorkeakouluista. Moni ei tiedä, että esim. Jyväskylässä on kaksi linjaa joista
valitaan jo hakuvaiheessa. Itse olin sen jostain onneksi kuullut, niin osasin hakea oikeaan
paikkaan. Kiitos!

4.7.2017 13:02

90 Epäonnistuin pääsykoetilanteessa täydellisesti. 4.7.2017 9:11

91 Kiitos kurssista Jukka ja muut! Loistavan kurssimateriaalin ja opetuksen lisäksi löysin opiskelu
kaverin joka oli tärkeä apu! Keep up the good work :) Suosittelen 100%, vaikka hakusysteemit
muuttuvatkin! Varmasti hoidatte homman kotiin! Kiitos!

3.7.2017 23:36

92 Jos tarvitte tutoria Ouluun, niin täältä löytyy vapaaehtoinen! 3.7.2017 21:57

93 Tavallaan toinen hakukerta, mutta nyt luin ensimmäistä kertaa kunnolla, kiitos kurssista,
suosittelen muillekin.

3.7.2017 21:27

94 Ilman valmennuskurssia opiskelupaikasta olisi voinut vain unelmoida. 3.7.2017 16:40

95 Aivan loistava kurssi! Kiitokset opettajille asiantuntevasta opetuksesta! Tulen suosittelemaan
kurssiä kauppa tieteelliseen hakijoille.

3.7.2017 15:08
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96 Hemmetin hyvä verkkokurssi, ainoo miinus oli harjoituskokeiden epäolennaiset kysymykset joissa
oli välillä virheitä .

3.7.2017 13:54

97 Kiitokset koko ekonomivalmennuksen porukalle. Ilman teitä en olisi saanut opiskelupaikkaa. Aloitin
valmistautumisen 1.4 ja se riitti teidän avulla. Ekasta välikokeesta vaan 2pts mut siitä oli vahva
suunta ylöspäin ja valintakokeesta sain sitten jo 30pts. Iso kiitos vielä kerran

3.7.2017 13:30

98 Pääsin todistuksen perusteella mutta luin kyllä niin kuin olisin kokeeseen menossa, kun ei ollut
mitää tietoja millaisilla papereilla suoraan pääsisi. Lämpimät kiitokset silti kurssista, vaikkei siitä nyt
suoranaisesti ollut valintakokeen kannalta hyötyä niin varmasti hyödynnän vinkit viimeistään
opiskelujen käynnistyessä.

3.7.2017 13:23

99 Kurssi oli kaikin puolin onnistunut ja tulen ehdottomasti suosittelemaan sitä kaikille
kauppakorkeaan hakeville.

3.7.2017 13:05

100 Kurssi oli tosi hyvä ja koin sen hyödylliseksi. Lukemisen aloitettuani jossain vaiheessa päätin, että
taidan tarvita väluvuoden, joten lukeminen väheni vaikka silti edelleen lueskelin.

3.7.2017 12:36

101 Koin, että valmennuskurssista oli valtavasti apua. Sain vastauksia mieltä askarruttaviin
kysymyksiin, ja vaikeat asiat avautuivat usein opetuskertojen aikana, viimeistään kysymällä.
Suurin etu oli ehkä juuri siinä, että kurssilla sai käsityksen siitä, kuinka tarkasti asiat on oikeasti
osattava, missä kohtaa riittää ulkoa opettelu ja missä taas asian syvällisempi ymmärtäminen ja
sovelluskyky. Erityisen ilahduttavaa oli opettajien havainnollistavat opetustavat, joissa näkyi myös
opettajan oma persoona ja huumorintaju. Myös Moodle-ympäristöstä ja erityisesti oppimiskoneen
minitenteistä oli valtavasti apua. Ehdottoman tärkeitä osaamisen mittareita olivat myös välikokeet.
Lisäksi sain rohkaisua ja lisää itseluottamusta kenraalikokeen jälkeen, ja ehkä juuri siksi tämäkin
uniongelmainen nukkui kuin horroksessa kahdeksan tunnin yöunet ennen valintakoetta.
Vakioveikkauskupongit jäivät tosin täyttämättä, mutta kyllä se opiskelupaikka Aallosta ilman sitäkin
irtosi. Kaikin puolin olen äärimmäisen tyytyväinen, että valitsin juuri Ekonomivalmennuksen
valmennuskurssin!

3.7.2017 12:09

102 Kurssi oli todella hyödyllinen! 3.7.2017 11:56

103 Haluisin ihan super mielelläni tutoriksi dnsi vuoden kurssille! Se olisi unelmatyö!! 3.7.2017 11:31

104 Kansantaloudesta ei tarvinnut opetella, kuin Paulan laatimat tehtävät, niin selvisi helpolla
kokeesta. Sain täydet 7-pistettä kansiksesta ja tämä ratkaisi opiskelupaikan.

3.7.2017 9:14

105 36,75p+3p. Kiitokset teille vielä keväästä! 3.7.2017 8:11

106 Hyvä kurssi kokonaisuutena. 3.7.2017 1:12

107 Kiitos hyvästä opetuksesta ?? 3.7.2017 1:12

108 Valmennuskurssista oli itselleni suunnaton apu, lukiosta on kulunut jo 6 vuotta ja yksi amk tutkinto
takana joka koostui lähinnä projektityöskentelystä; tiukasta pänttäämisestä on siis aikaa ja kurssi
toimi mahtavana motivaattorina päästäkseni taas kiinni tiukasta lukumoodista. Erityisen tärkeiksi ja
hyviksi tunneiksi koin laskiksen ja kansiksen tunnit, sillä mielestäni näiden kahden aiheen kirjoja ei
kyennyt pelkällä hauki on kala-tyylillä lukea ainakaan niin, että sillä olisi kokeessa pärjännyt.
Kaiken kaikkiaan sain mielestäni rahoilleni erinomaista vastinetta, kiitos siis siitä!

2.7.2017 22:27

109 Kurssi oli kokonaisuudessaan aivan mahtava. Sopi minunlaiselleni oppijalle. Oppiaineille oli omat
opettajat, jotka olivat motivoituneita opettamaan omaa alaansa. Ensimmäisestä päivästä alkaen
meille kurssilaisille annettiin realistinen kuva tulevasta kovasta luku-urakasta, ja ilmapiiri oli läpi
kurssin kannustava. Kiitos!

2.7.2017 21:46

110 Ensimmäinen tosissaan otettu hakukerta. Intistä kävin fiilistelemässä tunnelmaa kokeessa,
täydennyksenä edelliseen. Kurssi oli erittäin loistava, enkä usko että olisin ilman sitä sisään
selviytynyt. Tahtoisin kuitenkin muistuttaa myös opettajia, etteivät kaikki hae ensisijaisesti aaltoon,
vaikka mahdollisuus sisäänpääsyyn olisi. Kiitos kuitenkin erittäin paljon ja hyvää kesää

2.7.2017 20:45

111 Aika odotetusti meni 2.7.2017 20:09

112 Hain ammattikoulun pohjalta yliopistoon ja ekonomivalmennuksen verkkokurssista oli todella
paljon hyötyä valmistautumiseen, iso peukku videoille ja erityisesti oppimiskoneelle!

2.7.2017 17:55

113 Hyvä kurssi! Olisi varmaan riittänyt pelkkä verkkovalmennuskurssi. Tehtävät oli erinomaisia. 2.7.2017 16:04

114 Kiitos todella laadukkaasta kurssista! 2.7.2017 15:56

115 Kurssi oli erittäin hyvä, oma itsenäinen lukemiseni ei vain riittänyt 2.7.2017 15:26

116 Mahtava kurssi kyllä! En usko että olisin kouluun päässyt ilman kurssia. 2.7.2017 12:02
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117 Verkkokurssimateriaali todella laaja ja hyvä. Laskentatoimen ja kansantaloustieteen opetukset
todella hyviä, tai ainakin itse sain juuri niistä paljon irti. Itselle matikka tuotti pääsykokeessa eniten
hankaluuksia. Jos parannettavaa täytyy sanoa, niin välikokeiden matikka-osuudet olivat melko
helppoja/vähemmän soveltavia kuin pääsykokeessa. Tämän takia ajattelin olevani melko ok
tasolla matikassa, vaikka todellisuudessa pääsykokeessa se oli osuus, joka ratkaisi
opiskelupaikan. Kokonaisuudessaan erittäin hyvä verkkovalmennuskurssi ja voin suositella.
Kiitoksia kaikille!

2.7.2017 11:37

118 Kiitos Jukka ja Juha, super opetusta! 2.7.2017 11:23

119 Kurssi oli todella hyvä ja hintansa arvoinen. Ensimmäisellä kerralla jäin harmittavan lähelle
paikasta, nyt pääsin sisään. Kiitos!

2.7.2017 9:56

120 Haluan kiittää Ekonomivalmennusta suuresti loistavasta verkkokurssista! Kaikki toimi todella hyvin
ja erityisesti Kansantaloustieteen ja Laskentatoimen opetusvideot auttoivat todella paljon
ymmärtämään ja selkeyttämään asioita. Itse en saanut välikokeista tai muista kokeista mitään
älyttömän hyviä pisteitä (enkä olisi niiden pohjalta päässyt sisään), mutta ne auttoivat
huomaamaan parannettavat kohdat ja motivoivat lukemaan entistä enemmän. Voin sanoa että
ilman teitä sisäänpääsy ei olisi ollut mahdollinen joten suuret kiitokset kaikesta! Voin lämpimästi
suositella Ekonomivalmennusta tuleville kauppatieteenalan hakijoille.

2.7.2017 9:02

121 Muutin mieleni kauppaopinnoista kesken kurssin, joten en edes mennyt kokeisiin. 2.7.2017 8:05

122 Kurssi oli aivan mahtava, ilman valmennuskurssia olisin tuskin päässyt Aaltoon! Kaikille opettajille
suuri kiitos ja ehdottomasti suosittelen kurssia!!

2.7.2017 0:14

123 Kiitän. 1.7.2017 22:50

124 Sain kokeesta 28,25 pistettä. 1.7.2017 22:06

125 Oikeat pisteeni olisi riittäny ensimmäiseen hakukohteeseeni eli Turkuun, mutta tein huolimattomus
virheen siirtäessäni vastauksia vastaus lomakkeelle (laitoin yhden varmasti oikein olevan
laskiksen tehtävän vahingossa huolimattomasti vastauslomakkeelle väärin)... ja viime minuuteilla
kokeessa huomasin tämän ja en ehtinyt enää täyttämään uutta lomaketta. Olen kuitenkin
tyytyväinen Lappeenrannan paikkaan, vaikka vähän ärsyttääkin oma hölmö pikku moka, kun
osaamisesta ei ollut kyse :D. Kurssi oli aivan huippu, joten iso kiitos teille!

1.7.2017 21:35

126 Pirun hyvä kurssi. Thanks! 1.7.2017 20:53

127 Kiitos valmennuskurssin järjestäjille! 1.7.2017 20:11

128 Ihan vitun jees!!!!!! 1.7.2017 20:08

129 Toinen hakukerta kyseessä, mutta viimevuonna en lukenut kunnolla. Pääsin Ouluun, jäin Turusta
1p päähän. En tiedä otanko Oulun paikkaa vastaan ollenkaan. Turkuun olen varasijalla 26.

1.7.2017 19:28

130 Kiitos kurssivetäjille erinomaisesta kurssista! 1.7.2017 16:16

131 Suuri kiitos ekonomivalmennuksen opettajille ja tuutoreille! Ilman teitä en olisi nyt tässä unelmieni
opiskelupaikan omaavana viettämässä kesää! Olen suositellut ja tulen suosittelemaan teitä kaikille
tutuille ja tutun tutuille! :)

1.7.2017 15:41

132 Suosittelen kurssia ja olen erittäin tyytyväinen, pisteet meni reilusti yli vaaditun 1.7.2017 15:41

133 Kiitos Miki ja Köngäs. Te teitte tästä mahdollista, härät. 1.7.2017 15:40

134 Varasija 25 1.7.2017 15:08

135 Suuri kiitos koko porukalle opiskelupaikan saamisen mahdollistamisesta!! 1.7.2017 14:25

136 piti lukea 400 h, mutta pääsin vaan 200 tuntiin. tuli juotua vähän liian usein alkoholia. nämä
lähtökohdat huomioon ottaen olen tyytyväinen tulokseen.

1.7.2017 14:01

137 Kiitokset erinomaisesta kurssista vielä! 1.7.2017 13:21

138 Kurssi oli hyvä! Ensimmäinen tunti oli opiskelupaikan kannalta tärkein, kun silloin tajusi paljon
oikeasti pitää tehdä hommia paikan eteen. Moodle oli myös iso plussa kurssilla!! Jos oma
motivaatio on kohdallaan ja tälle kurssille osallistuu, niin väittäisin että ei voi epäonnistua. Kiitos!

1.7.2017 12:59

139 Tulos oli lievä yllätys, koska en uskonut saavani mitään opiskelupaikkaa tänä vuonna.
Ylioppilaskokeideni pisteet tosin kompensoivat hyvin melko kehnoa menestystä valintakokeessa.

1.7.2017 12:31

140 Kurssi oli oikein hyvä ja valmistauduin mielestäni hyvin. 7min ennen kokeen loppua väritin väärän
laatikon, menin paniikkiin ja siinä meni opiskelupaikka.

1.7.2017 12:12

7 / 20

Ekonomivalmennus 2017 tulokset



141 Koe oli erilainen, kun mitä kukaan osasi odottaa ja oli hieman pettymys, kun kaikki tärpit ja kokeet
oli tallessa. Haen kuitenkin tallinnaan opiskelemaan

1.7.2017 10:55

142 Aalto (ensimmäinen hakukohde) jäi varasijalle 13. 0.25 pisteen päähän. Seuraava oli Turku, siitä
menetin yhden ensisijaisuus pisteen ja jäin varasijalle 20. Kovan työn jälkeen kolmas hakukohde
Lappeenranta tuntui aluksi hieman pettymykseltä, mutta nyt muutaman päivän jälkeen olen erittäin
tyytyväinen ja iloinen odottaen innolla tulevaa. Opiskelupaikka on ja vieläpä erinomaisesta
yliopistosta! Kiitos kaikille opettajille!

1.7.2017 10:48

143 Pienestä jäi kiinni paikka Aallosta, harmittaa aivan valtavasti, mutta eipä voi enää mitään... Teille
iso kiitos avusta, kurssin ansioista kauppakorkeaan!

1.7.2017 10:41

144 Kiitos hyvästä valmennuksesta, siitä oli paljon apua. 1.7.2017 9:22

145 Kurssi verkkomateriaaleineen oli korvaamaton. Kiitos. Osaatte kyllä asianne, tulen myös
suosittelemaan teitä.

1.7.2017 8:44

146 Kurssi meni omalta osaltani täysin nappiin 1.7.2017 2:47

147 0.25p päässä Turusta 1.7.2017 2:24

148 Ehdottomasti yksi parhaista sijoituksista tähän mennessä elämässäni. Erinomaisesti järjestetty
kurssi! Jukalle terveisiä, että kyllä se noin 400h riitti Aaltoon ;-)

1.7.2017 2:12

149 Pääsin todistusvalinnalla. Hyödyllinen kurssi kuitenkin :) 1.7.2017 1:31

150 Kiitos hyvästä kurssista! 1.7.2017 1:22

151 En päässyt sisään oman kyvyttömyyteni takia, mutta olen edelleen hämillään siitä, että mitä
hyödyin oppitunneista verrattuna pelkästään verkkovalmennukseen. Enkö olisi voinut katsoa
videot tunneista ja olisin säästänyt matka-ajat ja kustannukset?

1.7.2017 0:08

152 Kiitos mahtavalle ekonomivalmennuksen porukalle! Jukalle, Paulalle ja kaikille muille huippu
tyypeille!

30.6.2017 23:21

153 Kiitos kurssista, en varmaankaan olisi saanut opiskelupaikkaa ilman Ekonomivalmennuksen
asiantuntevaa opetusta ja kurssin laadukkaita tehtäviä!

30.6.2017 23:14

154 Kiitos koko ekonomivalmennuksen väelle erinomaisesta kurssista. En olisi saanut haluamaani
opiskelupaikkaa ilman kurssia ja aion suositella kurssia myös kavereilleni. Toivoisin, että ensi
vuonna vastaisitte myös kokeen jälkeen oppilaiden kysymyksiin, esim tänä vuonna t.10 herätti
varmasti monelle kysymyksiä ja olisin itsekkin halunnut kuulla opettajien mielipiteen tähän.

30.6.2017 23:07

155 Suuret kiitokset kurssista! 30.6.2017 23:02

156 Kiitokset mahtavasta kurssista ja erityisesti Jukka, tsempeistä! Moodlella suuri merkitys kurssissa
+ pdf-tehtävät. Lisäksi oppitunnit auttoivat hyvin valmistautumisessa.

30.6.2017 22:42

157 Ensisijainen hakukohteeni oli Tampere, jäin 10. varasijalle ja sisäänpääsy jäi 0,5 pisteen päähän.
Toinen hakukohteeni oli Jyväskylä ja hyväksyin paikan heti kun tieto tuli. Olen tyytyväinen. Kiitos
vielä kerran Ekonomivalmennuksen koko henkilöstölle ja erityisesti Jukalla avusta, tuesta ja
motivaatiosta! Nyt voin alkaa rakentaa unelmieni elämää. KIITOS!

30.6.2017 22:37

158 Loistava kurssi, ei voi kun suositella. En varmastikaan olisi päässyt Turkuun ilman
Ekonomivalmennuksen apua. Haluan kiittää kaikkia Helsingin kurssin opettajia, mutta erityisesti
Jukkaa, joka osaa nyhtää kyllä kaikista kaiken irti omalla tavallaan motivoida. Jukka sanoo asiat
suoraan, niin kuin kuuluukin ja sai myös minut tajuamaan kuinka paljon opiskelupaikan saamiseen
on oikeasti painettava hommia.

30.6.2017 22:20

159 Kiitos Ekonomivalmenus ja erityis-iso kiitos Jukalle, ilman tätä kurssia minulla ei olisi ollut
minkäänlaisia mahdollisuuksia unelmieni koulupaikkaan!

30.6.2017 21:59

160 Huikean kurssin piditte! 30.6.2017 21:59

161 Iso kiitos ekonomivalmennukselle, ilman ei olisi ollut toivoa kouluun pääsemisestä!:) 30.6.2017 21:54

162 Armeija ja työkiireet sekoittaneet suunnitelmia aiemmin. Ensimmäistä kertaa kirjat useampaan
kertaan läpi.

30.6.2017 21:54

163 Kiitos loistavasta valmennuskurssista!!! En olisi ikinä päässyt haluamaani kouluun ilman
asiantuntevia opettajia ja kurssilta saatua tukea.

30.6.2017 21:45

164 Enemmän tehtäviä. Lähiopetuksen taso oli korkeaa ja hyvä laatuista. Moodle alusta oli tosi hyvä ja
toimi moitteettomasti

30.6.2017 21:42
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165 Kiitos. (Muuta ei keksi tähän hätään näin kolmen päivän juhlimisen jälkeen) 30.6.2017 21:25

166 Papereilla sisään 30.6.2017 21:24

167 Hyvä kurssi, kiitos :) 30.6.2017 20:56

168 Kiitos paljon koko teidän tiimille! Pitkä oli tie mutta ei kaduta tippaakaan. 30.6.2017 20:40

169 Kiitos hyvästä opettamisesta ja kurssimateriaaleista! 30.6.2017 20:38

170 Hyvä, toimiva kurssi, suosittelen! Ehkä olisin lisännyt jokaiselle "kirjalle" yhden luentokerran, jotta
tehtäville olisi ollut hieman enemmän läpikäynti aikaa.

30.6.2017 19:52

171 Kiitos kaikille opettajille ja etenkin Jukalle mahtavasta kurssista! :) 30.6.2017 19:38

172 Kiitos! Kurssista oli paljon apua! 30.6.2017 19:37

173 Useampiin harjoitustehtäviin olisi voinut pelkän oikean vastausvaihtoehdon lisäksi esittää myös
perustelut, miksi juuri kyseinen vaihtoehto oli oikein. Joissakin hankalammissa kysymyksissä
oikeaa vastausta joutui etsimään kirjasta todella pitkään, ja sen ajan opiskelusta olisi voinut
käyttää tehokkaamminkin, jos oikean vastauksen syy olisi selvinnyt heti vastauksen yhteydessä.

30.6.2017 19:36

174 Ei ollut kovin monesta pisteestä kiinni.. 30.6.2017 19:31

175 Huikeaa opetusta, auttoi todella ymmärtämään, että kauppakorkeakin vaatii kovaa duunia niin kuin
kaikki yliopistot. Suosittelen Ekonomivalmennusta varauksetta!

30.6.2017 18:59

176 Ensimmäisellä ja toisella kerralla luin alle 250h 30.6.2017 18:46

177 Loistava kurssi! 30.6.2017 18:37

178 Kiitos. Oli todella hyvä kurssi! Pääsin Aaltoon yhteispisteillä 74,75. Ilman kurssia ei olisi mennyt
läheskään näin hyvin. Tykkäsin siitä, että kurssin opettajista huomasi että he oikeasti haluavat
auttaa kurssilaisia pääsemään kouluun. Kirjatiivistelmät ja välikokeet oli tosi hyödyllisiä.

30.6.2017 18:34

179 Hyvä kurssi! Ei voi muuta, kuin suositella! 30.6.2017 18:30

180 jäin 0,75 p päähän ja hain vain aaltoon 30.6.2017 18:28

181 ISO KIITOS! 30.6.2017 18:25

182 Kurssi oli erinomainen. En ole itse vain niin nopea oppija, että olisin armeijan jälkeen 2kk kerennyt
oppimaan kaiken tarvittavan.

30.6.2017 18:22

183 Suuret kiitokset Ekonomivalmennukselle! Valmennuskurssi oli ainakin itselleni erittäin hyödyllinen
(varsinkin Moodle-ympäristö oli todella ratkaisevassa roolissa onnistuneessa luku-urakassani)

30.6.2017 18:19

184 Kiitos tuhannesti koko ekonomivalmennuksen tiimille, uskon täysin, että ilman valmennuskurssia
olisi opiskelupaikka jäänyt saamatta!

30.6.2017 18:05

185 Loistava verkkokurssi opiskelun tueksi. Luulenpa, että ilman kurssia mahdollisuuteni päästä
Turkuun olisi ollut nollan luokkaa

30.6.2017 17:49

186 Kiitos todella paljon! Pääsin Poriin joka tulee hyvänä kakkosena Tampereen jälkeen :) Ihanaa
kesää kaikille Tampereen aamu-1 kurssin opettajille ❤

30.6.2017 17:37

187 Kiitos! Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. 30.6.2017 17:35

188 Kiitos erinomaisesta valmennuskurssista ja opetuksesta, jotka auttoivat kouluun pääsyssä!! 30.6.2017 17:19

189 Koe meni todella hyvin, pisteet olisivat riittäneet helposti jopa Aalto yliopistoon. Kitos teille ilman
teitä tämä ei olisi ollut mahdollista.

30.6.2017 17:19

190 Kiitos todella paljon hyvästä kurssista. Matematiikan opettajaan en ollut tyytyväinen, mutta muuten
kurssi oli äärimmäisen hyvä! En olisi uskonut, että lähihoitajan papereilla päästään näin pitkälle,
mutta Jukan kova motivointi auttoi ja jaksoin laittaa itseni likoon. Iso kiitos! Ystävällisin terveisin
Karoliina Härjämäki

30.6.2017 17:13

191 Erinomainen apu lukemiseen. En usko, että olisin päässyt haluamaani opiskelu paikkaan ilman
käymääni kurssia.

30.6.2017 17:08

192 Kiitokset kurssien vetäjille! Teistä oli suuri apu ja opetus oli erittäin hyvää. Erityis kiitos Juha
Koikkalaiselle erinomaisesta opettamisesta kansiksessa!

30.6.2017 17:07

193 Verkkokurssin luentovideot eivät olleet suunnattu verkkokurssilaisille vaan luennolla olijoille.
Verkkokurssilaiset tulisi ottaa enemmän huomioon.

30.6.2017 16:46
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194 Kurssi oli 5/5 varsinkin laskiksen ja kansiksen opetusvideot ja oppimiskone. Näinki kallu äijä kuin
minä tajusi heti ensimmäisellä kerralla, miten ja mistä tase muodostuu, kun joku osaava oli niitä
selittämässä. Kiitos!

30.6.2017 16:43

195 Hyvä kurssi kansiksen ja laskiksen osalta! Joma ja matikka välikokeissa liian helppoa. 30.6.2017 16:42

196 Kurssi auttoi ainakin minua todella paljon, enkä usko että ilman sitä olisin saanut opiskelupaikkaa.
Minusta teidän suhtautuminen opetukseen oli erinomaista ja se puski ainakin minua eteenpäin.
Motivaatioo oli valmiiksi korkealla, mutta sait aina zempattua vielä lisää, joka nosti motivaatiota!

30.6.2017 16:40

197 Kiitos vielä mahtavasta kurssista! En usko että olisin päässyt lähellekkään Aalto paikkaa ilman
teidän kurssia

30.6.2017 16:38

198 Olin tosi tyytyväinen kurssiin kaikin puolin ja en usko, että olisin pystynyt toivottuun tulokseen
ilman kurssin apua! Suuri kiitos teille! :)

30.6.2017 16:31

199 Erittäin suuret kiitokset koko ekonomivalmennuksen tiimille loistavasta opetuksesta! Ilman teitä
olisi opiskelupaikkani ollut pelkkä toimeenpanematon ajatus muiden ovien rinnalla. Nyt ymmärrän
miksi ensimmäisellä tunnilla Miki sanoi että ensimmäinen tunti on tärkein, sillä se todella avasi
silmäni, jotka olivat aivan ummessa. En olisi voinut mitenkään uskoa että vaikka lukiossakaan en
mitään tehnyt varsinaisesti ja poistuin sieltä A- papereilla, niin sain pääsykokeesta 38 pistettä! Siitä
itseasiassa ainoa miinus, olisin kyllä aaltoon hakenut jos olisin tajunnut että näin hyvin opin asiat,
etteikä se taso loppupeleissä olekkaan niin korkea miltä se alunperin tuntuu. Jokatapauksessa,
olen TODELLA tyytyväinen saamaani apuun, tukeen ja opetukseen. Kurssinne on ollut
ehdottomasti paras sijoitus rahoilleni minkä ikinä olen tehnyt!

30.6.2017 16:25

200 Oma vika, ei ollut asenne kohdillaan. 30.6.2017 16:17

201 Mahtava kurssi! Olen suositellut jokaiselle vähänkään valmennuskurssia harkitsevalle! 30.6.2017 16:09

202 Aloitin lukemisen liian myöhään henkilökohtaisista syistä, vaikka suunnitelmissa oli aloittaa jo
vuoden alussa. Harmittaa hirveästi ettei opiskelupaikkaa tänäkään vuonna tullut, mutta minulla oli
hyväsyy miksi luin vain pari kuukautta tehokkaasti (mikä ei näköjään minun tilanteessa riittänyt),
joten pakko vain hyväksyä lopputulos ja yrittää seuraavana vuonna uudestaan.

30.6.2017 15:58

203 Kiitos takuukurssista, olisin muuten varmaan mennyt ilman kurssia tänä vuonna ja jäänyt haussa
ulos!

30.6.2017 15:57

204 Kiitos erittäin hyvästä valmennuksesta, sen takia onnistuin hyvillä pisteillä! 30.6.2017 15:53

205 Toista kertaa kurssilla, siten varsin hyvä pohja toiseen lukukertaan. Tosin tällä kerralla aikaisempi
aloitus ja kaikinpuolin parempi ote valmistautumiseen. Kiitos vielä kurssista, siitä oli suuri apu.
Erityisesti tiivistelmän käyttö auttoi tänä vuonna, viimevuonna en sitä tajunnut riittävästi
hyödyntää.

30.6.2017 15:53

206 Valmistauduin kokeeseen omasta mielestä aivan liian vähän. 30.6.2017 15:51

207 Todella hyvä ja hyödyllinen kurssi, ilman teitä en varmastikaan olisi päässyt ensimmäisellä
yrittämällä, kiitos paljon!

30.6.2017 15:44

208 Kiitos aivan loistavasta kurssista! Ilman sitä en varmasti olisi nyt saavuttanut yhtä unelmaani. :)
Ainoa haaste kokeessa oli matematiikan osio, joka oli mielestäni haastava vaikka siinä ihan hyvä
olenkin. Joten jatkoa varten kursseilla voisi panostaa siihen vähän enemmän, ja tehdä myös
haasteellisempia tehtäviä! Mutta muuten kurssi oli täysi 10 ja suosittelen sitä varmasti eteenpäin.

30.6.2017 15:42

209 Kiitos 30.6.2017 15:40

210 Kurssi oli hyvä. Olen itseeni enemmänkin pettynyt, koska sain kuitenkin Ekonomi valmennuksen
viimeisestä kokeesta Suomen kolmanneksi parhaimman.

30.6.2017 15:36

211 Kiitos! Verkkovalmennuskurssi oli loistava apu kun olin armeijan takia estynyt osallistumaan
tavalliselle kurssille.

30.6.2017 15:28

212 Hyvä kurssi sain opiskelupaikan haluamastani yliopistosta, vaikka pisteeni olisivat riittäneetkin
aaltoon.

30.6.2017 15:24

213 Vaikka hakukerta taisi olla neljäs, tämä oli ensimmäinen kerta kun minulla oli edes kirjat eli siis
toisin sanoen ensimmäinen hakukerta

30.6.2017 15:19

214 Jyväskylän kauppakorkeasta olisi pitäyt olla enemmän puhetta kursseilla. Minä tai moni muu ei
tiennyt, että Jyväskylässä on kaksi "linjaa", pääsin vahingossa taloustieteen linjalle vaikka olisik
halunnut tavalliselle. Kurssi oli muuten oikein hyvä!

30.6.2017 15:19
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215 Kaikkeni tein alusta loppuun. Harjoituskokeiden pisteet olivat masentavia. Varsinainen koe tuntui
helpommalta kuin esim. kenraalikoe, kun mukana oli helppojakin kysymyksiä.

30.6.2017 15:18

216 Kiitos hyvästä kurssista! 30.6.2017 15:12

217 Upee kurssi! 30.6.2017 15:09

218 Varmaan tiedätte että tämä valmennusbisnes on nostanut valtavasti sisälle pääsyn rajoja 2000
luvulla. Se ei ikävä kyllä palvele asiakkaitanne. Onneksi lukiosta päässeiden ei enää tarvitse
osallistua tähän ruljanssiin, joka ainoastaan palvelee valmennusbisnestä. Olen kylläkin tyytyväinen
yrityksenne ammattitaitoon ja näkemykseen. Siitä on varmasti minulle apua jatkossakin. Kiitos
palvelusta. Kari

30.6.2017 15:09

219 Kurssi oli hyvä, mutta itse ilmottauduin mukaan omasta mielestäni liian myöhään, joten saanut
kurssista täyttä hyötyä.

30.6.2017 15:03

220 Ilman kurssia ei olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä kouluun. Suuri kiitos! 30.6.2017 15:02

221 Kurssi oli motivoiva ja lukemisen henki onnistuttiin luomaan siellä erinomaisesti 30.6.2017 14:55

222 Erittäin suuret kiitokset ekonomivalmennuksen porukalle hyvästä opetuksesta ja etenkin Jukka
Köngäkselle rehellisen suorista sanoista silloin kun niitä eniten tarvittiin vielä viime metreillä. Iloista
kesän jatkoa!

30.6.2017 14:54

223 Kiitokset koko valmennustiimille erittäin laadukkaasta opetuksesta ja motivoivasta ja
kannustavasta ilmapiiristä!

30.6.2017 14:50

224 Turun kauppakorkean kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan pääsin sisään.
Erityiset kiitokset vielä hyvin rakennetuista ja selkeistä materiaaleista ja ohjeista, jotka helpottivat
haastatteluun valmistautumista! Hyvää kesää ekonomivalmennuksen koko tiimi! yst. terv. Jiri
Karunen

30.6.2017 14:49

225 Erittäin tyytyväinen kurssiin. Kokeesta 30,5 + 3p, mutta todistuksen avulla Aaltoon sisään. Ajattelin,
että tärpeistä ei osuisi monikaan, mutta ainakin 10 helppoa pistettä oli niiden avulla varmoja.
Varsinkin laskentatoimen osio tuntui naurettavan helpolta, joka kattoi muun kokeen virheitä. Kiitos
vielä kerran!

30.6.2017 14:45

226 Kurssista oli paljon hyötyä asioiden oppimisessa ja tein kaiken minkä voin mutta kokeessa meni
osa vastauksista valitettavasti arvailun puolelle ja se näkyi lopputuloksessa.

30.6.2017 14:40

227 Olen erittäin tyytyväinen ekonomivalmennuksen kurssiin, vaikka paikka jäikin nyt osaltani
saamatta. Minut hyväksyttiin ulkomaille työharjoitteluun ja 40 tuntisen työviikon päälle on hankalaa
mahduttaa suositeltua määrää lukemista. Siitä huolimatta en jäänyt kauas tavoitteestani ja olen
varma etten olisi pystynyt käyttämään reilua 200 lukutuntia yhtä tehokkaasti ilman kurssia. Se oli
korvaamaton ja jos ensi vuonna kurssista on hyötyä, osallistun sille varmasti. En kuulu myöskään
ensikertalaiskiintiöön, joten jos hakukriteerit muuttuvat liikaa heitä suosiviksi, laitan kaiken likoon
maisterihaussa. Kiitos erittäin ammattitaitoisesti ja hyvin järjestetystä, tehokkaasta ja hinta-
laatusuhteeltaan erinomaisesta valmennuskurssista!

30.6.2017 14:40

228 Olen tyytyväinen kurssiin ja onnellinen haun tuloksesta. 30.6.2017 14:35

229 Olen ihan älyttömän onnellinen ja kiitollinen saamastani opiskelupaikasta ja siitä että osallistuin
ekonomivalmennuksen valmennuskurssille. Ilman kurssia en varmasti olisi päässyt haluamaani
opiskelupaikkaan. Olen tosi tyytyväinen kurssiin ja aion suositella sitä eteenpäin.

30.6.2017 14:33

230 Upea kurssi! Varsinkin vikoilla viikoilla meinasin jo luovuttaa, mutta sain motivaatiota kurssilta. 30.6.2017 14:32

231 Edellisen kerran hain 2015, tuolloin luin kirjat kerran läpi. Sillä ansaitsi varasijan muistaakseni
paikalta 77. Kevät 2017 oli ensimmäinen valmennuskurssini.

30.6.2017 14:30

232 Kiitos hyvästä kurssista! 30.6.2017 14:28

233 Kiitos kurssista! 30.6.2017 14:26

234 Harjoitusvälikokeet olivat liian helppoja, sain kaikista niistä huomattavasti paremmat pisteet kuin
itse valintakokeesta

30.6.2017 14:25

235 Ekonomivalmennus on tähän mennessä ylivoimasesti paras investointini. Jukka oli sanoin
kuvaamattoman hyvä opettamaan laskentatoimea!

30.6.2017 14:24

236 Pääsin yhteispistejonossa, pisteitä 58,25. Kokeesta 26,25, todistuksesta 29 + loput 3. 30.6.2017 14:24

237 5/5 kurssi 30.6.2017 14:17
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238 Paras verkkokurssi, kiitos! 30.6.2017 14:14

239 Terveisiä ja kiitoksia ihanalle Timolle!!! 30.6.2017 14:10

240 Ootte parhaita kiitos! 30.6.2017 14:09

241 Kiitos todella paljon hyvästä valmennuksesta! En olisi pystynyt tähän yksin :) 30.6.2017 14:07

242 Osaaminen olisi riittänyt, mutta turha arvailu vei pisteitä 30.6.2017 14:06

243 Ensimmäinen hakukerta oli noin kymmenen vuotta sitten, kun kävin katsomassa millainen
pääsykoe on yms. Toinen hakukerta oli viime vuonna (jolloin luin "jonkin verran", mutta en ollut
valmennuskurssilla) ja tällä kertaa panostin tosissani ja osallistuin verkkovalmennuskurssille. Toki
tein kokoaikaista työtä samalla ja minulla on myös perhe, joka verotti lukemiseen käytettävissä
olevaa aikaa. Kiitos valmennuksesta!

30.6.2017 14:03

244 Erittäin kova ja toimiva kurssi! Ei olisi voinut parempaa valmennusta toivoa! Ilmottauduin kurssille
siten, että ensimmäinen tunti oli jo mennyt ja päätös oli nopea. Hieman pelotti alotanko liian
myöhään hommaan valmistautumisen, mutta valmennuskurssin ansiosta en enää kokeeseen
mennessä joutunut epäröimään.

30.6.2017 13:58

245 Kiitos loistavasta valmennuskurssista! Opetus oli erittäin korkeatasoista ja kurssilla on hyvä hinta-
laatusuhde. Käytännön asiat hoidettiin nopeasti ja sähköposteihin vastattiin samantien.
Erinomaista asiakaspalvelua siis! Hyvää kesää kaikille teille! Ystävällisin Terveisin Helga Rissanen

30.6.2017 13:57

246 Sama mitä moni muukin on todennut: "elämäni paras sijoitus". Kiitos! 30.6.2017 13:56

247 Isot kiitokset hienosta verkko-oppimisympäristöstä! En päässyt lähiopetuskursseille töiden takia,
mutta onneksi verkkokurssi pelasti ja sain opiskelupaikan kirkkaasti ensimmäisestä
hakukohteestani. :)

30.6.2017 13:54

248 Lukumotivaatio löytyi liian myöhään ja opiskelutekniikka oli suurimman osan ajasta sellainen, joka
ei sopinut minulle. Ihan oma syy. Seuraavalla kerralla kevyesti sisään.

30.6.2017 13:52

249 Kiitokset vielä loistavasti järjestetystä kurssista, joka oli ehdottomasti hintansa väärti. 30.6.2017 13:50

250 Kiitos kurssista Turkuun ei ihan riittänyt pisteet mutta iloinen Vaasan paikasta! Erityis kiitos Heidille
ilman häntä ei olisi Joman osuus mennyt niin hyvin!

30.6.2017 13:45

251 Iso kiitos kurssin vetäjille! En koskaan pitänyt pääsyä yliopistoon mahdollisena itseni osalta. Ei
koskaan ollut edes tarkoitus hakea. Kaikki lähti pienestä päähänpistosta ja pian oltiinkin
valmennuksessa. Te teitte tästä helpon tuntuista. Kova työ palkitaan ja oikein työkaluin työ käy
helposti. (lause oli oma keksimä)

30.6.2017 13:44

252 Kiitokset loistavasta kurssista. Parasta kursissa mielestäni oli se, että asiat sanottiin suoraan ja
kerrottiin kuinka paljon töitä täytyy tehdä että sisään pääsee.

30.6.2017 13:43

253 Kiitos paljon hyvästä kurssista! 30.6.2017 13:41

254 Kiitos kurssista. Tuskin olisin päässyt sisään ilman teidän kurssianne. 30.6.2017 13:40

255 Taitotasoni oli ennen koetta jo vahvasti Aallon tason yläpuolella, mutta kokeessa vastasin 46/49.. 30.6.2017 13:39

256 Kompat koitui kohtaloksi. 30.6.2017 13:34

257 Mahtavaa viimein päästä opiskelemaan, kiitokset vielä hyvästä kurssista! 30.6.2017 13:32

258 Hyvä kurssi oli, toivottavasti järjestätte ensivuonnakin vaikka koe muuttuukin. Osallistun varmasti
jos järjestätte. Kauas ei jäänyt, 3p päähän.

30.6.2017 13:31

259 Vaikka hakuprosessi saattaa muuttuakkin merkittävästi niin ainakin kurssin ensimmäinen tunti
tulisi pitää siitä huolimatta! Kiitos koko Ekonomivalmennuksen tiimille!

30.6.2017 13:30

260 Kiitos paljon ekonomivalmennukselle hyvästä kurssista. Vaikka vielä puolitienoilla näytti
huonommalta, oma oppimiskynnys lähti kovaan kasvuun verkkovälikoe 3 jälkeen ja Aaltoon
mentiin loppupeleissä kohtuu pienellä tuntimäärällä, joskin toki hyvin laadukkaalla tekemisellä.

30.6.2017 13:30

261 En olisi varmaankaan päässyt kouluun ilman kurssia. Kiitos! 30.6.2017 13:29

262 Pääsin Turun KV linjalle ja olen super onnellinen! 30.6.2017 13:29

263 Hyvä kurssi jonka ansiosta sain haluamani opiskelupaikan 30.6.2017 13:26

264 Ilman kurssia ei mitään asiaa pulpetin ääreen. Äärettömän suuri kiitos! 30.6.2017 13:25
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265 Vaikka ostin kurssin n. kuukausi enne koetta, oli sen vaikutus onnistumiseen mielestäni kuitenkin
merkittävä

30.6.2017 13:25

266 Haluisin sanoa erittäin suuret kiitokset kaikille ekonomivalmennuksen opettajille valmennuksesta,
kannustuksesta ja erityisesti mielettömästä materiaalista, jonka kurssi sisälsi!

30.6.2017 13:21

267 Kurssi oli todella hyvä plussa lukemiselle. Tehtävät oppimiskoneessa antoivat lisäboostia
lukemiseen.

30.6.2017 13:19

268 2p jäi uupumaan vaasasta. Kurssiin olen silti tyytyväinen ja voin sanoa että ainakin yritin, ja se ei
tälle kertaa riittänyt... saa nähdä miten ensi vuonna haku menee, kannattaako yrittää vai kenties
miettiä tradenomia ja sieltä hakea maisterivaiheeseen?

30.6.2017 13:19

269 Kiitän ja kumarran, mahtavaa duunia. 30.6.2017 13:19

270 Ensimmäinen kerta tosissaan 30.6.2017 13:17

271 Kiitos paljon todella hyvästä kurssista! Teidän avulla saavutin koulupaikkani kirkkaasti! 30.6.2017 13:17

272 Ilman ekonomivalmennusta en ikinä olisi saanut opiskelupaikkaa 30.6.2017 13:17

273 Oli aivan mahtava kurssi ja sisään päästiin niin ei voi olla muutaku tyytyväinen :) ! 30.6.2017 13:16

274 Haluan kiittää koko sydämeni pohjasta koko valmennuskurssin tiimiä, mutta erityisesti Jukka
Köngästä. Kurssi oli aivan mieletön, ilman kurssia tuskin olisin tässä. Taskussa on opiskelupaikka
Tampereen yliopistossa, joka oli ehdoton unelmani. En voi kylliksi kiittää kaikesta avusta ja tuesta,
jota kurssilla sain. Kiitos ja kumarrus!

30.6.2017 13:16

275 Kiitos! 30.6.2017 13:15

276 Hain toista kertaa, viime vuonna pääsin Joensuuhun. 30.6.2017 13:12

277 Kiitokset unelmani mahdollistamisesta! 30.6.2017 13:12

278 Kiitos hyvästä kurssista! 30.6.2017 13:12

279 Todella hyvä kurssi! Selvensi hyvin asiat joita oli itsenäisesti opiskellessa vaikea ymmärtää. Kiitos
todella hyvästä opetuksesta.

30.6.2017 13:12

280 Kiitos loistavasta kurssista! 30.6.2017 13:11

281 Kiitos paljon mukavasta keväästä, kurssista oli paljon hyötyä! 30.6.2017 13:11

282 Sain paikan Turusta, vaikka en yhdessäkään välikokeessa kuulunut edes parhaan 50% joukkoon,
vaikka Turkuun olisi vaadittu parhaan 20% joukkoon kuulumista. Oli henkisesti aika raskasta
saada aina palautetta, miten opiskelumäärää olisi kiristettävä paikan saamiseksi, vaikka tein koko
kevään vaadittavan määrän hommia. Muuten etenkin verkkotehtävistä oli mielettömästi apua,
samaten talousmatikan tunnit olivat onnistuneita. Kiitos hyvästä kurssista!

30.6.2017 13:11

283 Kiitos kurssista, hinta-laatusuhde oli huikaisevan hyvä! Suosittelen ehdottomasti jatkossa
kauppakorkeaan pyrkiville.

30.6.2017 13:10

284 Jos aikoo valmistautua kunnolla pääsykokeisiin, kannattaa töistä pitää taukoa vähintään pari
kuukautta ja käyttää se aika kokonaan lukemiseen/valmistautumiseen. Luin mielestäni paljon,
mutta tällä kertaa se ei riittänyt.

30.6.2017 13:07

285 Haluan ensisijaisesti kiittää koko Ekonomivalmennustiimiä hyvästä opetuksesta ja motivoimisesta!
Sain todella paljon irti verkkovalmennuskurssista, ja voin sanoa että ilman teitä en olisi onnistunut
tässä. Kiitos todella paljon!

30.6.2017 13:05

286 Hain aikoinaan kirjoitusten yhteydessä, jolloin kävin katsomassa kokeen. 30.6.2017 13:04

287 Opetus oli todella hyvää ja voin täysin suositella kurssia myös muille! Itselläni opiskelupaikka jäi
kiinni luultavasti siitä, että en osannut jättää töitä ja muita asioita tarpeeksi ajoissa ja aloitin
täysipäiväisen opiskelun liian myöhään.

30.6.2017 13:03

288 Loistava kurssi! Kiitos teille että pääsin vihdoin kauppakorkeaan. 30.6.2017 13:02

289 Luulin olevani fiksu, kävi myös ilmi että olen fiksu mutta ilman kurssia en olisi löytänyt motivaatiota
lukea tätäkään määrää. Jokainen Jukan päähän potkiva motivaatiopuhe oulun aamukurssille teki
erittäin hyvää, älä koskaan muuta opetusmetodejasi! (35,75 pistettä kokeesta)

30.6.2017 13:02
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290 Erityiskiitokset Jukalle ja Juha Koikkalaiselle. Jukka tiesi mistä puhui ja harjoitukset ja
koekysymykset olivat todella samanlaisia kuin varsinaisessa kokeessa. Juha sai
kansantaloustieteen hankalimmatkin asiat tuntumaan lasten leikiltä. Laskentatoimen ja
taloustieteen luentojen lisäksi moodlen harjoituskysymykset ja -kokeet olivat kurssin parasta antia.
Varsinaisessa pääsykokeessa ei tullut yllätyksiä ja tehtävät olivat hyvin samanlaisia kuin
moodlessa, tämä auttoi varsinaisessa kokeessa kun tiesi, että on joskus jo tehnyt vastaavanlaisen
tehtävän ja osannut sen. Harjoituskokeista myös oppi virheistä, enkä tehnyt pääsykokeessa enää
yhtään huolimattomuusvirhettä. JoMan luento-opetus oli aivan hirveää. Kävin vain kahdella
tunnilla. Tämä ei kuitenkaan suuresti haitannut, koska kyseinen kirja oli helppo ja helposti
sisäistettävissä ilman opetusta ja tukea. Myös iso osa JoMan kysymyksistä oli ihan tyhmiä/turhia,
mutta kuitenkin pääosin hyviä. Suosittelen ehdottomasti kurssia tuttaville jos kurssin ensi keväänä
järjestätte. Suuret kiitokset vielä! Ilman kurssia sisäänpääsy olisi ollut huomattavasti hankalampaa.
(Nyt sain itse kokeesta 29,75 pistettä ja yhteispistekiintiössä 65,75)

30.6.2017 13:02

291 Vuosi sitten kävin lähinnä pyörähtämässä valintakokeessa, kirjat taisi olla kerran luettu läpi. Tänä
vuonna motivaatio oli ihan toista luokkaa, rupesin valmistautumaan jo tammikuussa ja
opiskelutunteja tulikin ~520 täyteen vaikka teinkin täyttä työviikkoa samalla. Mutta kyllä kannatti,
sillä sykyllä odottaa opiskelut Aallossa!

30.6.2017 13:00

292 Kiitos älyttömästi hyvästä valmennuskurssista! Kolme vuotta sitten osallistuin kokeeseen, mutta en
ollut edes avannut kaikkia kirjoja, joten en tietenkään päässyt sisään. Kaksi vuotta sitten luin
sinänsä ihan hyvin, mutta motivaatio ja kunnianhimo olivat aivan hukassa, enkä saanut mistään
opiskelupaikkaa. Viime vuonna luin aivan täysillä ja pärjäsin silloisella valmennuskurssillani hyvin,
mutta en kuitenkaan päässyt edes viimeiseen hakukohteeseeni. Koko viime syksy meni aika
masentuneena ja ajattelin hakevani jonnekkin muualle kuin Aaltoon varmistaakseni sisäänpääsyni.
Olin kuullut Ekonomivalmennuksen materiaaleista paljon hyvää, joten päätin valita
verkkovalmennuskurssin, koska koin ettei lähiopetuksesta ollut ollut minulle aikaisemmin suurta
hyötyä. Aloitin lukemisen heti tammikuussa ja kun hakuaika koitti, koin olevani sen verran hyvin
valmistautunut, että uskalsin laittaa vielä Aallon ensimmäiseksi hakukohteeksi. Ja onneksi laitoin,
koska olisi hieman harmittanut 35,25+3 pisteellä, jos olisin pitkän ajan unelmakouluuni jättänyt
hakematta. Ainoat muutokset viime vuoteen opiskelussani olivat Ekonomivalmennuksen
valmennuskurssi ja tuntien laskemisen lopettaminen. (Lukutuntimääräni 600-700h) on siis erittäin
karkea arvio.) Ekonomivalmennuksen materiaaleilla oli siis älyttömän suuri vaikutus
sisäänpääsyyni. Paransin viime vuoteen verrattuna kaikilla osa-alueilla pisteitäni, etenkin kuitenkin
taloustieteessä, jota opiskelin erittäin paljon videoluentojen ja oppimiskoneen avulla tammi-
maaliskuussa. Taloustieteen tehtävät olivat erittäin hyviä, kuten muidenkin aiheiden tehtävät.
Kokonaisuudessaan valmennuskurssinne oli erinomainen ja saan kiittää teitä ihan hirveästi
opiskelupaikastani!:)

30.6.2017 12:58

293 Kiitos hyvästä kurssista ja opetuksesta! Tavoitteisiin päästiin ja tuloksiin erittäin tyytyväinen! 30.6.2017 12:57

294 Suuret kiitokset kaikille ekonomivalmennuksen tuutoreille ja opettajille. Aalto jäi ikävä kyllä parin
varasijan päähän, mutta ilman valmennuskurssia mahdollisuuteni olisivat olleet täysin
olemattomat. Matka jatkuu vuoden päästä Jyväskylään, mutta olotila ei ole ainoastaan pettynyt
vaan myös innokas. Kiitän vielä erikseen Jukkaa, joka sai minutkin ymmärtämään laskentatoimen
kokonaisuuksia.

30.6.2017 12:57

295 Pääsin kv-linjalle, haastatteluissa 35,7/40 pistettä. 30.6.2017 12:55

296 Sain kokeesta 26 pistettä ja järjettömän pisterajojen nousun vuoksi jäin ilman koulupaikkaa. En
käsitä miten ensinnäkin kokeen tekijät ovat tyrineet 2 kysymystä ja hakukohteisiin kuten oulu, lut
ovat pisterajat nousseet lähemmäs 5 pistettä. Erittäin suuri pettymys sillä olin varma että
koulupaikka tulee. Laskentatoimesta 13/13 kokeessa kansantaloustieteessä 0,5/7 tästä kiitos
Köngäkselle, hyvää opetusta. Eli minun koulupaikkani jäi nyt kiinni tuosta taloustieteen osiosta.

30.6.2017 12:55

297 Kehitys/parannusideaksi ehdottaisin, että moodletehtävien vastauksissa olisi pidemmät ja
selvemmät vastaukset. Kirjansivut vastauksina tuntui pidemmän päälle melko turhilta. Myös
osassa matematiikan tehtävissä oli skippailtu välivaiheita, joten joskus lopputuloksen saaminen ja
epäselväksi. Muuten olin kurssiin tyytyväinen.

30.6.2017 12:55

298 Kiitos hyvästä kurssista 30.6.2017 12:53

299 Kurssi oli erittäin laadukas ja se auttoi minua pääsemään kouluun sisään! Kiitokset kaikille
opettajille!

30.6.2017 12:53

300 Kiitos kurssista! 30.6.2017 12:52

301 Kiitos aivan älyttömän paljon keväästä! Olin todella tyytyväinen kurssiin ja tsemppiin! Ihanaa kesää
ja kiitos vielä uudelleen.

30.6.2017 12:51
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302 Kiitos kurssin järjestäjille. 30.6.2017 12:51

303 Unohdin palauttaa kenraalikokeen yhteydessä sen palautelomakkeen, niin haluan nyt antaa vähän
palautetta. Ensinnäkin kiitos koko ekonomivalmennuksen porukalle! Kurssi oli aivan mieletön.
Paulalle iso kiitos. Kansis tuntui aluksi kaikista vaikeimmalta, mutta loppua kohden kansiksesta tuli
lempikirjani. Paula opetti niin ymmärrettävästi ja vastasi joka ikiseen kysymykseen, joka askarrutti
mieltäni. Pidin myös Paulan opetustyylistä. Joku, joka ei ollut tutustunut kurssitunnilla käytävään
kappaleeseen, ei välttämättä pysynyt kyseisellä kerralla mukana Paulan opetuksen tahdissa.
Itseäni tämä ainakin motivoi lukemaan kurssitunnilla käytävän kappaleen moneen kertaan läpi
ennen tuntia, jotta saa kaiken hyödyn irti opetuksesta. Paula eteni hyvään tahtiin ja keskittyi juuri
tärkeimpiin asioihin. Paulan opetustyylissä tykkäsin myös hänen antamista esimerkeistä.
Käytännön kautta hän selitti erittäin haastavampiakin asioita, jotka jäi juuri mieleen näiden
esimerkkien avulla. Paula opetti meille myös erittäin haastavia tehtäviä ja siten valintakokeessa
kysymykset kansiksen osalta tuntui ihan lämmittely kysymyksiltä! Laskiksen opetukseen olen myös
erittäin tyytyväinen. Jukka opetti niin ymmärrettävästi ja avasi vaikeimpia asioita tosi hyvien
esimerkkien kautta piirtäen yms. Jukka jaksoi myös vastata jokaikiseen kysymykseeni tunnilla ja
tunnin jälkeen. Siitä olen kiitollinen. Valintakokeessa myös laskiksen osio tuntui erittäin helpolta,
joka saattaa johtua siitä että se oli helppo tai siitä että meillä oli hyvät opettajat! Heidille myös
kiitosta 4. laskiksen kerran pitämisestä. Heidillä oli hyvä tempo opetuksessa ja hyvien esimerkkien
kautta avasi asiat ymmärrettävästi. Talousmatematiikasta kiitos myös Juulialle! Hän jaksoi vastata
kaikkiin kaikkia mietityttäviin kysymyksiin. Joskin itsestäni ja monesta muustakin tuntui, että
talousmatematiikan tunnilla edettiin aika hitaaseen tempoon. Joskus Juulia jäi opettamaan jotain
tehtävää jollekkin oppilaalle pitkäksi aikaa ja me muut odottelimme teoriaosuuden jatkumista.
Välillä tuntui, että kurssilla käytiin myös todella helppoja asioita läpi, eikä keskitytty niihin
haastavimpiin asioihin. Kuka vaan olisi voinut valmistautumalla tunnille osata nämä asiat ja
olisimme yhdessä voineet keskittyä haastavimpiin asioihin. Ymmärrän kyllä, että matikka jakaa
ihmisiä tosi paljon ja opettajan pitää otta huomioon myös nekin joiden vahvuus matikka ei ole.
Itselleni vain opetustempo oli liian hidas ja välillä mietin kannattaisiko minun ennemmin skipata
talousmatematiikan tunti ja käyttää se aika kotona tehokkaammin. Muilla tunneilla tämmöistä en
edes miettinyt vaan koin, että kurssitunnit olivat todella tehokkaita. Mutta Juulia oli kuitenkin todella
mukava persoona ja vastasi mieltä askarruttaviin kysymyksiin todella hyvin esimerkkien kautta.
Pätevä opettava joka tapauksessa. Tykkäsin tunnilla myös socrativen käytöstä, siinä oppi
tekemään valinnan A-D vaihtoehtojen välillä aivan kuten valintakokeessakin. Jomassa Pasi
keskittyi erittäin olennaisiin asioihin, mikä oli erittäin hyvä. Opetustyyli oli hyvä ja tykkäsin hänen
oxford-tekniikasta, jossa ensin kävimme teoriaa läpi ja sitten keskustelimme kysymyksistä
pienryhmissä. Näin asiat jäivät todella hyvin mieleen. Siitä vähän miinusta, että kävimme vain
1,3,5,7 kappaleet läpi näiden kysymysten avulla, vaikka piti käydä kaikki kappaleet. Ja alussa
ymmärsin Pasin puheista, että aina tunnin alussa olisimme kerranneet edelliskerran kappaleet
näiden kysymysten avulla, mutta näin ei tapahtunut. Olisin myös kaivannut vähän soveltavampia
tehtäviä, eikä kysymyksiä suoraan oppimiskoneesta, sillä olin tehnyt ne kaikki jo aikaisemmin ja
muistin ne ulkoa. Pasille kiitos hyvästä opetuksesta! Mielestäni jomasta olisi saanut olla myös se
5. kertauskerta, jossa olisimme voineet kerrata tärpit yms. Kannattaa myös painottaa seuraaville
kurssilaisille kuinka äärettömän tärkeää on lukea ne kurssilla käydyt kappaleet monta kertaa
etukäteen ennen kurssituntia. Näin saa paljon suuremman hyödyn kurssin opetuksesta. Tuntui,
että meidän kurssilla monet eivät ymmärtäneet tätä. Oppimiskoneesta vielä. Oppimiskone oli
erittäin hyvä kokonaisuus. Teinkin sieltä jomasta, laskiksesta ja kansiksesta kaikki tehtävät.
Laskiksesta ja kansiksesta tykkäsin. Matematiikan kysymyksistä en oikein tykännyt. Oli monta
samaa tehtävää peräjälkeen, numerot vain muutettu. Ne ei ollut kauhean soveltavia tai selkeitä,
jotenkin kummallisia.. ja teinkin vain tehtäviä siitä kurssikirjasta. Joman kymykset oppimiskoneessa
olivat kyllä vähän turhauttavia välillä. Mieleeni on painunut kysymys, jossa oikeasta väärin tekee
kysymyksen, kun "WTC-isku" on muutettu muotoon "WCT-isku." Välillä turhautti myös se, että oli
paljon kysymyksiä, että vain nimi oli muutettu jossakin väittämässä. Mutta toisaalta tämä sai itseni
lukemaan kirjat ERITTÄIN tarkasti, jotta osaisin vastata näihin kysymyksiin ja yllätyksekseni
valintakokeessa olikin tällaisia väittämiä, joten minun täytyykin kiittää näistä inhottavilta tuntuvista
oppimiskokeen tehtävistä:D Olisin toivonut ehkä myös vähän soveltavampia oppimiskoneen
tehtäviä varsinkin joman puolelta. Mahtavaksi oppimiskoneen teki sen, että opettajat siellä
vastasivat kysymyksiin nopeasti ja erittäin kattavasti ja ymmärrettävästi. Kaiken kaikkiaan voisin
antaa 10 koko ekonomivalmennukselle! "Negatiivista" palautetta annan ihan vain sen takia, että
pystytte tekemään kurssista entistä mahtavamman. En varmasti olisi pystynyt tähän yksin. Kiitos
vielä koko väelle:)

30.6.2017 12:50

304 Sain opiskelupaikan Jönköping International Business Schoolista. 30.6.2017 12:47

305 Erittäin suuri kiitos koko ekonomivalmennuksen porukalle. En keksi kurssista negatiivista
palautetta, olitte suuri apu pääsykoeurakassani.

30.6.2017 12:46
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306 Opetuksen laatu erinomaista, erityismaininta Jukalle loistavasta laskentatoimen opetuksesta!
Tehtävät ja opetuskone olivat äärimmäisen hyvä apu opiskelussa! Jatkakaa samaan malliin! Kiitos!

30.6.2017 12:46

307 Iso kiitos ekonomivalmennukselle, kerrassaan erinomainen kokonaisuus kaikin puolin! :) 30.6.2017 12:45

308 Kiitos paljon kurssista. 30.6.2017 12:44

309 Verkkokurssi oli erinomainen, tehtäviä oli runsaasti ja jokainen epäselvempikin asia selkeni
luentovideoiden avulla helposti. Oppimiskoneen avulla taas varsinkin JoMan pikkutarkat asiat
jäivät päähän paremmin ja runsas kansiksen tehtävien kirjo auttoi kirjan asioiden soveltamisessa
ja ymmärtämisessä.

30.6.2017 12:43

310 Todella hyvä kurssi. Iso kiitos avusta ja hyvää kesää kaikille!! 30.6.2017 12:41

311 Kiitos miljoonasti valmennuskurssistanne! Se mahdollisti unelmieni toteutumisen koulupaikan
saannista :) Hyvää jatkoa!

30.6.2017 12:38

312 Kiitos erinomaisesta valmennuksesta jota ilman opiskelupaikka olisi jäänyt varmasti haaveeksi.
Nyt kuitenkin irtosi paikka Oulun kauppiksesta ensi yrittämällä. Erityiskiitokset Jukalle, Pasille,
Juhalle ja Mikille hyvästä tsemppauksesta koko kurssin ajan. Tulen kyllä jatkossa suosittelemaan
kurssia kaikille tutuille, jotka pyrkivät kauppakorkeaan tulevina vuosina. T. Benjamin Mansaray

30.6.2017 12:38

313 Kiitos mahtavasta kurssista! 30.6.2017 12:37

314 Teette ihan loistavaa työtä, kiitos! 30.6.2017 12:37

315 Paljon kiitoksia, yksin en olisi siihen pystynyt. 30.6.2017 12:36

316 Kiitän vielä loistavasta kurssista. Ilman sitä tuskin olisi päädytty näin hyvään lopputulokseen. 30.6.2017 12:36

317 Loistava kurssi, kiitos! 30.6.2017 12:33

318 Oppimiskone sekä laskentatoimen ja kansantaloustieteen videot auttoivat eniten. 30.6.2017 12:33

319 Hyvä kurssi oli, kiitos 30.6.2017 12:32

320 Kiitos hyvästä kurssista!! Nyt super onnellinen!! Ekonomivalmennus auttoi tosi paljon pääsykoe
urakassa :)

30.6.2017 12:32

321 Ilman valmennuskurssia sisäänpääsy olisi ollut melkeen mahdotonta! 30.6.2017 12:31

322 Jäin kaksi pistettä vaasasta.. Harmittaa kun rajat nousi niin paljon. Ja kiitos paljon Jukalle
tsempeistä ja kun neuvoit mua alottaan tehtävien teon kunnolla mutta alotin ehkä vähän liian
myöhään ..

30.6.2017 12:31

323 Kiitos avusta kauppikseen pääsemisen kanssa! Erityiskiitos opettajista Jukalle ja Paulalle
erinomaisesta opetuksesta. Risuja täytyy antaa tälläkin kerralla JoMan lähiopetuksesta. Koen, että
opetus oli heikkoa, apua siitä ei juuri ollut ja koen erittöin kiusallisena, että kyseinen opettaja
kertoo saamistaan tappouhkauksista ja hänen osuudestaan ihmiskaupparikoksen selvittämisessä.
Onko sellaisesta kertominen edes laillista?? Tilanne ei ollu todellakaan mukava. Tästä iso kiitos
teille, ilman kurssia en usko että olisin päässy kouluun. Epäuskon hetkellä jaksoitte luoda uskoa!

30.6.2017 12:31

324 En ole valmistautunut kummallakaan kerralla kunnolla. 30.6.2017 12:30

325 Kiitos kurssista! 30.6.2017 12:29

326 Matematiikan ja Joman opetuksesta ei ollut juurikaan hyötyä. Laskiksen ja kansiksen opetuskerrat
sen sijaan olivat erittäin hyviä!

30.6.2017 12:29

327 Kiitos erinomaisesta kurssimateriaalista ja tiukasta mutta kannustavasta ilmapiiristä! 30.6.2017 12:28

328 Koulupaikkaa olisi tuskin tullut ilman tätä kurssia. Paljon kiitoksia! 30.6.2017 12:27

329 Loistava kurssi, en olisi ilman sitä päässyt! Kiitos kurssista :) 30.6.2017 12:25
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330 OON NIIN ONNELLINEN MUN KOULUPAIKASTA että oli pakko tulla heti laittamaan teille että
KIITOS !!!! En päässy Aaltoon mutta ei tunnu missään, niin onnellinen siitä et pääsen
opiskelemaan mun unelmien aineita, ei oo mikään itsestään selvyys. Tein kyllä sairaasti töitä, luin
742 tuntia, tein yli 8000 tehtävää, feidasin kaikki juhlat, poikaystävän ja kaverit ja perheen sun
muut mutta ILMAN TEITÄ MILLÄÄN NOISTA EI OLISI OLLUT VÄLIÄ!! Varsinkin erityiskiitos
Jukalle, vinkkien ansiosta nostin tosiaan pisteitä kuukaudessa melkein 20p!! 300 tunnin lukemisen
jälkeenhän sain 3 pistettä kokeesta ja vielä vähän yli kuukausi ennen koetta 11p, mutta
viimeisestä verkkovälikokeestakin tuli pisteitä 35 ja edellisvuoden kokeella olisin ollut Aallossa.
(Todiste myös siitä että paljonkin tuurista kiinni!) K I I T O S, pelastitte mun koko loppu elämän!
Ystävällisin terveisin, Sandra Kurki

30.6.2017 12:25

331 Hyvä kurssi ja loistavat kurssimateriaalit, joiden avulla pääsee pitkälle. 30.6.2017 12:24

332 Aloin keskittymään taloustieteen pääsykokeeseen jonka vuoksi lukutunnit jäivät vähiin. Pääsin
sisään Turun yliopistoon opiskelemaan taloustiedettä.

30.6.2017 12:24

333 Kiitos erinomaisesta kurssista. En olisi koskaan saanut opiskelupaikkaa ilman
ekonomivalmennuksen apua.

30.6.2017 12:24

334 Kiitos teille oikean lukutekniikan kanssa auttamisesta. Aion suositella ekonomivalmennusta
jatkossakin :) jatkakaa samaan malliin

30.6.2017 12:24

335 Kurssi oli hyvä ja auttoi tosi paljon, mutta opiskelupaikka jäi kuitenkin saamatta tällä kertaa. 30.6.2017 12:23

336 Kiitos hyvästä valmennuksesta! 30.6.2017 12:23

337 totally worth it 30.6.2017 12:23

338 Kurssi auttoi paljon kokeeseen valmistautumisessa. 30.6.2017 12:23

339 Hain vaihtoa vaasasta aaltoon! Olisin jo viimevuonna päässyt aaltoon. 30.6.2017 12:22

340 Erinomainen kurssi! Olin myös viime vuonna, mutta en tiennyt mitä halusin silloin, kun hain. 30.6.2017 12:22

341 Paras kurssi ihan rehellisesti!!! 30.6.2017 12:22

342 Keskustelupalstalle olisin toivonut nopeampaa vastausta. Joskus uudempiin kysymyksiin oli
vastannu, mutta aiemmat odottivat vielä vastausta.

30.6.2017 12:22

343 Ensimmäisellä hakukerralla kävin Turku ilta kurssilla ja sain opiskelupaikan Turun
Kauppakorkeakoulusta, Porin yksiköstä.

30.6.2017 12:21

344 En nyt ole ihan varma oliko ensimmäinen vai toinen kerta kun hain. Ekalla kertaa en ollut kurssilla,
enkä valmistautunut, mutta kaksi kertaa käynyt kokeessa, niin laitetaan, että toinen hakukerta.

30.6.2017 12:21

345 Yhteispistekiintiössä puolen pisteen varalla 30.6.2017 12:20

346 Verkkovalmennuskurssi oli elämäni paras sijoitus, enkä olisi päässyt sisälle ilman sitä. Kiitos! 30.6.2017 12:20

347 Oppimiskoneessa hieman liikaa kompatehtäviä 30.6.2017 12:18

348 Joman tärppien osumaprosentti oli heikko 30.6.2017 12:17

349 Aivan jumalaton kiitos kurssin pitäjille! En aloittaisi opiskeluja kauppakorkeassa, enkä varsinkaan
Turussa, jos en olisi teidän kurssianne käynyt. Kiitos ja kumarrus!

30.6.2017 12:17

350 Erittäin iso kiitos kaikille opettajille ja kurssin järjestäjille. 30.6.2017 12:16

351 Valtavat kiitokset kaikille opettajille ja kurssille ylipäätään! 30.6.2017 12:15

352 Kiitän kaikkia valmennuskurssin toimihenkilöitä laadukkaasta kurssista ja avusta, jonka avulla
saavutin opiskelupaikan.

30.6.2017 12:15

353 Loistava kurssi.hyvät tehtävät. Kiitos 30.6.2017 12:15

354 En vielä joulukuussa uskonut itseeni, mutta Ekonomivalmennuksen avulla onnistuin. Suuret
kiitokset!!

30.6.2017 12:14

355 Kiitos hyvästä kurssista. Lähtötilanteeni oli sinänsä hyvä, että sain yo kokeista 36 pistettä ja
näköjään tasapisteillä oltiin lopulta hyväksytty todistuvalinnassa opiskelijoita. Pääsin kuitenkin
yhteispisteillä 68,5 sisään, vaikka pääsykoe ei mennytkään niin hyvin kuin silloisilla taidoilla olisi
voinut (stressi ja jännitys). Kurssin suurin apu oli varmasti motivaation nostaminen. Ilman
valmennuskurssia olisi myös ollut vaikeaa huomioida ja ymmärtää, mitä joillain kirjojen asioilla
tarkoitettiin. Valmistautuminen vei paljon aikaa ja vaati vaivaa, mutta kaikki oli sen arvoista.

30.6.2017 12:13
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356 Ensi vuonna uudestaan 30.6.2017 12:12

357 Valmennuskurssi oli oikein mukava ja koin että siitä oli paljon hyötyä koulupaikan saamisessa. 30.6.2017 12:12

358 Kiitos mahtavasta valmennuksesta, en usko että olisin päässyt sisään ilman teidän apua! :) 30.6.2017 12:12

359 Loistava kurssi. Opetus ja tehtävät avasivat ja opettivat asioita todella tehokkaasti. Aloittaessani
lukemisen meinasin olla ottamatta valmennuskurssia, onneksi kuitenkin otin, sillä en usko että
olisin päässyt sisään ilman kurssia, lähtökohta kuitenkin oli että lukiosta on jo vierähtänyt tovi ja
yksi korkeakoulututkinto on jo tilillä, joten valintakoekiintiössä mentiin ja vieläpä
ensikertalaiskiintiön ulkopuolella. Mutta sisällä ollaan kirkkaasti ja suuri kiitos siitä teille!
Suosittelen!

30.6.2017 12:12

360 Kiitos! Pääsin tosiaan turun kauppakorkean kv-linjalle, joten erityisesti kiitos vinkeistä
haastatteluun. Jonkun ulkopuolisen vinkit ja kommentit olivat suurena apuna ainakin henkiselle
puolelle :) Laadukas opetus ja harjoitustehtävät olivat tärkeitä kirjalliselle osuudelle, pisteilläni
olisin päässyt turkuun koepistekiintiössäkin. Ehdottomasti suosittelisin kurssia eteenpäin! Hyvää
kesää, terveisin tyytyväinen kurssilainen :)

30.6.2017 12:12

361 Kiitos! 30.6.2017 12:11

362 Kiitos valmennuskurssista! Oli todella hyvä, suosittelen ehdottomasti kavereille, jotka hakee
jatkossa.

30.6.2017 12:10

363 Toivon, että jatkossa hakuprosessin aikana painotettaisiin myös opiskelun laatua määrän ohella.
Muuten olen todella tyytyväinen Ekonomivalmennukseen ja suosittelisin sitä kaikille. Kiitos hyvästä
valmennuksesta!

30.6.2017 12:10

364 Kävin samaan aikaan sekä ekonomivalmennuksen että Supermasterin verkkokurssit jotka tukivat
hyvin toisiaan erilaisilla tehtävillä.

30.6.2017 12:09

365 Loistavasti ohjattu valmennuskurssi! 30.6.2017 12:09

366 Kiitos loistavasta kurssista, ilman sitä paikka ei olisi auennut! Välikoetulokseni olivat melko
huonoja lukemiseeni nähden (n. 20p), mutta vasta kurssin loppuvaiheessa ymmärsin alkaa
tekemään lähes pelkästään tehtäviä, joiden myötä kenraalikokeesta ja pääsykokeesta sain 30
pistettä.

30.6.2017 12:09

367 Ilman valmennuskurssianne en olisi päässyt sisään varmaankaan mihinkään kolmesta
hakukohteestani. Joten kiitos mielettömän paljon! Tulen suosittelemaan kurssianne muillekin :)

30.6.2017 12:09

368 varasijalla Ouluun 30.6.2017 12:08

369 Ilman Teitä en varmasti olisi saanut paikkaa. Suuret kiitokset ja jatkakaa menestyksekästä
valmentamista!

30.6.2017 12:08

370 Vaasassa 19. varasija tällä hetkellä, joten vielä jännitän mikäli pääsen. 30.6.2017 12:08

371 Sain opiskelupaikan kv-linjalta 30.6.2017 12:08

372 Turun kv-linja 30.6.2017 12:08

373 Kiitoksia mahtavasta kurssista!:-) 30.6.2017 12:07

374 Kiitos hyvästä kurssista! 30.6.2017 12:07

375 Hyviä ja monipuolisia tehtäviä oppimiskoneessa. 30.6.2017 12:07

376 En voi varsinaisesti suositella kurssia koska en käynyt sitä loppuun. Törttöilin
hakukohdejärjestyksen jolloin ensisijainen hakukohteeni ei ollut kauppis, tosin sain opiskelupaikan
ensisijaisesta hakukohteestani. Kiitän kurssia kuitenkin tästä sillä sain kurssilta hyvän
opiskelurytmin, joka helpotti lukemista toiseen kohteeseen, vaikka luettava aihe vaihtui lennosta
melko lyhyt aika ennen pääsykoetta.

30.6.2017 12:07

377 Kiitos hyvästä kurssista, oli avuksi ja hyödyksi, etenkin nettimateriaali 30.6.2017 12:06

378 ekonomivalmennuskurssi oli avaintekijä siinä, että sain opiskelupaikan. 30.6.2017 12:06

379 Sain paljon apua valmennuskurssilta, ja olen erittäin tyytyväinen Ekonomivalmennukseen! Aion
suositella teidän valmennuskurssejanne jatkossa muille.

30.6.2017 12:06

380 Kiitos hyvästä kurssista, oli hyödyksi ja avuksi, etenkin nettimateriaali 30.6.2017 12:05

381 Kiitos paljon kurssista, ilman sitä tämä olisi ollut monta kertaa vaikeampaa!! 30.6.2017 12:05
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382 Pääsin todistusvalinnalla sisään, joten lukutunneilla ei sinänsä ollut merkitystä sisäänpääsyni
suhteen.

30.6.2017 12:05

383 Varasijalla 29. Vaasaan. Itsellä pisteitä kokeesta kasassa 29,25 ja alin hyväksytty pistemäärä taisi
olla 29,75p Vaasaan. Tosiaan puolesta pisteestä jäi kiinni opiskelupaikan saaminen. :-D Kiitos
kurssista joka tapauksessa! Ens vuonna haku uudestaan tavoitteet vielä korkeammalla.

30.6.2017 12:05

384 Kiitos Ekonomivalmennuksen porukalle hyvästä kurssista! Hyvää jatkoa! 30.6.2017 12:04

385 Suuret kiitokset hyvin järjestetystä ja monipuolisesta verkkokurssista, ilman kurssia tuskin olisin
päässyt sisään haluamaani opiskelupaikkaan!

30.6.2017 12:04

386 Suuret kiitokset kaikille opettajille ja erityisesti Jukalle. Siinä vaiheessa kun toukokuun alussa tuli
välikokeesta alle kymmenen pistettä meinas usko olla koetuksella, mutta jukan rehellinen
tsemppaus antoi tarmoa opiskella ja sitten alkoikin nousu. Kenraalikokeesta tulikin sitten 30,5pts ja
pääsykokeesta 31,75. Ei mennyt rahat todellakaan hukkaan. Suuret kiitokset :)

30.6.2017 12:04

387 Kiitos erinomaisesta kurssista, pääsin heittämällä sisään ja ilman kurssin hyvää tsemppiä en
todennäköisesti olisi onnistunut. Erityis kiitos Jukka Köngäkselle joka todella tietää mitä vaatii
päästä kouluun ja kertoo sen kaunistelematta asiaa, niin kuin pitää.

30.6.2017 12:04

388 Kiitokset! 30.6.2017 12:03

389 Kurssi oli rahansa arvoinen! En usko että olisin päässyt sisään ilman tätä valmennuskurssia. 30.6.2017 12:03

390 Kurssi oli hyvä! Omat pisteet jäi alhaisemmaksi kuin luulin... joutu arpomaan liian monessa kohtaa
kahden vaihtoehdon välillä ja näköjään pisterajatkin nousi reippaasti viimevuoteen verrattuna

30.6.2017 12:02

391 Kurssinne oli loistava, siitä ei jäänyt opiskelupaikan saaminen kiinni! Ilmoittaudun varmasti myös
ensi kevääksi Ekonomivalmennuksen kurssille jos niitä järjestetään!

30.6.2017 12:02

392 Kurssi auttoi tosi paljon, en varmastikkaan olisi päässyt sisälle ilman kurssin opettajia ja kovaa
motivointia. Kiitos paljon kaikille kurssijärjestäjille, nyt päästiin juuri sinne minne haluttiin!

30.6.2017 12:02

393 Kurssille osallistuminen todella asvasi silmäni oikeasti tarvittavasta työmäärästä. Aikaa oli omalla
kohdalla hankalaa järjestää töiden ja muiden velvollisuuksien lomassa, mutta pienellä
improvisoinnilla onnistuin tunkemaan jotain pääsykoeaiheista jokaiseen pieneenkin hekeen.
Vapaa-aikaa ei käytännössä jäänyt, mutta eipä se enää harmita! Kiitokset koko porukalle!

30.6.2017 12:02

394 Kiitos vielä loistavasta kurssista!! 30.6.2017 12:01

395 Ihan huippu oli kurssi! Viimevuonna jäi 0,25p vaille mutta nyt mulla oli 5p enemmän pisteitä kuin
raja oli. Kiitos todella, todella paljon haaveeni (päästä kauppakorkeaan) toteuttamisen
mahdollistamisesta <3

30.6.2017 12:01

396 Hain 3 kerran, mutta ensimmäisen kerran tosissani. Otin varman päälle joensuun ja olisin päässyt
myös paljon parempiinkin yliopistoihin, mutta olen todella tyytyväinen.

30.6.2017 12:01

397 Verkkovalmennuskurssi oli aivan mahtava :) 30.6.2017 12:01

398 Haluan kiittää koko ekonomivalmennuksen tiimiä! Teette huippu hommia ja se näkyy tuloksissa!
Olen erittäin tyytyväinen kurssiin ja opetukseen. Varsinkin moodlen harjoitustehtävät/kokeet ovat
todella hyviä! Kiitos! Ja mikä mahtavinta pääsin unelmieni kouluun! Annika Hartzell

30.6.2017 12:01

399 KIITOS!!!!!! Ekonomivalmennus oli erittäin suuressa osasss kevään aikana siinä että luku-urakkaa
jaksoi painaa eteenpäin ja tsempattua loppuun saakka. Tuhannet kiitokset kaikille jotka ovat olleet
osallisena kurssien järjestämisessä!

30.6.2017 12:01

400 Tosi hyvä ja valmistava kurssi pääsykokeeseen! 30.6.2017 12:00

401 Kiitos mukavasta kurssista! 30.6.2017 12:00

402 Olen erittäin tyytyväinen verkkovalmennuskurssiin, en usko että markkinoilta löytyy parempaa. 30.6.2017 12:00

403 Kiitos kurssista olen todella onnellinen että pääsin kouluun! 30.6.2017 12:00

404 Kokeesta 35.25p ja yhteispisteet 70.25p. Kiitos! 30.6.2017 12:00

405 Kiitos kurssista! Mahtava fiilis ku opiskelupaikka saavutettuna. Jos tuutoria Ouluun tarvitset nii
olisin hyvin kiinnostunut. Mukavaa kesän jatkoa!

30.6.2017 12:00

406 Todella hyvä kurssi! :) En varmasti olisi saanut koulupaikkaa ilman kurssia. 30.6.2017 12:00

407 Kiitos paljon hyvästä kurssista! 30.6.2017 12:00
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408 Kurssissa ei ollut mitään moitittavaa, kokonaisuus oli hyvä. Kokeessa vaan tuli tehtyä kaksi
tyhmää virhettä, jotka maksoivat koulupaikan. Kiitokset ekonomivalmennuksen koko porukalle!

30.6.2017 12:00

409 Mahtava kurssi, tehtävät ja harjoituskokeet valmistavat oikeaan kokeseen parhaiten. Suosittelen
kurssia kaikille kauppikseen hakeville kavereille.

30.6.2017 12:00

410 Erittäin hyvin suunniteltu kurssi ja iso kiitos ekonomivalmennuksen tiimille, vaikka tälläkertaa ei
opiskelupaikkaa itselle tullut.

30.6.2017 12:00

411 Aallossa ollaan vaikka tuli katsottua lätkän mm-kisat. 30.6.2017 12:00

412 Kiitos kurssista! 30.6.2017 12:00

413 Erittäin hyvä, pientä huolellisuutta välikokeiden tekemiseen sekä tehtävät saattoivat olla niin pikku
tarkkoja, että se sai vainoharhaiseksi/ärtyneeksi.

30.6.2017 12:00

414 Kiitos kurssista. 30.6.2017 11:59

415 Erittäin laadukas ja täyteläinen kurssi. Yksi syy miksi olen aallossa ensi syksynä. 30.6.2017 11:59

416 Valitettavasti elämäntilanteen muutos vei mehut loppumetreillä, pisteen ylsivät melkein Vaasaan.
Ensi vuonna uudelleen.

30.6.2017 11:59

417 Pääsin todistusvalinnassa 30.6.2017 11:59

418 Hyvä kurssi! 30.6.2017 11:59
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