
40.90% 539

8.95% 118

46.05% 607

4.10% 54

Q2 Saitko opiskelupaikan kauppakorkeakoulusta?
Answered: 1,318 Skipped: 0

TOTAL 1,318
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16.88% 91

16.51% 89

2.97% 16

8.72% 47

18.37% 99

9.28% 50

11.13% 60

Q3 Mistä kauppakorkeakoulusta tai yliopistosta sait opiskelupaikan
valintakokeen perusteella?

Answered: 539 Skipped: 779
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2.04% 11

2.97% 16

7.79% 42

2.97% 16

0.37% 2

TOTAL 539
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Lappeenrannan Teknillinen yliopisto
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57.46% 736

33.72% 432

8.12% 104

0.70% 9

Q10 Kuinka mones hakukerta oli kyseessä?
Answered: 1,281 Skipped: 37

TOTAL 1,281
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41.56% 224

58.44% 315

Q4 Jos sait opiskelupaikan, niin oliko kyseessä ensisijainen
hakukohteesi?

Answered: 539 Skipped: 779

TOTAL 539
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Q11 Muita kommentteja tai palautetta.

Answered: 240 Skipped: 299

# RESPONSES DATE

1 Haluan vielä kiittää koko Ekonomivalmennuksen porukkaa uskomattomasta työstänne. Ilman 
kurssianne en olisi millään kyennyt valmistautumaan yhtä hyvin pääsykokeeseen kuin nyt pystyin. 
Voin siis rehellisesti sanoa, että Ekonomivalmennus tarjosi minulle korvaamatonta tukea kevään 
urakassa. Itse olin kurssin aikana melko hyvässä vireessä, mutta alamäkiäkin kyllä riitti. Varsinkin 
itsevarmuuden kanssa taistelin useasti, mutta kurssin tuki (ja hyvällä tavalla myös paine) auttoi 
jaksamaan. Tulokseni kurssin välikokeissa pyörivät 26-32p välillä (kahta ensimmäistä 
lukuunottamatta) ja koska aina en päässyt top 10-20% joukkoon, kannusti se entistä enemmän 
tekemään töitä. Tiesin itse kuitenkin mitä sisäänpääsy vaatii, ja mielestäni motivaatio on se avain 
tässä hommassa. Ihan itse pitää tehdä yli 80% hommista vaikka kurssista onkin paljon apua. 
Paljon kivoja juttuja piti jättää väliin kevään aikana ja luku-urakka oli raskas. Voin kuitenkin sanoa 
nyt Aallon opiskelupaikka taskussa että kyllä se oli sen arvoista. Kun sen työn kerran tekee 
kunnolla niin eipä tarvitse jäädä sitten kokeen jälkeen märehtimään että ”olis voinu lukee 
enemmän” jne. Joten vielä ISO kiitos Jukalle ja koko muulle porukalle joka tätä kurssia on 
rakentanut, parempaa valmennuskurssia en olisi voinut toivoa. Teidän ansiosta sain unelmieni 
opiskelupaikan. Ja vielä; Jos teillä on ensi vuonna tarvetta uusille kurssitutoreille, olisin 
kiinnostunut hommasta!

8/27/2019 2:22 PM

2 Materiaalin ja kurssin visuaalisuutta ja monipuolisuutta voisi lisätä, opettajien laatu parantunut

viime vuoteen nähden erityinen plussa ja kiitos tilastotieteen mies opettajalle Tampereelle, hän sai

minut innostumaan aina niin tylsästä tilastotieteestä verkkokurssien opetusvideoilla. Toivottavasti

tämä kiitos menee perille hänelle

8/27/2019 1:57 PM

3 Sain paikan Joensuun yliopistolta. Olen hyvin tyytyväinen ja tiedän ettei sisäänpääsy olisi ollut

minulle realistinen tavoite ilman valmennuskurssia. Kiitos paljon kaikille kurssia järjestäneille.

Tsemppiä tuleville kursseille!

8/27/2019 1:53 PM

4 Loistava kurssi! Paljon kiitoksia, ei olisi ilman teitä paikkaa tullut. 8/12/2019 2:13 PM

5 Kurssi auttoi varsinkin sisäistämään asiat. Itselle ei niinkään auttanut tuntimäärällisesti, sillä

asepalvelus verotti lukuaikaa radikaalisti.

8/5/2019 7:23 PM

6 Hyvä kurssi. 8/5/2019 3:41 PM

7 Pääsin pääse varasijalta. Kokeessa pari tyhmää virhettä. Kiitos Ekonomivalmennuksen porukalle

hyvin järjestetystä kurssista!

8/5/2019 1:04 PM

8 Jäin aaltoon varasijalle 1 8/4/2019 2:19 PM

9 Kurssin viimeisellä lähiopetuskerralla toistettiin useasti yhtä neuvoa: älä vaihda vastauksia kokeen

lopussa. Itse en kyseistä neuvoa noudattanut, seurauksena pisteet tippuivat aallon ja turun

alapuolelle. Suosittelisin jatkamaan kyseisen neuvon antamista ja toistamista, jotta jopa itseni

kaltaiset uunot sen sisäistäisivät.

8/3/2019 4:09 PM

10 Hyödyllinen valmennuskurssi! 8/2/2019 9:02 PM

11 Kiitos, ilman kurssinne käymistä en olisi saanut otettua itseäni niskasta kiinni tarpeeksi paljon ja

olisin taas epäonnistunut kokeessa . 2. kertaa jo hakiessani pääasia itselleni kuitenkin nyt oli, että

pääsen edes johonkin kouluun sisään. Yritän kuitenkin ensi vuonna sekä siirtohaussa että

pääsykokeessa päästä johonkin parempaan kouluun opiskelemaan.

8/2/2019 8:52 PM

12 Heidi oli ihana ! Varmaan yksi parhaita matikanopettajia koskaan! 8/2/2019 8:02 PM

13 Tulin hyväksytyksi varasijalta. 8/2/2019 7:36 PM

14 Kova setti 8/2/2019 7:30 PM

15 En ottanut paikkaa vastaan 8/2/2019 6:56 PM

16 Pääsin varasijalta 11 8/2/2019 6:44 PM

17 Koe meni hiton huonosti. Tason lasku järjetön verrattuna osaamiseen ja valmistautumiseen 8/2/2019 6:41 PM
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18 Kiitos huikeasta kurssista! 7/18/2019 5:33 PM

19 Huippu kurssi taas kerran. Kiitokset opettajille! Kaikkiin hakukohteisiin varasijoilla, toivottavasti silti

jonkun koulun ovi aukeaisi!

7/15/2019 1:56 PM

20 Kiitos opettajille erinomaisesta kurssista! Kaikki on mahdollista kun tarpeeksi jotain haluaa, sillä

6kk sitten en todellakaan uskonut kaksoistutkintolaisena koskaan pääseväni kauppakorkeaan

saatika sitten Aalto yliopistoon. Kokeesta 35.5pistettä ja heittämällä sisään! Kurssi oli hyvä runko

lukemisen tahdittamiseen ja avasi asioiden syy-seuraussuhteita laajemmin, josta todellakin hyötyä

pääsykokeessa. Tulen suosittelemaan Ekonomivalmennusta eteenpäin.

7/15/2019 1:30 AM

21 Videoita voisi leikata paremmin 7/13/2019 2:04 PM

22 Pääsin sittenkin 15. varasijalta! Kiitos paljon hyvästä kurssista! 7/9/2019 5:38 PM

23 Kiitokset hyvästä kurssista 7/9/2019 4:34 PM

24 Iso kiitos ekonomivalmennukselle! Raskas kevät takana, etenkin kun jalkapalloharrastukseni vei

aikaa kuutena päivänä viikossa. Valmennuskurssi motivoi suuresti jatkamaan loppuun asti,

varsinkin välikokeissa onnistuminen ja asioiden hoksaaminen oppitunneilla. Tämä on ollut

ehdottoman suuri apu luku-urakassa ja kouluun pääsyssä!

7/9/2019 4:31 PM

25 Laskin omat pisteet itselleni 28,5 joka aallon alaraja, mutta olin yhden ruksin väärälle paikalle

laittanut ja sen takia pisteitä 27 ja ensimmäinen varasija tampereella ja varma paikka LUT:issa.

7/9/2019 3:24 PM

26 Huippu kurssi, opettajat ja tuutorit, kiitos!! 7/9/2019 3:23 PM

27 Kurssi antoi eväät parempaankin suoritukseen, mutta huolimattomuusvirheet paineen alla

vähensivät pistesaalista huomattavasti. Onneksi kuitenkin sain opiskelupaikan, vaikka ei ollutkaan

ensisijainen kohde.

7/9/2019 3:18 PM

28 Kiitos ekonomivalmennuksen porukka! Ihan mahtava valmennuskurssi, jota ilman en olisi

pärjännyt.

7/9/2019 12:25 PM

29 Kurssi ylitti kaikki odotukseni. Olin hieman epäileväinen kurssin ”laatuun”. En voisi olla

tyytyväisempi, että valitsin kurssinne. Vaikka en päässyt ensimmäiseen hakukohteeseeni sain

kaikki mahdolliset onnistumisen avaimet kurssiltanne.(itse koetilanne jännitti niin paljon että vähän

mokasin) En edes löydä oikeita sanoja kuvaamaan kuinka tyytyväinen olen :)! Lisäksi haluan

mainita miten huikea opettaja verkkovalmennuskurssin matematiikan opettaja oli. Matematiikka ei

ole ikinä ollut suosikkiaineeni, mutta tämä opettaja sai minut oikeasti innostumaan ja

kiinnostumaan matikasta. Odotin jokaista luentokertaa, ja laskemisesta tuli jopa lempi asiani koko

valmistautumisessa, en olisi ikinä uskonut että tämä olisi mahdollista. Olisipa hän ollut opettajani

lukiossa. Kokemukseni on, että usein matematiikan opettajat ovat hieman ylimielisiä, eivätkä

ymmärrä opettaa asioita tarpeeksi selkeästi. Olen ihmeissäni että hänen kaltaisiaan opettajia

löytyy. Hän sai minut oikeasti pitämään matikasta. Kertokaa hänelle tuhannet kiitokset loistavasta

ja motivoivasta opetuksesta, olen ikuisesti kiitollinen hänelle. Ja tietysti kiitoksia koko

Ekonomivalmennuksen porukalle :)!! Tehtäviä oli paljon, samoin välikokeita joka mielestäni oli

erittäin ratkaisevassa roolissa onnistumisen suhteen. Ehkä pieni miinus että

verkkovalmennuskurssin opettaja Juha oli usein liian nopea ja epäselvä. Puhetta oli välillä vaikea

kuunnella, jos esimerkiksi vertaa Jukan opetukseen. Lisäksi yhteiskuntaopin tunneilla voitaisiin

keskittyä välillä hieman vaikeampiin asioihin, kun usein siellä käydyt asiat oli runsaasti lukeneille

itsestäänselvyyksiä. -Kiitos!

7/7/2019 11:14 AM

30 Upea kurssi! Toivon että kaikki tosissaan kauppikseen hakevat kävisivät! 7/5/2019 4:28 PM

31 Suosittelen kaikille kauppikseen hakijoille :) Todella monipuolinen ja toimiva kokonaisuus.

Verkkoympäristö aivan mahtava (ei ollut kertaakaan ongelmia ainakaan silloin kun itse käytin) ja

tehtävät olivat sopivan haastavia, jotka valmisti hyvin tämän vuoden pääsykokeeseen.

7/5/2019 4:04 PM

32 Tällä hetkellä aaltoon varasijalla 3 7/1/2019 6:17 PM

33 Sain paikan nyt kommannella kerralla en vaan sieltä johon ehkä olen menossa, joten tuo jäänee

kokonaan vastaanottamatta ja viimeiseksi yritykseksi kauppikseen haussa, sometimes win allways

lose.

7/1/2019 4:17 PM

34 Hyvä opetus, aukaisi hankalia asioita. En olisi opiskellut näin hyvin ilman kurssia 6/29/2019 2:38 AM

35 Parhaat opit valmennuskurssilta oli vastaustekniikassa kokeeseen. Esim. Vastaa vain kysymyksiin

mihin tiedät varmasti vastauksen ja kaikkeen ei tarvitse vastata

6/28/2019 3:17 PM
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36 Kiitos todella hyvästä materiaalista mitä verkkovalmennuskurssi sisälsi! Välikokeiden tuloksissa

olin aina pakan puolessa välissä tai sen alapuolella, mutta siitä sain vain lisää motivaatiota.

Viimeiset kaksi viikkoa luin hullun lailla ja unelma toteutui.

6/28/2019 3:31 AM

37 vitu jees kontenttia, jukka! Partajäbän matematiikasta katoin pari videota, hyvää nekin. 6/28/2019 12:13 AM

38 Kiitos hyvästä oppimateriaalista ja hyvästä opetuksesta 6/27/2019 11:27 PM

39 Viime vuonna hain Tampereelle ensimmäistä kertaa ja en päässyt. Tuolloin luulin, että kaikkeni

yritin ja oli vaan huono tuuri kokeen kanssa. Sitten kävin välissä armeijan ja aloitin uudelleen

lukemisen suunnilleen helmikuussa. Tuolloin päätin myös, että haen Aaltoon, koska se olisi

ultimaattinen haaste itselleni. Minulla oli kaksi historian ja kaksi taloustiedon kirjaa plus

matematiikan kirjat ja Ekonomivalmennuksen kirjat. Näitä kirjoja luin neljä kuukautta läpi

kymmeniä kertoja. Tämän lisäksi hakkasin harjoitustehtäviä oikein huolella. Jossin kohtaa urakkaa

huomasin, että ei se viime vuosi ollut mitään huonoa tuuria vaan yksinkertaisesti huonoa

valmistautumista. Luin kaikki viikonloput ja juhlapyhät ja ei ollut yksi tai kaksi kertaa kun kaverit

lähti märälle ja itse jäin lukemaan. No, eipä se enää harmita. Pääsin Aaltoon sisään. Lukiopaperini

olivat melko keskinkertaiset, mutta motivaatio alaa kohtaan ja valmius tehdä jäätävä määrä töitä

toivat paikan minulle. Olkoon tämä esimerkki, mitä hyvällä motivaatiolla voi saavuttaa.

Todistuksellani ei ollut mitään asiaa edes Oulun yliopistoon, mutta syksyllä tallustelen Aallon

kampuksella. Iso kiitos on annettava Ekonomivalmennuksen väelle. Erinomaiset tiivistelmät,

luennot ja harjoitustehtävät takasivat, että tehtävää riitti koko neljäksi kuukaudeksi. Myös Jukan

motivaatiopuheet pitkin kurssia sai ainakin oman taistelumielialan kohenemaan ja jatkamaan

työntekoa loppuun asti. Pääsykokeessa minulla oli kaksi väärää vastausta, joista toinen puhdas

huolimattomuus. Siitä ei onneksi jäänyt kiinni. Iso kiitos koko Ekonomivalmennuksen tiimille. Nyt

on uskomattoman hyvä fiilis. Iiro Jaakkonen

6/27/2019 10:06 PM

40 Tätä valmennuskurssia voin ehdottomasti suositella! 6/27/2019 8:46 PM

41 Kurssi auttoi erittäin paljon. 6/27/2019 7:22 PM

42 V77B sanoi tässä hiljattain jonkin kisan yhteydessä, että ei tänne ole tultu leikkimään vaan tänne

on tultu voittamaan ;) Eli loppukaneettina kyllä se oma motivaatio on suurin yksittäinen tekijä millä

opiskelemaan pääsee.

6/27/2019 4:01 PM

43 Aivan huikea fiilis vaikka Aalto jäikin huolimattomuusvirheen takia. Silti olen todella tyytyväinen 6/27/2019 3:40 PM

44 Oli hyvä kurssi ja Jukan taloustietotunnit olivat todella kiinnostavia ja hauskoja 6/27/2019 2:53 PM

45 Kiitos paljon kurssista oli paljon apua! 6/27/2019 1:58 PM

46 Ilman ekonomivalmennusta koulupaikka olisi luultavasti jäänyt saamatta. Kiitos laadukkaasta

opetuksesta!

6/27/2019 1:28 PM

47 Kurssi oli hyvä ja kattava! Harjoituskokeisiin olisin toivonut lisää aineistoja ja vastauslomakkeet,

jotta todellisen ajan kanssa olisi tullut harjoitusta. Lisäksi kaavioiden tulkinta on ilmeisen tärkeää,

ja itse olisin kaivannut siihen muutamat neuvot ja harjoitustehtäviä.

6/27/2019 1:03 PM

48 En muista nyt kyllä että oliko huhtikuu 3 vau4 6/27/2019 6:09 AM

49 Verkkovalmennuskurssin tehtävät olivat suuri apu itselleni. Niistä oli paljon enemmän hyötyä kuin

kirjojen lukemisesta. Alueen luin ainoastaan kerran läpi mutta tein likipitäen kaikki tehtävät

historian ja taloustiedon osalta. Matematiikan pohja minulla on lukioajoilta hyvä mutta tehtävistä oli

siinäkin suuri hyöty. Myös matematiikan tiivistelmälle ja harjoituskokeille annan kehuja!

6/27/2019 5:51 AM

50 Erittäin hyvä kurssi. Erittäin tyytyväinen! 6/27/2019 5:39 AM

51 Kurssista oli todella paljon hyötyä valintakokeessa. Isot kiitokset! 6/27/2019 3:22 AM

52 Kiitos!! 6/27/2019 3:08 AM

53 Kurssimateriaali oli erittäin laadukasta. Matematiikan luentomateriaali oli hyvin mukaansa

tempaavaa ja reaaliaineet todella kattavasti ja upeasti tehtyjä. Harjoitustehtävien

virheellisyys/epäselvyys hieman vaivasi,mutta tämä oli harvinaista. Olen hyvin kiitollinen

opetuksen laadusta.

6/27/2019 3:08 AM

54 Kolmannella hakukerralla onnisti ja ensimmäistä kertaa millään valmennuskurssilla. Aaltoon pääsy

oli iso yllätys johon en varmasti olisi päässyt ilman kurssia. Olen kerennyt kiitokseksi suositella jo

monille tätä loistavaa pakettia minkä tarjoatte.

6/27/2019 3:08 AM
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55 Hyvää opetusmatskuu, kurssidiat ja muut tiedostot voisi olla jäsennelty kätevämmiksi

kokonaisuuksiksi. Videoille voisi lisätä myös nopeutusmahdollisuuden, jolla pystyisi katsoa tunteja

esim 1,25x tai 1,5x -nopeuksilla.

6/27/2019 3:00 AM

56 Erittäin mahtava kurssi! En ottaisi mitään muuta kuin tämän, ja suosittelen vastedes kavereillekin. 6/27/2019 2:30 AM

57 Pääsin opiskelemaan oikeastaan avoimen väylän kautta Aalto-yliopistoon, mutta olisin päässyt

kokeella ainakin Vaasan yliopistoon.

6/27/2019 2:04 AM

58 Hyvä kurssi. 6/27/2019 1:59 AM

59 - 6/27/2019 1:58 AM

60 1. varasija Tampereelle 6/27/2019 1:48 AM

61 Olisin kiinnostunut tulemaan ensivuonna tuutoriksi. 6/27/2019 1:29 AM

62 Hyvä kurssi. En olisi pärjännyt ilman. Suosittelen ehdottomasti. Third time is a charm :)

ensimmäinen kerta teidän kanssa tosin

6/27/2019 12:04 AM

63 Erittäin hyvä kurssi suosittelen jokaiselle joka hakee kauppakorkeakouluun! 6/26/2019 11:52 PM

64 Oppimiskone ja tiivistelmät todella monipuolisia ja kattavia. Välikokeet must do. 6/26/2019 11:47 PM

65 Kiitos loistavasta kurssista, ilman sitä olisi varmasti jäänyt opiskelupaikka saamatta. 6/26/2019 11:29 PM

66 Tuurilla ne laivatkin seilaa. 6/26/2019 11:22 PM

67 Kiitos kurssista. 6/26/2019 11:09 PM

68 Jukka perkele kiitos, teet hyvää työtä! Kiitos mahtavasta kurssista! Olet jo itsessään sellainen

persoona, että motivoi lukea ja tehdä työt hyvin. 26p ja Vaasa oli toinen kohde ensimmäisen

ollessa Turku. Erittäin tyytyväinen silti. Viime vuonna jäin 0,5p päähän Vaasasta.

Harjoituskokeissa olin 10-20% kokoajan. Itse koe meni niin, että merkitsin kaikki varmat ensin oliko

nyt 30 vai 31 varmasti oikeaa jonka jälkeen aloin käymään läpi 80-90% varmat sekä ne jotka

"tuntui" oikeilta mutten täysin pystynyt niitä varmistamaan. Niistä vastasin muutaman ja väärin

menivät olisi pitänyt jättää vastaamatta kaikki ei varmat ja olisi Turkukin auennut. Tällä kertaa en

vaihtanut yhtäkään vastausta vaikka vähän houkuttikin, onneksi en sitä lähtenyt tekemään. Mutta

kuitenkin, tämä erittäin hyvä ja olen todella tyytyväinen! Kiitos vielä Jukka, teet tärkeää työtä! 5/5

6/26/2019 11:09 PM

69 Hyvä kurssi, suosittelen! 6/26/2019 10:50 PM

70 Kiitos. 6/26/2019 10:35 PM

71 Hyvä kurssi selkeästi 6/26/2019 10:26 PM

72 Kielioppivirheet häiritsevät lukemista. Muuten tosi hyvä! 6/26/2019 10:23 PM

73 Kiitos Mestari. 6/26/2019 10:07 PM

74 Kiitos Mestari�� 6/26/2019 10:04 PM

75 Kiitos Mestari! 6/26/2019 10:04 PM

76 Suomi voitti mm-kisat, vaik sanoit ettei voita! Kiitos paljon teille! 6/26/2019 9:44 PM

77 Ensimmäinen todellinen haku. Kokeessa kävi kannaltani hyvä tuuri ja sisälsi paljon aineistoa.

Valmennuskurssista iso apu, kiitos. Suosittelen ehdottomasti kaikille kouluun haluaville

6/26/2019 9:37 PM

78 Olipas helppoo 6/26/2019 9:24 PM

79 Iso kiitos Jukalle että otti minut kurssille vaikka ilmoittauduin vasta tammikuun lopussa kurssille.

Suosittelen ekonomivalmennusta ystävilleni ketkä harkitsevat valmennuskurssia.

6/26/2019 9:22 PM

80 Kiitos mestari 6/26/2019 9:15 PM

81 Hyvä kurssi oli 6/26/2019 9:09 PM

82 Kiitos ♥️ 6/26/2019 9:05 PM
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83 Aivan mahtava kurssi. Tänä vuonna pääsykoe oli suhteellisen vaikea, joten en olisi millään

selvinnyt siitä ilman tätä valmennuskurssia. Välikokeet olivat mahtava tapa seurata omaa

kehittymistä ja harjoitella koetilannetta. Tehtäviä oli monipuolisesti sekä videoluennot olivat hyvä

työkalu opiskeluun (varsinkin jos itse oppii parhaiten kuulemalla). Kurssi soveltui hyvin eri

opiskelumenetelmiä käyttäville. Ainoana miinuksena olisin toivonut kurssin loppuvaiheella

oppimiskoneeseen vielä haastavampia tehtäviä. Tykkäsin nimittäin tehdä useamman aineen

tehtäviä samanaikaisesti, joten oppimiskone soveltui tähän erinomaisesti.

6/26/2019 9:04 PM

84 Pääsin Turun kv-linjalle. 6/26/2019 9:03 PM

85 Matikan opetusta voisi olla enemmän 6/26/2019 8:59 PM

86 Kiitos mestari 6/26/2019 8:28 PM

87 Kiitos kaikille kurssin valmentajille! Ilman teidän tukea ja ensiluokkaista opetusta opiskelupaikka

olisi todennäköisesti jäänyt saamatta.

6/26/2019 8:26 PM

88 KIITOS! 6/26/2019 8:25 PM

89 Kiitos kurssista! 6/26/2019 8:21 PM

90 Pääsin siis kv-linjalle turkuun 6/26/2019 8:16 PM

91 En ottanut paikkaa vastaa 6/26/2019 8:13 PM

92 Kiitos hyvästä kurssista! En olisi ilman kurssia varmasti päässyt sisään, rakenteeltaan hyvin

muodostettu kokonaisuus!

6/26/2019 7:50 PM

93 Pääsin sisään vaikka luin ainoastaan 200-300h (lopetin tarkan laskemisen siinä vaiheessa, kun

tuntimäärästä stressaaminen alkoi heikentää itse asioiden oppimista). Kuitenkin minulla oli pohjalla

edellisen kevään luku-urakka, joka ei tuolloin riittänyt. Mikäli tuntee opiskelutekniikkansa hyvin ja

pystyy pysymään lukuaikataulussa, kouluun voi mielestäni päästä myös alle 500h lukemisella.

Mielestäni kurssilla painotettiin liiaksi opiskelun tuntimäärää laadun sijaan. Toki tuntimäärä voi

joidenkin tapauksessa korvata hyvän opiskelutekniikan puutetta. Kuitenkin, mikäli haluaa ottaa

varman päälle ja säästää hermojaan stressiltä, kannattaa lukea tuo lähemmäs 500h.

6/26/2019 7:46 PM

94 Aivan uskomattoman hyvä fiilis. Isot kiitoksen koko Ekonomivalmennuksen poppoolle kaikki

hoitivat tonttinsa hyvin, myös minä. Sain todella paljon irti kurssista ja ilman teitä en olisi

todellakaan kouluun päässyt. Kokeen jälkeen en saanut nukuttua ennen kello neljää yöllä, koska

olin laskenut suuntaa-antavat pisteet oman muistini mukaan ja ne olivat aika alhaiset. Luin teidän

arvion kokeesta ja sen mukaan pisteeni saattaisivatkin riittää Tampereelle. Ja näin myöskin kävi.

Kiitos vielä kerran!

6/26/2019 7:38 PM

95 Kiitoksia kurssin järjestämisestä. Ilman kurssia en olisi todennäköisesti päässyt kouluun tai olisi se

ainakin vaatinut paljon enemmän työtä

6/26/2019 7:35 PM

96 Aivan mahtava kurssi. Hain vuosi sitten, mutta aikaa ei ollut lukea hirveesti. Nyt luin tosissaan ja

verkkokurssi auttoi tosi hyvin jaksottamaan ja valmistautumaan. Taas tuli nähtyä se, että vaikkei

kummoiset yo-tulokset olekkaan, niin kova työ tuottaa tulosta ja sitä kautta kaikki on mahdollista!

6/26/2019 7:31 PM

97 Ei voi muuta kuin kiittää. Ehdottomasti tulen suosittelemaan teidän valmennuskurssianne! 6/26/2019 7:25 PM

98 Kiitos kovasti avusta, olette aivan mahtavia! Sain kannustusta aina loppuun saakka. Pääsin

unelmaopiskelupaikkaan, vaikkakin se oli kolmas vaihtoehtoni.

6/26/2019 7:25 PM

99 Sain ensimmäisestä harjoituskokeesta 2,5 pistettä. Se oli hyvä herätys ja en usko että olisin

päässyt kouluun ilman kurssia.

6/26/2019 7:24 PM

100 Jes kiitos hyvästä kurssista! Suosittelen kyllä kaikille tutuille! 6/26/2019 7:20 PM

101 Kiitos valmennuskurssille motivaation lisäämisestä ja kokeeseen valmistamisesta. 0,5 pistettä jäi

ensisijaisesta Tampereen paikasta, mutta ilman valmennuskurssia ei olisi varmaan tullut

opiskelupaikkaa ollenkaan, joten suuret kiitokset.

6/26/2019 7:16 PM

102 Jatkakaa samaan malliin! Teitte hyvän kurssin! Opettajat vaikuttavat aidosti kiinnostuneilta ja

innostuneilta. Erityisesti matikan opettaja verkkovalmennuskurssin matikan luennoilla oli huippu!

6/26/2019 7:14 PM

103 Hyvä kurssi, varsinkin luentovideot auttoivat ymmärtämään asioita. 6/26/2019 7:06 PM

104 Erittäin hyvä kurssi. 6/26/2019 7:05 PM
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105 Kurssi oli todella hyödyllinen, ilman sitä tuskin opiskelupaikkaa olisi irronnut. Opettajat olivat super

hyviä, erityiskiitos Heidille! Aineistotehtäviä olisi voinut olla enemmän, muuten kaikki materiaali oli

hyvin monipuolista. Lisäksi tuntui, että välikokeille annettiin liian paljon painoarvoa. Itse menestyin

niissä keskiarvoa paremmin, mutta en päässyt kertaakaan top 10%. Siitä huolimatta Aaltoon

pääseminen jäi vain puolen pisteen päähän! Kiitos kurssista!

6/26/2019 7:04 PM

106 KIITOS!! 6/26/2019 7:02 PM

107 Valmennuskurssi oli erinomainen ja monipuolinen. Erityisesti oppimiskoneesta oli valtava hyöty. 6/26/2019 6:57 PM

108 Kiitos erinomaisesta valmennuskurssista. Työn ohessa pääsykokeeseen valmistautuminen oli iso

projekti ja valmennuskurssista oli siihen paljon apua. Pääsykoepäivänä en enää ollut parhaassa

vireessä ja se näkyi lopputuloksessa, mutta olen silti erittäin tyytyväinen, että opiskelupaikka

lopulta irtosi. Sisällöllisenä vinkkinä ensi vuoden kurssille: matematiikan ja taloustiedon

yhdistäminen ("talousmatematiikka") ja enemmän harjoituksia erilaisten taloudellisten kuuvajien

tulkinnasta.

6/26/2019 6:56 PM

109 Opiskelupaikan saaminen ilman valmennuskurssia olisi luultavasti melkein mahdotonta. 6/26/2019 6:54 PM

110 Kevät meni lukemisten osalta päin p**settä, sillä minulla oli paljon henkilökohtaista stressiä

elämässä yms. Toukokuussa en jaksanut avata kirjaa enää ollenkaan, kävin vain

valmennuskurssin tunneilla. Menin pääsykokeeseen rennolla asenteella, koska ajattelin etten

pääse kuitenkaan sisään näillä lukemisilla. Ehkä juuri rento asenne oli sitten se, joka minut auttoi

sisään kouluun! Valmennuskurssista oli valtava hyöty, ja erityisesti matematiikan ope Timo ja

historian ope (sori, en muista nimeä! Oululainen naisopettaja) olivat todella hyviä, ja heidän

tunneiltaan jäi tietoa päähän ihan vaan kuuntelemallakin. Jukalle kiitos taloustiedon tunneista,

niistäkin opin paljon. Iida Soininen piti mahtavan tsemppauksen, josta varmasti oli myös apua.

6/26/2019 6:53 PM

111 Huikea kurssi. Ilman teidän työpanostanne en usko että olisin päässyt kouluun ollenkaan.

Erityisesti haluaisin kiittää Tampereen iltakurssin matematiikanopettajaa Emiliaa hyvästä

opetuksesta ja ohjauksesta!

6/26/2019 6:51 PM

112 Kiitokset Ekonomivalmennuksen koko tiimille laadukkasti tehdystä valmennuksesta! Kurssiin

sijoittaminen kannatti ja oli varmasti ratkaiseva tekijä sisäänpääsyn kannalta.

6/26/2019 6:44 PM

113 Pääsin kv-linjalle. En ole katsonut varsinaisen kokeen pisteitä enkä tiedä ylipäätään pisterajoista

tai pisteistä mitään.

6/26/2019 6:43 PM

114 Vamos! 6/26/2019 6:41 PM

115 Kiitos 6/26/2019 6:34 PM

116 Huippu kurssi!!!! Kiitos hirveästi ❤️❤️❤️ 6/26/2019 6:20 PM

117 Vittu jes kiitos�� 6/26/2019 6:16 PM

118 Hain ensimmäisen kerran intissä jolloin en lukenut juurikaan ja viime vuonna oli vielä hieman

vaikeaa sisäistää kurssin asioita osittain, koska oli ollut taukoa koulusta. Tänä vuonna kuitenkin

kun oli vahva pohja alla, tunsin alusta asti sisäistävän asiat paremmin. Opettajille ja

oppimiskoneelle myös iso +! Hyvää työtä teette �

6/26/2019 6:11 PM

119 Kiitos Jukka ja tiimi. Olitte toiseksi suurin syy pääsyyn! 6/26/2019 6:01 PM

120 Kurssista oli järkyttävästi apua. En varmasti olisi päässyt ilman kurssia. Taustalla pelkkä

ammattikoulu

6/26/2019 6:00 PM

121 Täytyy sanoa että ilman valmennuskurssia minulla ei olisi ollut mitään asiaa kauppakorkeaan.

Kiitos teille siis hirmuisesti! Ja kurssilaisille, jotka tekevät välikokeita ensi vuonna haluaisin välittää

viestin, että ne eivät välttämättä ratkaise sitä pääseekö sinne kouluun vai ei. Pyörin itse keskiarvon

pinnassa käytännössä koko kevään joko ala tai yläpuolella ja tein hyvän suorituksen oikeassa

kokeessa niin se ratkaisi!

6/26/2019 5:58 PM

122 Mestarille KIITOS JA KUMARRUS #blessed 6/26/2019 5:55 PM

123 Taitaa sanomattakin olla selvää, mutta mielestäni kurssilla tulisi painottaa jatkossa enemmän

aineisto-tehtäviin. Ilman kurssia koulupaikan saaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.

Kiitokset teille kaikille.

6/26/2019 5:54 PM

124 Kiitos!! 6/26/2019 5:53 PM

125 Hyvä ja tehokas kurssi. 6/26/2019 5:53 PM

126 Kiitos Jucca persuksille potkimisesta, ilman sitä ei olisi koulupaikkaa. 6/26/2019 5:45 PM
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127 Kiitos kurssista! 6/26/2019 5:44 PM

128 Kiitos kurssista, tänään on elämäni paras päivä. 6/26/2019 5:42 PM

129 Kiitos teille tästä kaikesta. Mielipiteeni kurssista, vaikka en olisi paikaa saanut olisi silti ollut erittäin

hyvä.

6/26/2019 5:41 PM

130 Hyvä kurssi! Sisäänpääsyni ehdottomasti kurssin ansiota! 6/26/2019 5:41 PM

131 Moikka! Mun lukutunnit jäi tosi vähäiseksi, koska kävin töissä ja urheilin pääsarjatasolla koko

valmistautumisen ajan ilman lukulomaa. Mun henkireikä oli valmennuskurssi ja näenkin, että

menestymiseni valintakokeessa oli suurimmaksi osaksi sen ansiota. Moneen tehtävään olisin

valinnut rajatuista kahdesta viimeisestä vaihtoehdosta juuri sen väärän ellei kurssilla olisi opetettu

miten tunnistaa tehtävissä nämä kyseiset ansat. Kiitos siis tuhannesti teidän koko tiimille. Teette

huippua työt ja olen 110% tyytyväinen.

6/26/2019 5:37 PM

132 Kiitos teille. 6/26/2019 5:32 PM

133 Sydämelliset kiitokset hienosta verkkokurssista. Siitä oli paljon apua pojalle valintakokeeseen

valmistautumisessa.

6/26/2019 5:28 PM

134 Valmistautumiseen käytettyjä tunteja en tarkalleen laskenut, mutta luulisin valmistautumisen olleen

alle 100 tunnin luokkaa, koska luin 1-2 kertaa läpi yhden historian kirjan ja kaksi yhteiskuntaopin

kirjaa. Tiivistelmiä luin myös lisäksi.

6/26/2019 5:25 PM

135 Kiitos hyvästä kurssista ja hyvää kesää! 6/26/2019 5:19 PM

136 Kiitokset kaikesta. Kolme vuotta on yllättävän pitkä aika, kun epäonnistuu kahtena hakukertana.

´Take care of the work, and the work will take care of you´.

6/26/2019 5:19 PM

137 Suuret kiitokset koko Ekonomivalmennuksen tiimille erinomaisesta valmennuskurssista, joka

mahdollisti opiskelupaikan saamisen.

6/26/2019 5:14 PM

138 Kiitos kurssista. 6/26/2019 5:11 PM

139 Pääsin toiseen hakutoiveeseeni. Pisteistäni en ole vielä tietoinen. 6/26/2019 5:05 PM

140 Kiitos laadukkaasta kurssista ja hyvää kesän jatkoa! 6/26/2019 5:01 PM

141 Pelkillä tunneilla käyminen näemmä riittää Aalton eli 5/5 kurssi. 6/26/2019 4:52 PM

142 Löikö mörkö sisään! 6/26/2019 4:43 PM

143 Kiitos erinomaisesta kurssista! 6/26/2019 4:40 PM

144 Iso kiitos ekonomivalmennukselle laadukkaasta opetuksesta ja kurssimateriaaleista. Uskon, että

valmennuskurssilla oli jopa ratkaiseva rooli koulupaikan saamisessa. Välillä tuntui kovasti, ettei

enää jaksa opiskella, mutta kurssin opettajat olivat tsemppaavia ja osasivat sanoa juuri oikeat asiat

oikeaan aikaan mikä boostasi motivaation takaisin hyvälle tasolle! Tällä hetkellä fiilikset ovat

helpottuneet ja onnelliset, aion suositella valmennuskurssia kaikille tutuilleni jotka aikovat

kauppakorkeaan.

6/26/2019 4:37 PM

145 Olen tyytyväinen ja onnellinen 6/26/2019 4:36 PM

146 Iso kiitos erinomaisesta valmennuskurssista koko tiimille. Ilman kurssia ei olisi paikkaa

kauppiksesta tullut. Opetus on laadukasta ja opettajat innostavia. Hyvää kesää toivottaen: Justus

Lagerblom

6/26/2019 4:28 PM

147 Kurssi oli loistava ja antoi hyvät valmiudet koetta varten. Kiitos paljon koko ekonomivalmennuksen

tiimille!

6/26/2019 4:27 PM

148 Liityin verkkovalmennuskurssille kuusi viikkoa ennen pääsykoetta ja tein viimeiset 3 viikkoa

hulluna töitä. Vähempi lukeminen riitti minulle kun minulla oli hyvät perustiedot oman

harrastuneisuuden seurauksena. Olen tyytyväinen, että lukeminen riitti paikkaan, mutta

jälkiviisaana voi todeta, että verkkovalmennuskurssille olisi kannattanut ilmoittautua heti sen

auettua. Uskon, että ilman verkkovalmennuskurssia koulupaikka olisi jäänyt saavuttamatta. Kiitos!

6/26/2019 4:27 PM

149 Kiitos ihan huikeesta kurssista, ilman teitä en ois päässy Aaltoon!! 6/26/2019 4:26 PM
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150 Hei! Haluan välittää valtavat kiitokset Jukalle ja koko ekonomivalmennuksen tiimille. En usko, että

minulle olisi mitenkään ollut mahdollista saada koulupaikkaa 6 vuoden opiskelutauon jälkeen ilman

kurssin tarjoamia työkaluja. Koen itse, että pääsykoe oli koko kevään ylivoimaisesti heikoin

suoritukseni ja vielä tähän päivään saakka pelkäsin, että saanko ollenkaan koulupaikkaa. Tämä

kaikista heikoin suoritus riitti kuitenkin suoraan opiskelupaikkaan Turun yliopistosta (15. varasija

Aalto), eikä tässä kohtaa tunnu lainkaan pettymykseltä. Kurssista sen verran, että kun päätin

viimevuoden lopussa ilmoittautua ja hakea tänä keväänä kauppikseen en oikein vielä itsekään

tiennyt mitä olen yrittämässä. Kurssin ensimmäinen päivä oli se viimeinen motivaatioboosti minkä

tarvitsin ja sen jälkeen ei ollut epäselvyyttä mikä on päämääräni tänä keväänä. Kaiken lisäksi

opetus oli mielenkiintoista ja omaksi yllätyksekseni opin nauttimaan itseopiskelusta ja luennoista.

Suosittelen kurssia lämpimästi kaikille tuttavilleni, jotka aikovat pyrkiä kauppakorkeakouluun. Vielä

kerran iso kiitos! Terveisin Jami

6/26/2019 4:25 PM

151 Ensimmäinen oikeasti panostuksella hakeminen ja valmennuskurssi oli kyllä todella hyvä! Kiitos

paljon avusta!

6/26/2019 4:23 PM

152 Kiitos 6/26/2019 4:23 PM

153 Historian opettaja Sirpa piti erinomaisia historian tunteja. Matematiikan tunnit olivat myös

huomattavasti parempia verkkokurssilla kuin vuonna 2018. Ainut puute oli mielestäni

verkkokurssilaisille järjestettävien matematiikan luentojen aikataulujen epäselvyys.

Verkkokurssilaisten lukemista voisi paljon helpottaa hyvissä ajoin suunnitellulla aikataululla, jotta

lukusuunnitelman voisi laatia jo hyvissä ajoin.

6/26/2019 4:23 PM

154 Todella hyvä verkkokurssi. Materiaalit sekä varsinkin oppimiskone mahdollisti tuloksen. 6/26/2019 4:20 PM

155 Kenraalikokeesta pisteitä tuli 17,5. Aiemmat kokeet jäi muistaakseni myös alle keskiarvon. Luin

viimeiset 3vkoa 10h/pv. Olo oli vaiheittain hyvinkin epätoivoinen kokeiden tulosten perusteella.

Varsinkin kenraalikokeen jälkeen. Varsinainen koe oli varsin erilainen kuin valmennuskurssin

kokeet, joka tässä tapauksessa tuki enemmän omaa lukemistani ja valmistautumista. Joka

tapauksessa olen sitä mieltä, että ilman ekonomivalmennusta koulupaikan saaminen olisi ollut

hyvin epätodennäköistä. Kiitos kurssista ja onneksi ei nähdä enää ensi vuonna!

6/26/2019 4:20 PM

156 Kiitos aivan älyttömästi koko ekonomivalmennuksen porukalle! Kurssi oli hyvin toteutettu,

mahtavia opettajia!

6/26/2019 4:18 PM

157 Hyvä kurssi, opetus hyvää. Ainut asia joka mietitytti oli se kuinka paljon välikokeiden tulokset

vaihtelivat.

6/26/2019 4:18 PM

158 Varmasti paras kurssi mitä tällä hetkellä on tarjolla! 6/26/2019 4:15 PM

159 Ihan loisto kurssi! 6/26/2019 4:10 PM

160 Todella hyvä kurssi kaiken kaikkiaan! Koe tänä vuonna oli vähän erilainen kuin viime vuonna, niin

ensi vuoden kurssille ehkä enemmän aineistotunteja ja soveltavuuden harjoittelua tuleville

kauppishakijoille. Kiitos kurssista!

6/26/2019 4:04 PM

161 35. varasija Aaltoon, kiitokset kaikille kurssin opettajille! Jukalla jatkui rautaiset otteet ja uusi

matematiikan opettaja avasi erittäin hyvin asiat, joka edesauttoi näissä uuden kokeen hankalissa

tehtävissä.

6/26/2019 4:02 PM

162 Kahden vuoden kauppakorkeakoulun opinnoista oli hyötyä tämän vuoden soveltavassa kokeessa. 6/26/2019 3:59 PM

163 Tällä hetkellä Aaltoon 21. varasijalla ja LUT:iin hyväksytty joka oli 2. vaihoehtoni. Olen kyllä

enemmän kuin tyytyväinen tulokseen ja ehdottoman kiitollinen kaikille jotka ovat valmennuskurssia

olleet toteuttamassa.

6/26/2019 3:58 PM

164 Syvät kiitokset koko ekonomivalmennuksen tiimille, etenkin Jukalle, Juhalle ja Elinalle. 6/26/2019 3:56 PM

165 Kiitos hyvästä kurssista, varsinkin matematiikan verkkoluennot olivat erittäin hyviä hyvän opettajan

ansiosta.

6/26/2019 3:56 PM

166 Kiitos 6/26/2019 3:55 PM

167 Matematiikan opettaja oli aivan ihastuttava. Olin todella stressaantunut kun hän kertoi eräällä

videolla siitä kuinka hänellä ja hänen vaimollaan samana päivänä syntymäpäivä, se piristi ja liikutti

kovasti. Kiitos hänelle, että tekee työtään sydämellä ja niin suurella intohimolla! Hänellä on taito

tehdä matematiikasta mielenkiintoista ja erityinen kiitos siitä, että hän heitti väliin esim. Juuri tuon

faktan elämästään, tuntuu, että jaksoi silloin keskittyä pitempään.

6/26/2019 3:51 PM

168 Iso kiitos kurssin järjestäjille! Menestys ei ois ollu tätä tasoo ilman valmennuskurssia! 6/26/2019 3:49 PM
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169 Helvetin hyvä !!! Terkut Barcelonasta, ykkösellä sisään. 6/26/2019 3:46 PM

170 Harjoitus tehtävät ja kokeet kurssin suurin anti. Kokisin että kannattaa painottaa kurssilla vielä

enemmän tehtävien teon tärkeyttä, tekstin lukemisen sijaan.

6/26/2019 3:44 PM

171 Koe oli vaikea, olin yllättynyt että pääsin Aaltoon! 6/26/2019 3:42 PM

172 Hyvä kurssi, oppimiskoneesta oli erityisesti hyötyä. Tiivistelmät auttoivat myös 6/26/2019 3:38 PM

173 Olen 7. varasijalla Turkuun. 6/26/2019 3:37 PM

174 Kiitos Jukalle kurssista! Koe 6/26/2019 3:34 PM

175 Ensimmäisenä keväänä 700h ja toisena 450h olihan se saatana työmaa. 6/26/2019 3:34 PM

176 Kiitos loistavasta kurssista, annoitte parhaat mahdolliset välineet opiskelupaikan saamiseen, työ

täytyi tietenkin tehdä itse. Pelkillä lukiokirjoilla en kuitenkaan usko että olisin haluamaani kouluun

päässyt.

6/26/2019 3:33 PM

177 Kiitos! Tulen suosittelemaan Ekonomivalmennuksen kurssia eteenpäin. 6/26/2019 3:30 PM

178 Kiitos teillekin kaikesta ja onnea tulevaan! 6/26/2019 3:29 PM

179 Kiitos ihan mahtavasta valmennuskurssista! <3333 6/26/2019 3:28 PM

180 Helvetin hyvä kurssi 6/26/2019 3:28 PM

181 Kiiiitos huikeesta kurssista, varsinki Timolle ihan mahtavasta matikanopetuksesta!! 6/26/2019 3:27 PM

182 Kiitos ekonomivalmennus, apua oli! 6/26/2019 3:24 PM

183 Kurssi oli loistava ja antoi hyvän pohjan hakukokeeseen lukemiselle. Ilman kurssia opiskelupaikan

saaminen olisi jäänyt sivusuun. Kurssilta sai paljon vinkkejä ja tietoa siitä mitä kannatti lukea.

6/26/2019 3:21 PM

184 verkkokurssin tiivistelmäkirjat ja välikokeet yllä autto aaltoon pääsemisessä! 6/26/2019 3:16 PM

185 Vilpittömät kiitokset! 6/26/2019 3:14 PM

186 Kiitos kurssista, en olisi päässyt sisään ilman sitä. :) 6/26/2019 3:07 PM

187 Viimevuonna luin +700h ja siitä oli ihan järjetön apu tänä vuonnen joten 400-500h on vähän

harhaanjohtava

6/26/2019 3:06 PM

188 Tyytyväinen olin kurssiin ja ensvuonna tulossa uudelleen, koska haluan Aaltoon. Nyt jäi ilmeisesti

0.5-1 pisteestä kiinni.

6/26/2019 3:06 PM

189 KIITOS!! 6/26/2019 3:05 PM

190 Verkkokurssi oli erittäin hyvä kokonaisuus minulle, jouduin käymään koko kevään töissä, joten

sopi aivan täydellisesti minun rytmiini. Voin suositella verkkokurssia kaikille, keillä riittää

motivaatiota ja halua tehdä paljon hommia itsenäisesti! Tehokasta pääsykoekirjojen ja

verkkokurssitehtävien ja -videoiden opiskelua oli n.350h. Siihen päälle luin muutaman muun

kauppatieteitä käsittelevää kirjaa ennen luku-urakan aloittamista talvella. Kiitos Mestari!

6/26/2019 3:05 PM

191 Kiitos hyvästä kurssista ja verkko- ja kirjamateriaalista, motivoitte hyvin opiskelemaan edes sen

pienen määrän :)

6/26/2019 3:05 PM

192 Ei olisi paikkaa tullut ilman kurssia, kiitos siitä ja jatkakaa hyvää työtä! 6/26/2019 3:04 PM

193 Kiitos vielä kerran kurssista! Olisi jäänyt Aalto haaveksi ilman valmennuskurssia. 6/26/2019 3:03 PM

194 Sain todistusvalinnassa koulupaikan Vaasan yliopistosta, valintakokeelle Turusta, joka oli toinen

vaihtoehtoni. Ensimmäiseen vsihtoehtooni, Aaltoon, jäin varasijalle.

6/26/2019 3:03 PM

195 Luin kirjat pari kertaa läpi ja tein paljon mind mappeja, tehtäviä ja termi- lappuja, joissa toisella

puolella on termi ja toisella puolella selitys. Minulla on ADD ja siksi tosi hankala istua yli viisi

sekuntia paikallaan, joten tämä tuntui toimivan minulle hyvin. Myös seisaaltaan lukeminen auttaa

huomattavasti keskittymään. Luin noin 270h, joka riitti 27 pisteeseen. Suurin osa pisteistä lähti

huolimattomuusvirheistä. Kiitos ekonomivalmennuksen porukoille laadukkaasta ja motivoivasta

opetuksesta!

6/26/2019 3:02 PM

196 Kiitos opettajille ja muille kurssin toiminnassa mukana olleille. 6/26/2019 3:00 PM
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197 Viime vuonna kokeeseen suoraan armeijan loppusodasta ilman lukemisia. Tänä vuonna teidän

verkkovalmennuskurssinne ja ei ole kyllä muuta kuin positiivista palautetta annettavana. Ihan

huippu kurssi, mahtavat luennoitsijat ja huikea oppimateriaali (kirjat, luennot, diat). Ilman kurssia ei

olisi kyllä ollut mitään saumaa. Kiitos Ekonomivalmennuksen poppoolle!

6/26/2019 2:59 PM

198 Kiitos kurssista! Kurssi oli laadukkaasti toteutettu ja siitä on ollut suuri apu koko kevään ajan.

Pelkillä lukiokirjoilla en olisi mitenkään pärjännyt kokeessa ja ilman kurssia koulupaikka olisi jäänyt

saamatta. Kiitos kuuluu siis kaikille teille ekonomivalmennuksella. Teette hienoa työtä!

6/26/2019 2:57 PM

199 Kiitos Jukalle! Teit tästä mahdollista. 6/26/2019 2:56 PM

200 Kiitos tosi paljon hyvästä kurssista, vuosi sitten ku jäin ekalle varasijalle tiesin heti et otan kurssin

uudestaan. Tätä fiilistä ei voi sanoinkuvailla, haluan suositella kurssia eteenpäin! Kiitos

6/26/2019 2:56 PM

201 Haluaisin sanoa erityiskiitokset Jukka Köngäkselle, olet erittäin motivoiva opettaja ja hieno

persoona. Tykkäsin todella paljon kurssilla siitä, että pidit vaatimustason kovana ja vaikutit olevan

aidosti kiinnostunut siitä, kuinka opiskelijoiden luku-urakka edistyy. Kiitos!

6/26/2019 2:55 PM

202 Suuret kiitokset ekonomivalmennuksen porukalle! 6/26/2019 2:54 PM

203 Oulun pääsin ja 40 varasijalla tampereelle 6/26/2019 2:53 PM

204 Kurssi auttoi todella paljon valmistautumisessa 6/26/2019 2:53 PM

205 Kiitos Jukka! 6/26/2019 2:53 PM

206 Mahtava kurssi, opettajat oikeasti välittivät meistä ja aina sai henkilökohtaista tsemppiä, neuvoja ja

palautetta. Suosittelen lämpimästi, en olisi varmaankaan päässyt ilman kurssia.

6/26/2019 2:53 PM

207 Ensimmäinen hakukerta kun oma tekeminen ja asenne ollut siinä tasolla kun pitää. Se palkittiin. 6/26/2019 2:51 PM

208 Kiitos paljon kurssista ja opiskelupaikasta! :) 6/26/2019 2:50 PM

209 Vihdoin sisään.. huhhuh mikä työ, kiitos tästä matkasta 6/26/2019 2:50 PM

210 Olen todella onnellinen ja kiitollinen koulupaikasta. Suuri kiitos Ekonomivalmennuksen tiimille,

ilman tätä kurssia ei toivoakaan opiskelupaikasta olisi!

6/26/2019 2:50 PM

211 Kelpaa :) 6/26/2019 2:50 PM

212 Kiitos paljon ekonomivalmennukselle! 6/26/2019 2:48 PM

213 Ensimmäinen kerta kun luin, aiemmilla tuli vain käytyä kokeessa. 6/26/2019 2:47 PM

214 Kiitos! 6/26/2019 2:47 PM

215 Iso kiitos, ei varmaan olis onnistunut ilman kurssia. Isot juhlat käyntiin 6/26/2019 2:47 PM

216 Tämä oli ensimmäinen hakukertani kauppatieteelliseen. Olen aiempina vuosina hakenut

opiskelemaan psykologiaa. Etunani oli siis, että olin jo lukenut todennäköisyyttä ja tilastoja kaksi

kevättä ennen tätä hakukertaa. Pystyin keskittymään nyt huomattavasti enemmän muuhun

materiaaliin. Muutenkin aiemmista hakukerroista muualle oli hyötyä, esimerkiksi pääsykoetilanne

oli tutumpi. Verkkokurssinne oli mielestäni ihan loistava! Tosi laadukkaat materiaalit ja opetus.

Kurssi sopi hyvin minulle, sillä olin aiempina keväinä oppinut lukemaan tehokkaasti itsenäisesti.

Kiitos, en varmasti olisi yltänyt näin hyvään tulokseen ilman kurssianne!

6/26/2019 2:46 PM

217 Kiitos hyvästä valmennuskurssista! 6/26/2019 2:45 PM

218 KV-linjalle pääsin! :) kiitos kurssista 6/26/2019 2:45 PM

219 Todella loistava kurssi ja jokaisen euron arvoinen. Todella kiitollinen koko teidän

opettajatiimillenne!

6/26/2019 2:44 PM

220 Kiitos paljon koko ekonomivalmennuksen jengillä ja Jukalle! Oli 100% hinnansa arvoinen (vaikka

olin toka kertaa kurssilla mukana). Nyt katse kohti fuksisyksyy!

6/26/2019 2:44 PM

221 Hyvää kesää Jukka ja muut !! 6/26/2019 2:44 PM

222 Kiitos avusta! Ilman kurssia opiskelupaikka olisi luultavasti jäänyt saamatta ensimmäisellä kerralla. 6/26/2019 2:44 PM

223 Kiitos paljon koko ekonomivalmennuksen tiimille! Minulla ei olisi ollut minkäänlaisia

mahdollisuuksia päästä kauppakorkeaan ilman teidän loistavia kursseja. Varsinkin nettitehtävät

ovat todella hyviä. Suosittelen varmasti kurssianne kaikille kavereilleni.

6/26/2019 2:44 PM

224 Kiitos kaikesta, terveisiä mestari Jukka Köngälle ja matikanopettaja partajäbälle 6/26/2019 2:43 PM
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225 Kiitos kurssista ja Elinalle erityisterkkuja! 6/26/2019 2:43 PM

226 Ilman kurssia ei olisi ollut mitään asiaaa kouluun. 6/26/2019 2:42 PM

227 Luentovideot olivat minulle paras oppimissysteemi. Luin kirjat kerran läpi ja katselin vain videoita 6/26/2019 2:42 PM

228 Kiitti tulevaisuudesta 6/26/2019 2:41 PM

229 Kiitos vielä kurssista, siitä oli ihan valtava apu. 6/26/2019 2:40 PM

230 Hyvä kurssi, suosittelen kavereille. Ja 1.varasija Tampereelle mulla, mut halusin nyt heti tähän jo

vastata :)

6/26/2019 2:40 PM

231 Tuntimäärä oli vähän hatusta heitetty sillä en pitänyt kirjaa. Palautte kurssille kokeen jälkeen:

matikkaosiota voisi kehittää lähemmäs juuri tilastoiden analysointia varten ja ottaa messiin

prosenttilaskut. Mielestäni todennäköisyyslaskuihin keskityttiin liikaa. Koe oli omasta mielestä

hemmetin hankala mutta oli hyvä fiilis mennä kokeeseen kun oli treenaillut teidän kokeiden ja

tehtävien kanssa! Mukavaa jatkoa terveisin iloinen tuleva kauppislainen!

6/26/2019 2:40 PM

232 Erittäin hyvä kurssi ja toivottu lopputulos!! Kiitos paljon teille <3 6/26/2019 2:39 PM

233 Kiitos aurinkokuninkaalle ja muille järjestäjille! Saavutin unelmieni opiskelupaikan! 6/26/2019 2:39 PM

234 Kurssi valmensi koetta varten erittäin hyvin. 6/26/2019 2:39 PM

235 Huom. Ensimmäinen oikea hakukerta, viime vuonna hain, mutten lukenut enkä edes yrittänyt

kokeessa kunnolla

6/26/2019 2:38 PM

236 Isot kiitokset koko ekonomivalmennuksen tiimille. Kokeessa en olisi menestynyt ilman teidän

kurssia.

6/26/2019 2:38 PM

237 Kiitos kaikista tiedoista ja taidoista mitä kurssilla sain. Hyvät kesänjatkot! 6/26/2019 2:38 PM

238 Koin, että ekonomivalmennuksen kurssista oli paljon hyötyä. Kiitos!! 6/26/2019 2:38 PM

239 Kurssi nähtävästi toimi! :) 6/26/2019 2:38 PM

240 Kiitos kurssista! 6/26/2019 2:37 PM
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