
62,69% 363

30,74% 178

6,56% 38

Q2 Saitko opiskelupaikan

kauppakorkeakoulusta?

Vastattuja: 579 Ohitettuja: 0

Yhteensä 579

Kyllä

En

En, mutta en

juurikaan...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vastausvaihtoehdot Vastaukset

Kyllä

En

En, mutta en juurikaan valmistautunut kokeeseen.
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16,27% 61

13,33% 50

3,73% 14

14,67% 55

15,20% 57

7,47% 28

14,13% 53

2,93% 11

4,80% 18

7,47% 28

Q3 Jos sait opiskelupaikan, niin mistä

kauppakorkeakoulusta tai yliopistosta?

Vastattuja: 375 Ohitettuja: 204

Aalto-yliopisto

n...

Turun

yliopiston...

Turun

yliopiston...

Tampereen

yliopisto

Vaasan

yliopisto

Jyväskylän

kauppakorkea...

Oulun

kauppakorkea...

Itä-Suomen

yliopisto,...

Itä-Suomen

yliopisto,...

Lappeenrannan

Teknillinen...

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vastausvaihtoehdot Vastaukset

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Tampereen yliopisto

Vaasan yliopisto

Jyväskylän kauppakorkeakoulu

Oulun kauppakorkeakoulu

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Lappeenrannan Teknillinen yliopisto
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Yhteensä 375
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Noin 10 kurssilaista ilmoitti myöhemmin saaneensa opiskelupaikan varasijalta. Nämä huomioiden opiskelupaikan saaneita oli noin 385 henkilöä.



65,43% 246

34,57% 130

Q4 Jos sait opiskelupaikan, niin oliko

kyseessä ensisijainen hakukohteesi?

Vastattuja: 376 Ohitettuja: 203

Yhteensä 376

Kyllä

Ei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vastausvaihtoehdot Vastaukset

Kyllä

Ei
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58,19% 334

34,49% 198

6,62% 38

0,70% 4

Q7 Kuinka mones hakukerta oli kyseessä?

Vastattuja: 574 Ohitettuja: 5

Yhteensä 574

1

2

3

4-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vastausvaihtoehdot Vastaukset

1

2

3

4-
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32 Kiitos! 31.7.2015 12:01

33 Olin ensimmäistä kertaa pääsykokeissa asti tänä vuonna, mutta en osannut pysyä itsevarmana kokeessa ja aloin

epäillä vastauksiani ja jätin siirtämättä pari oikeaa vastausta lomakkeelle, joista edes toinen siirretty olisi tuonut

sisäänpääsyn. Omista töppäilyistä huolimatta verkkovalmennuskurssi oli todella hyvä ja kattava ja tulen

suosittelemaan sitä ehdottomasti muillekkin!

31.7.2015 8:19

34 Sisäänpääsy jäi alle kolmen pisteen päähän. Valitettavasti nykyinen tutkinto vei keväällä sen verran aikaa, että

lukemiseen jäi vain kuukausi. Siihen nähden tulos oli omasta mielestäni ok. Luentovideot olivat ehdottomasti

kurssimaksun arvoisia ja selvensivät monet kirjojen epäselvemmistä kohdista.

31.7.2015 5:12

35 Kokonaisuudessaan oikein hyvä, oma panostus jäi pikkusta vaille. Ens kerralla fiksumpana! 30.7.2015 21:07

36 Kiitos kurssista 30.7.2015 20:24

37 Varasijalta voin vielä päästä vissiin Ouluun 30.7.2015 19:29

38 Hyvä kurssi, mutta suuri panostaminen ei riittänyt... Edellisenä vuonna en tehnyt juurikaan töitä pääsykokeen eteen,

mutta tänä vuonna panostin ja luin, mutta ei ollut tarkoitus näemmä päästä tänä vuonnakaan. Kuitenkaan en lannistu

vaan alan tekemään avoimen yliopiston opintoja ja huomasin ilmoittautuessani, että kiitos valmennuskurssin osaan

suurimman osan asioista jo valmiiksi, joten tästä tulee siis väyläni yliopistoon. Haluan siis kiittää laadukkaasta

opetuksesta ja hyvistä kurssimateriaaleista, niistä oli paljon apua! Suositten ehdottomasti kurssia muille!

30.7.2015 18:44

39 Hyvä kurssi. Opiskelupaikka saatu (syy miksi tulin kurssille) ehdottomasti 5/5 30.7.2015 17:37

40 Verkkokurssi oli todella loistava. Ensi vuona uudestaan. 30.7.2015 16:14

41 Kiitoksia koko valmennusporukalle! Vaikka ei riittänyt Turkuun lähden paremmalla motivaatiolla Vaasaan! 30.7.2015 15:29

42 Olen Ouluun varasijalla 1. 30.7.2015 15:02

43 Ensi vuonna uudestaan verkkovalmennuskurssille. 30.7.2015 15:01

44 Pisterajat nous ihan liikaa... ei vituta 30.7.2015 14:57

45 Mitä tarkoittaa takuukurssi? Sitä, jolle tarjotaan takuu, vai se, joka on jo se alennettu takuukurssi? Tarkoitan

valinnallani sitä, että olen ekaa kertaa kurssilla, mutta saan syksyllä maksaen uusintakurssin halvemmalla.

30.7.2015 13:32

46 Kiitos kurssin opettajat, ja erityisesti Jukka! Ensimmäisen välikokeen jälkeen piti keräillä itseä hetki; 4,5 pisteen saldo

tuntui kurssin tasoon nähden hyvin huolestuttavalta. Jukan motivoinnit olivat ylivoimaisesti kurssin paras anti.

Tasaisesti nousten välikokeesta seuraavaan, pääsykokeessa pisteet olivat nousseet 34,25 pisteeseen (sisältäen

ensisijaisuuden). Ilman tätä kurssia en olisi havahtunut lukemisen aloittamiseen, ja uusi hakukerta olisi edessä. Suuri

kiitos!

30.7.2015 13:31

47 Hyvä kurssi vaikken kouluun päässytkään 30.7.2015 13:10

48 Pääsin Turun Kauppakorkeakoulun Taloustieteeseen. Eli valmistun tulevaisuudessa valtiotieteiden maisteriksi.

Saattaa olla, että haen vielä kolmannen kerran kauppakorkeaan ensi vuonna, kun ensimmäisenä vuotena jäi 1 piste ja

nyt jäi 1,5 pistettä. Kurssista oli kuitenkin hyötyä!

30.7.2015 13:00

49 Olen 37 varasijalla Ouluun, joka oli ensisijainen hakukohteeni. 30.7.2015 12:58

50 Pääsin ensimmäisellä hakukerralla (2014) Itä-Suomen yliopistoon Kauppatieteitä lukemaan. Hain kuitenkin tänä

keväänä uudelleen toiseen yliopistoon, jossa olisi tarjolla laajempi kurssivalikoima. Tänä vuonna ei paikkaa tärpännyt

(jäi 1,5p), joten jatkan opiskelua täällä Itä-Suomen yliopistossa. Ajattelin kysyä entisestä lukiostani, että haluaisivatko

he vierailuluennon abeille Marras/ Joulukuun vaiheilla, koskien kauppatieteiden opiskelua. Kertoisin lukiolaisille

kauppatieteiden opiskelusta hieman ja voisin samalla tuoda esille teidän valmennuskurssianne. Molemmilla

hakukerroilla olin verkkovalmennuskurssilla ja voin todellakin suositella sitä varauksetta. Jos teitä kiinnostaisi

keskustella lisää tallaisesta yhteistyömahdollisuudesta, niin ottaisitteko yhteyttä. janne.juhani@hotmail.com

0504303124 Ystävällisin terveisin, Janne Kainulainen

30.7.2015 12:49

51 Jätin valmennuskurssin ja lukemisen kesken liian stressaavan tilanteen takia. Koulu oli siis vielä kesken ja kävin töissä

koulun näyttöjä varten. Se ei ollut hyvä yhdistelmä enkä näillä näkymin aio hake uudelle. Olisin varmasti muuten ollut

loppuun saakka, koska sain valtavasti apua valmennuskurssista. Yksin olisin luovuttanut jo aikaisemmin.

30.7.2015 12:36

52 Ihan hyvä kurssi kaikenkaikkiaan, mutta tehtävien monipuolisuuteen voisi panostaa ehkä hieman enemmän. Alkoi aika

nopeasti tuo oppimiskone kierrättämään vanhoja kysymyksiä. Yritän ehkä ensi vuonna samalla kurssilla uudestaan

Turkuun riippuen pääsykoemateriaalin muutoksesta.

30.7.2015 12:33

53 Olen 1. varasijalla Vaasaan joten vielä on mahdollisuus päästä sisään! 30.7.2015 12:25

54 Kiitos vielä mahtavasta kurssista! :) 30.7.2015 12:24
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55 Erittäin hyvä kurssi! Uskoisin ettei oma täysi panostaminen olisi riittänyt, vaan se tarvitsi tuekseen teidän kurssin.

Välikokeet olivat sopivan haastavia, toisinaan vähän liiankin. Sain niistä viimesen 3 kuukauden aikana reilusti alle

keskiarvon aina. Kenraalikokeestakin tuli vain 24.5 pistettä, mutta silti Turun ovet avautuivat helposti. Keskityin

asioiden opetteluun koko lukuajan, mutta viimeisen kahden viikon aikana luin kerran kaikki kirjat ja palautin mieleen

opetellut asiat. Iso kiitos!

30.7.2015 8:06

56 Kannatti ehdottomasti osallistua kurssille, ennen kaikkea sen vuoksi, että vasta silloin ennen hakemattomana sain

tietää, kuinka paljon sisään pääseminen vaatii valmistautumista!

29.7.2015 22:43

57 Kiitos avusta! 29.7.2015 14:55

58 Kiitos kurssista! 29.7.2015 11:46

59 Jeee! Kiitokset vielä! Kurssinne on maineensa veroinen eli laadukas! 28.7.2015 17:50

60 Loistava kurssi, teidän avulla pääsin kouluun! :) hyvät kesät kaikille! 27.7.2015 21:58

61 Kiitos hyvästä kurssista! 27.7.2015 18:08

62 Pienen alkujärkytyksen jälkeen valmiina viettämään vielä ainakin vuosi Oulussa, sain pisteitä 37,25 ja aikamoinen

järkytys oli kun opintopolussa komeili lopulta Aaltoon varasija 1.. Varsinkin kun omalla kohdalla vastaamiseen ehkä jäi

hiukan jossiteltavaa. Oman luonnon vuoksi tällä hetkellä tuntuu että ensi vuonna pitää vielä koittaa Helsingin päätyyn.

Joka tapauksessa valtavat kiitokset kurssista vielä kerran! Pidin sitä ehdottomasti rahanarvoisena, vaikka päätavoite

jäikin kirvelevän lähelle. Toivottavasti tapaamme vastaisuudessakin joissain merkeissä! -Tatu

27.7.2015 17:41

63 Kiitos hyvästä kurssista! Opetuksesta oli suuri apu sisäänpääsyssä. 27.7.2015 17:34

64 Kiitos paljon monipuolisesta ja todella hyvästä kurssista, ilman sitä sisäänpääsyni olisi ollut melko mahdotonta! 27.7.2015 12:56

65 Omiin tyhmiin virheisiin kaatui (2kpl). Terveiset tuleville hakijoille: Tarkistakaa ne kaikista itsestäänselvimmätkin

vastaukset!

27.7.2015 12:52

66 Mitä kautta voin ilmoittautua takuukurssille? 27.7.2015 11:33

67 Olin kaikinpuolin tyytyväinen kurssiin, vaikka opiskelupaikkaa ei tällä kertaa tullutkaan. Ensi vuonna uudestaan. 27.7.2015 11:14

68 Kiitos mainiosta opetuksesta, joka johti sisäänpääsyyn kauppakorkeaan! 27.7.2015 10:55

69 Hyvä kurssi, osallistun todennäköisesti takuukurssille. 27.7.2015 10:18

70 Mahtava kurssi! 27.7.2015 7:24

71 Kiitos hyvästä kurssista! Suosittelen muillekin :) 27.7.2015 0:21

72 Erittäin hyvä ja motivoiva kurssi. Toi itsevarmuutta ja avasi ne kohdat joita ei ymmärtänyt monenkaan lukukerran

jälkeen. Joitakin oppimiskoneen kysymyksiä voisi toisaalta karsia.

26.7.2015 23:48

73 Kurssista oli valtavasti hyötyä kouluunpääsyyn, kiitos! 26.7.2015 22:46

74 Iso kiitos Ekonomivalmennuksen porukalle erityisesti tsemppauksesta, joka toi lisämotivaatiota lukemiseen sekä

ensiluokkaisesta opetuksesta ja kurssimateriaalista!

26.7.2015 22:41

75 Kiitos ja kumarrus! 26.7.2015 22:05

76 Harmittaa, että koe ei mennyt niin hyvin kuin piti.. Tein hurjasti töitä, mutta ehkä ensikertalaisen kokemattomuus

kostautui..

26.7.2015 21:28

77 Kiitos mahtavasta valmennuskurssista ja kyllä hymyilytti kun kokeesta rapsahti 34,25 pistettä ja koulussa ollaan! :-) 26.7.2015 21:04

78 Voin rehellisesti todeta, että ilman kurssia olisi moni olennainen ja loppujen lopuksi helppo asia jäänyt tajuamatta.

Kiitos paljon siis teille kurssista! :)

26.7.2015 20:47

79 Kiitos erittäin paljon opetuksesta! Pääsin 4. varasijalta sisään toiseen hakuvaihtoehtooni mutta olen silti todella

tyytyväinen ! Ei olisi onnistunut ilman valmennuskurssia, ei paljon ollut pohjaa kauppikseen sillä valmistuin viime

vuonna Vantaan auto amiksesta... Tulen kyllä suosittelemaan kurssia kaikille :)

26.7.2015 19:14

80 Olen tyytyväinen tulokseen, työmääräni nähden se on oikeudenmukainen. En usko että olisin päässyt sisään

kauppakorkeaan ilman valmennuskurssia. Lämmin kiitos järjestäjille.

26.7.2015 15:10

81 Harmittavat 0,75 pistettä jäi puuttumaan.. Ensi vuonna uudestaan! 26.7.2015 13:07

82 Hyvä kurssi! Jäin Tampereelle varasijoille, luultavasti paremmalla valmistatumisella viimeisenä päivänä olisin päässyt

Treellekin sisään.

26.7.2015 12:57

83 Kiitos hyvästä kurssista! 26.7.2015 0:41
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84 Paras valmennuskurssi! 25.7.2015 23:42

85 Meinasin hakea ensimmäisenä Turkuun, Erittäin tyytyväinen valmennukseen ja opiskelupaikkaan! 25.7.2015 20:57

86 Jäi 0.5 pst. Otin amkin liiketalouden vastaan. En tiiä jaksanko enää kokeilla. 25.7.2015 20:29

87 Kiitoksia kurssista. Aion suositella varsinkin verkkokurssia muillekkin. Se itsessään on jo valtavan iso apu. Jos saatte

moodlen kokeisiin tehtyä puolen pisteen tehtäviä niin se olisi hyvä juttu, koska niitä oli ainakin tänä vuonna paljon

pääsykokeessa.

25.7.2015 19:19

88 Ihan kivasti meni alle kuukauden lukemisella, kiitos! 25.7.2015 16:49

89 Kiitos! 25.7.2015 15:00

90 Sain kokeesta 32,5 plus ensisijaisuus pisteet. Helsingistä jäin n. 1,75p ja Turusta n. 0,5p. Tough luck. 25.7.2015 14:39

91 Hyvä kurssi, kiitos. 25.7.2015 14:08

92 Kurssi oli todella iso motivaattori pääsykokeisiin lukiessa. Ilman sitä en olisi luultavasti jaksanut alkaa lukemaan

pääsykokeisiin heti YO-kirjoituksien jälkeen. Ahkeran opiskelun tuloksena pääsin Tampereelle yhteispisteillä 66.50 :)

25.7.2015 13:32

93 Makia homma! Kurssi oli hyvä. 25.7.2015 12:01

94 Kiitos hyvästä kurssista! 25.7.2015 11:44

95 Hain ensisijaisesti Aaltoon. Pisteitä tuli kokeesta 29,5p + 3p. 25.7.2015 6:29

96 Suuri kiitos koko Ekonomivalmennuksen porukalle hyvästä kurssista! En usko, että paikka Aallossa olisi auennut

ilman tätä kurssia ja aion kyllä lämpimästi suositella tätä valmennuskurssia kaikille tuleville kauppiksen hakijoille!

25.7.2015 6:19

97 Ihan huippu kurssi, ei voi muuta sanoa! Kiitos loistavasta opetuksesta ja etenkin tsempistä! 25.7.2015 4:33

98 Kiitos hyvästä kurssista 25.7.2015 1:44

99 Kiitos loistavasta kurssista! 25.7.2015 1:05

100 Kiitos hyvästä kurssista! 24.7.2015 23:48

101 Kiitos todella hyvästä ja laadukkaasta kurssista koko ekonomivalmennuksen porukalle! 24.7.2015 23:44

102 Kiitos vielä huipusta kurssista! 24.7.2015 23:32

103 Kiitos paljon kurssista! Heti sisäänpääsykokeesta tullessani mietin, että Ekonomivalmennus oli valmentanut meidät

hyvin - koe oli hyvin samantapainen ja -tasoinen, kuin pääsykoe. Terkuin onnellinen opiskelija :)

24.7.2015 23:30

104 Vuorotöiden ohessa lukeminen ei oo nannaa, mut verkkokurssi oli hyvä. 24.7.2015 23:18

105 kiitos kurssista, sen avulla pääsin sinne minne halusinkin! :) 24.7.2015 23:10

106 Kiitos kurssinjärjestäjille! 24.7.2015 22:51

107 Tällä hetkellä en olisi Turussa, jos kurssilla en olisi ollut. Aalto jäi 1.25 pistettä, mutta Turkuun mennään ihan jees

fiiliksillä. Kiitokset kaikille! Pisterajat oli täysi yllätys kieltämättä.

24.7.2015 22:49

108 Ens keväänä nähdään taas ?? hyvä kurssi, olis vaan pitäny valmistautua paremmin. 24.7.2015 22:43

109 Huippu kurssi.:) Jatkakaa samaan malliin! 24.7.2015 22:33

110 Pisteet eivät riittäneet sisälle pääsyyn mutta lähelle päästiin kuitenkin. Kurssista oli suuri apu luku-urakassa,

toivottavasti ensi vuonna pisteet riittävät sisälle pääsyyn :-) Tulen todennäköisesti osallistumaan takuukurssille.

24.7.2015 22:23

111 Hyvä ja erittäin mielenkiintoinen kurssi ja sai kiinnostumaan aiheista enemmän! 24.7.2015 22:22

112 Sain opiskelupaikan varasijalta. Suurkiitos hyvästä ja realistisesta opetuksesta! 24.7.2015 22:08

113 Loistava kurssi! Kiitoksia opettajille! 24.7.2015 22:05

114 Erittäin hyvä kurssi, olen tyytyväinen ja suosittelen kaikille! 24.7.2015 20:46

115 Koe pisteitä 37,5. (ensisijaisuus pisteet laskettuna 40,5) 24.7.2015 20:45

116 Kurssi oli todella hyvä ja auttoi minua paljon. Hinta-laatusuhde oli myös hyvä. Suosittelen! 24.7.2015 20:33

117 Muistelen edelleen kurssia lämmöllä ja suosittelen ehdottomasti kaikille tutuille :) 24.7.2015 20:05

118 Kurssista oli todella paljon hyötyä enkä varmaan ilman sitä olisi menossa Jyväskylään opiskelemaan. Kiitos kaikille! 24.7.2015 20:01

119 Verkkovalmennus oli erittäin kattava! Ostin sen vain noin vajaa kuukausi ennen kokeita ja pänttäsin sen avulla, läpi

meni! :)

24.7.2015 19:51
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120 Hyvä ja laadukas kurssi! 24.7.2015 19:39

121 En varmaan olisi ikinä päässyt ilman ekonomivalmennusta, vaikka työn teinkin itse, mutta materiaaleista oli suuri apu!

:)

24.7.2015 19:38

122 Muutaman TYPERÄN virheen takia ei koulupaikkaa irronnut, mutta ehkä kaikella on tarkoituksensa. 24.7.2015 19:07

123 Suuret kiitokset hyvästä materiaalista. Tulen ehdottomasti suosittelemaan kurssianne, etenkin harjoitustehtävien

suuren määrän vuoksi

24.7.2015 18:51

124 38/40 pistettä kokeesta ja opiskelupaikka saatu! Suuret kiitokset kurssista! 24.7.2015 18:43

125 Palautteet annettu jo paperilla 24.7.2015 18:39

126 Iso kiitos motivoivasta kurssista! 24.7.2015 18:36

127 Erittäin hyvä kurssi! Opettajat olivat huippuja! 24.7.2015 18:33

128 Oulusta jäi puuttumaan 1,75 p. Pääsin Tamkiin lukemaan tradenomiksi. Siihen kokeeseen en valmistautunut juuri

ollenkaan, toisin kuin kauppatieteellisen kokeeseen.

24.7.2015 18:26

129 Luin ensimmäistä kertaa tosissaan kokeeseen ja ehkä lukutyyli oli väärä alussa. Kurssi oli kumminkin hyödyllinen ja

jollei kirjat vaihdu, omaan valmiiksi erittäin vahvan pohjan ensivuotta varten.

24.7.2015 18:23

130 Hyvä kurssi 24.7.2015 18:20

131 Kurssi oli minulle todella hyödyllinen varsinkin materiaalit jolta kurssilta saatiin! Kiitos paljon!!! En kuitenkaan päässyt

sisään ensimmäiseen hakukohteeseni Turkuun vaan pisteitä jäi puuttumaan 0,25 ja varasija tällä hetkellä 4...hirveästi

harmittaa ja ensi vuonna haen uusiksi ensisijaisuus kiintiöstä huolimatta.

24.7.2015 18:16

132 Ensi keväänä nähdään taas! 24.7.2015 18:05

133 Kiitokset kurssista! 24.7.2015 17:57

134 Loistava kurssi suosittelen 24.7.2015 17:28

135 Tavoiteeseen päästiin, tyytyväinen kurssiin :) 24.7.2015 17:27

136 Hyvä kurssi, apua oli varmasti paljon. Opettajista Johtamisen & Markkinoinnin opettaja oli pettymys itselle! 24.7.2015 17:22

137 Kiitos kurssista! Sanoisin että 50% sisäänpääsystäni oli kurssin ansiota, että ymmärsin lukemani. 24.7.2015 17:16

138 Ihan mahtava kurssi, en olisi luultavasti ilman sitä päässyt tavoitteeseeni, kun rajatkin nousivat huimasti tänä vuonna. 24.7.2015 17:12

139 Sanattomaksi menee. Iso kiitos Ekonomivalmennukselle. 24.7.2015 17:09

140 Kiitos loistavista luennoista! 24.7.2015 17:06

141 Kaikki toimi moitteettomasti, kiitos mahtavasta kurssimateriaalista! 24.7.2015 16:38

142 Minun valmistautuminen valintakokeeseen meni huonosti, koska luin erittäin vähän (alle 300 h) vaikka minun oli

tarkoitus lukea yli 600-700 tuntia. Siihen vaikutti yksityiselämääni tullut "pieni probleema". Kurssi oli erittäin hyvä ja

suosittelisin sitä ehdottomasti sitä tarvitsevalle. Itse aion vielä osallistua ensi kevään takuukurssille.

24.7.2015 16:31

143 Loistava kurssi! 24.7.2015 16:28

144 Iso kiitos kurssista, en olisi päässyt sisään ilman apua. Vaikka hainkin ykkösenä Turkuun, olen erittäin tyytyväinen.

Mukavaa vaihtaa välillä maisemaa!

24.7.2015 16:28

145 kiitos kurssista! pisteet nousivat kenraalikokeen jälkeen vielä 13 pistettä, siinä kannustinta ensivuoden hakijoille! 24.7.2015 16:25

146 Kiitos hyvästä kurssista! Koe oli sinänsä helppo mutta tehtäviä oli paljon ja meinasi jopa aika loppua kesken. Jatkossa

kannattaa mielestäni kurssilaisilla pitää välikokeita joissa tuo lähes 60 tehtävää. Välikokeet nopeimmillaan teki kohtuu

huolellisesti 1.5 tunnissa, tosin oikea koe on huollellisuudeltaan eri juttu.

24.7.2015 16:22

147 Verkkokurssi oli hyvä. Lukutunteja kertyi vain n. 150h, mutta ne oli videoiden katsomista ja samalla kirjoihin

merkintöiden tekoa. Jos en videolta tajunnut jotain asiaa, pysäytin videon ja opiskelin sen kunnolla kirjasta, niin siten ei

mennyt videoiden sisältö ohi. Harjoituskokeita tein paljon. Kiitoksia koko Ekonomivalmennuksen tiimille! Sai todellakin

rahoille vastinetta.

24.7.2015 16:20

148 Kiitos kurssista 24.7.2015 16:19

149 Kiitos hyvästä opetuksesta kaikille opettajiille! Mahdollistitte tämän unelman toteutumisen :) 24.7.2015 16:09

150 Iso kiitos vielä kerran! En olisi päässyt kouluun ilman kurssia, varmaan ikinä. 24.7.2015 16:03

151 Kiitos huippukurssista! :) 24.7.2015 16:01
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152 Varasija 14 ja jäi 1p päähän, ensivuonna uusiksi sitten 24.7.2015 16:01

153 Loistava valmennuskurssi! Ilman tätä en olisi päässyt! Kiitokset vielä 24.7.2015 15:58

154 Opiskelupaikka jäi puolesta pisteestä kiinni. Ensi keväänä uudestaan lukemaan! 24.7.2015 15:51

155 Hyvä kurssi oli ja tulen myös muillekin tuttavilleni suosittelemaan kurssianne. Tänä vuonna omakin opiskelumotivaatio

oli huipussaan, joten pääsin sisälle kohtuu hyvillä pisteillä. Aaltoonkin olisin päässyt jos olisin sinne hakenut. Yksi

pieni asia mikä on jäänyt vaivaamaan kurssin loppumisen jälkeen on se, ettei teiltä ole toimitettu leffalippua minulle,

vaikka kävin viimeisen kerran jälkeen videolle puhumassa ja siitä hyvästä luvattiin leffalippu lähettää postissa. Sitä ei

ole kuitenkaan kuulunut..

24.7.2015 15:39

156 Kiitos onnistuneesta kurssista! 24.7.2015 15:37

157 Koe kusi täysin :) 24.7.2015 15:32

158 Kiitos, kurssi oli erinomainen! 24.7.2015 15:31

159 Netissä olevista harjoitustehtävistä voisi tehdä ehkä vieläkin haastavampia. Otin kurssin vasta toukokuussa, joten en

juuri kerennyt tutustua muuhun materiaaliin, mutta olin positiivisesti yllättynyt, kuinka kattava verkkovalmennuskurssin

materiaalitarjonta oli. Harjoituskokeet olivat tosi hyviä ja mielestäni antoivat realistisen kuvan osaamisesta

pääsykoetta ajatellen.

24.7.2015 15:28

160 Kyseessä on Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampus, joten sisäänpääsyyn ei vaikuttanut

pääsykoemenestys. Pääsykokeen perusteella olisin päässyt Jyväskylään.

24.7.2015 15:26

161 Jatkakaa vain samaa rataa 24.7.2015 15:26

162 Ensimmäisellä hakukerralla en juurikaan valmistautunut kokeeseen. 24.7.2015 15:17

163 Kiitos! Olen kehunut kaikille, että ilman teitä en olisi päässyt. Etenkin välikokeet olivat huippuja ja tärpit olivat loistavat!

:)

24.7.2015 15:13

164 Pääsin sisään ensimmäiseen hakutoiveeseeni. Olin tyytyväinen itse opetuksen tasoon, mutta lukemiseen liittyviin

neuvoihin en ollut. Jos olisin tehnyt, kuten kurssilla neuvottiin, en olisi varmastikaan päässyt Aaltoon. Neuvot olivat

luultavastikin tarpeen motivaatiota etsiville, mutta tuntien laskeminen ja "lue niin paljon kuin jaksat" oli vetää ainakin

minut piippuun. Laiskalle urheilijalle pitää muistuttaa treenaamisen tärkeydestä, mutta erittäin motivoituneelle on hyvä

opettaa myös itsensä ja kroppansa kuuntelua sekä muistuttaa ylikunnon vaaroista. Onneksi uskalsin ottaa

henkilökohtaisen riskin ja lopetin tuntien laskemisen ja pyrin kurssin ohjeiden vaikuttavan hakemiseeni

mahdollisimman vähän. Toki olen omanlainen poikkeus, sillä luin jo talven pimeinä iltoina ja olin väärään aikaan

kurssilla. Kuitenkin, mielestäni olisi järkevää muistuttaa tuntien laskemisen yms. lisäksi myös oman järjen käytön

järkevyydestä. Esimerkiksi viimeistä viikkoa ja viimeisiä päiviä painotettiin paljon; sisareni pääsi Ouluun lukemalla vain

2014 vuoden puolella töiden ohessa, ja kaverini Kuopioon lukematta pääsykoetta edeltäneellä viikolla mitään. Että

tällaisiakin esimerkkejä. Muuten hyvä kurssi, mutta tietty mustavalkoisuus ja asioiden ehdottomuus olivat selviä

miettimisen paikkoja. Myöskin lukuisat kirjoitusvirheet tiivistelmissä haittasivat päivittäistä työtäni. Mielelläni luen ensi

keväänä tiivistelmät läpi pientä korvausta vastaan, jos esilukijoista on puutetta. Itse opetuksen sisältö, määrä ja hinta

olivat kohdallaan. Omasta työstä ja firmasta voi, saa ja pitääkin olla ylpeä, mutta nöyryys ja sen muistaminen, että

kukaan ei ole täydellinen, ovat hyviä lähtökohtia myöskin kurssille. (esim. kommentit kirjantekijöiden virheistä) Itse

toivoisin myös, että asiat opetettaisiin jatkossa VAIN niin kuin ne on kirjassa opetettu. Pääsykokeen jälkeen nettiin

voisi laittaa listaa, miten asiat oikeasti ovat. Turhat sekaannukset tiukoissa paikoissa jäisivät tällöin pois. Antamani

palaute on kohtuullisen kriittistä, mutta vaikka kurssista on aikaa ja koulupaikkakin tuli, olen edelleen vahvasti näiden

sanojeni takana. Tarvittaessa keskustelen kehittämisestä lisää joko jo kesällä tai syksyllä, kun työkiireet hellittävät.

Ystävällisin terveisin Linda-Maria Soronen (0458849992)

24.7.2015 15:13

165 Ehkä tuollaista pidempää koetta, voisi myös harjoitella harjoituskokeena. Tarkoitan, kun nyt ollut parina vuotena

peräkkäin reilusti yli 40 tehtävää pääsykokeessa. Muuten kyllä harjoituskokeet olivat erinomaista valmistautumista

pääsykokeeseen. Kansantaloustieteen tunteja tiivistäisin hieman. Korostaisin senkin kohdalla kirjan lukemista

enemmän. Vaikka niukasti jäin ykköstoiveestani pisteissä, niin ei se valmennuskurssista kiinni ollut. Hieno kurssi.

Motivaatiota nostava.

24.7.2015 15:13

166 Kiitos loistavasta kurssista. 24.7.2015 15:09

167 Kiitos paljon hyvästä opetuksesta valmennuskurssillanne! Ilman kurssianne en todellakaan olisi päässyt kouluun.

Hyvää loppukesää! :)

24.7.2015 15:07

168 Hyvä kurssi, pidin luennoista. Painotit jukka mielestäni liikaa lukukertoja ja käytettyjä tunteja. Itse luin kaksi kertaa

kirjat läpi/keskinmäärin 2-4h päivässä lukua. Tiivistelmistänne ei minulle ollut hyötyä, mutta kun toisella lukukerralla

kirjoitin itse kirjoista tiivistelmät niin siinä oppi parhaiten ja niin suosittelen että suosittelet ensivuoden kurssilaisille sitä.

Pisteitä tuli 33.5 (+3)

24.7.2015 15:05

169 Kiitos vielä loistavasta kurssista! 24.7.2015 15:04
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170 Kiitokset kurssista! 24.7.2015 15:03

171 Kiitos! 24.7.2015 15:00

172 Loistava kurssi 5/5! 24.7.2015 14:55

173 En ottanut vastaan, olen Turussa 9. varasija. Tuskin pääsen sisälle. Ensi vuonna haen Aaltoon ehkä. Eli takuukurssi

käyttöön, pelkkä verkkoversio.

24.7.2015 14:54

174 Ensimmäisena hakukertana motivaatio ei ollut kohdillaan. Toisella kerralla oli ja sitä kivasti siivitti opettajien

kannustuspuheet. (erityisesti Jukan! :D) Ja tosiaan kiitos kurssista suosittelen kavereillenikin. En usko että olis B:n yo-

papereillani päässyt sisään ilman tätä kurssia. Kiitos! Ps. Jos haluatte tilastotietoja, niin oma aavistuksen yli 400h

(enempään en omalla opiskelutottumuksella olisi kyennytkään) työskentely riitti koekiintiössä 30 pisteeseen.

24.7.2015 14:50

175 Kiitokset kurssista vielä kerran! Toteutin unelmani ja niinhän sitä sanotaan, että kolmas kerta toden sanoo.

Ensimmäinen kerta, kun oikeasti valmistauduin kunnolla kokeeseen ja kyllä kannatti. Kansiksen luin 4 kertaa,

matikankirjan kerran ja joman ja laskiksen molemmat 6 kertaa. Voiko onnellisempi enää olla. :)

24.7.2015 14:48

176 Kiitokset koko kurssitiimille erinomaisesta kurssista! 24.7.2015 14:48

177 Loistava kurssi vaikken tänä vuonna opiskelupaikkaa saannutkaan. Joka tapauksessa pisteet paranivat viime

vuodesta +10 pistettä. Opettajille plussaa selkeistä ja ymmärrettävistä esimerkeistä. Toivoisin harjoitustehtäviin ensi

vuodeksi vielä lisää oikein/väärin väittämiä. Niin hyvä fiilis kurssista jäi, että aion osallistua kurssille myös ensi vuonna.

24.7.2015 14:44

178 Kiitos loistavasta kurssista, ilman sitä tuskin olisin päässyt sisään! 24.7.2015 14:42

179 3.5 pistettä vajaaksi, hain ensimmäisenä Vaasaan. 24.7.2015 14:41

180 Yli viisi itsenäistä lukukertaa höystettynä muutamilla luentovideoilla ja tuhansilla oppimiskoneen harjoituskysymyksillä

riitti tavoittelemaani opiskelupaikkaan. Opiskelu tunnit mahtoivat liikkua välillä 600-700 tuntia. Itse olin

poikkeuksellisen onnekas sillä pystyin opiskelemaan myös työpaikallani lähes taukoamatta työni ollessa

valvomotyötä. Suurimman osan lukemisestani teinkin työpaikallani. Muutamalla ystävälläni jäi paikka kauppakorkeaan

saamatta juuri ajan puutteen takia, minkä aiheutti kahdeksan tunnin työpäivät. Itse onneksi pystyin valjastamaan

kaiken käytettävissä olevan ajan. Oulun kauppakorkeaan pääsin koepistein 30,25. Tulosten odottelu oli äärimmäisen

tuskallista tietäen, että juuri Oulun pisterajat tulevat nousemaan poikkeuksellisen paljon viime vuodesta. Vahvalla

itseluotolla ja verkkovalmennuskurssin avuin kuitenkin pääsen syksyllä takaisin koulun penkille. Olen kaikin puolin

tyytyväinen ja kiitollinen!

24.7.2015 14:37

181 kurssi jälleen erinomaisen onnistunut ja hyvin järjestetty lukuunottamatta kansantaloustieteen opetusta. 24.7.2015 14:37

182 Kiitos paljon kurssin järjestämisestä! Oli suuri apu kokeessa 24.7.2015 14:35

183 Kiitos kurssista ja hyvää kesän jatkoa Jukalle! 24.7.2015 14:33

184 Erittäin onnistunut kokonaisuus. Erityisesti kurssivideot olivat todella avuksi. Pidin siitä, että kurssilla tehtiin

sisäänpääsyyn vaadittavat asiat selväksi eikä lupailtu katteettomia asioita Itse en ole lukiota käynyt ja muutenkin olen

ollut keskinkertainen koulussa, kuitenkin nyt jaksoi petrata koska tiesin mitkä toimenpiteet johtaa mihinkin

lopputulokseen. Kurssi oli kyllä ehdoton sisäänpääsyn kannalta. Kurssillamme kävi Krista Kuuttiniemi esittelemässä

hänen ”lukupäiväkirjaa” ja tein itse samanlaisen, joka oli kyllä kevään mittaan hyvä kannustin jotta jaksoi puskea

eteenpäin. Suosittelen itse vastaavan kaltaista jos on yhtään kilpailuhenkinen. Itse työskentelin n. 650h ja sain

kokeesta 37,5p. Ilman typerää virhettä lopussa olisin saanut 39,5p. Erityisesti kurssin ja materiaalien laatu yllätti

hintaan nähden. Tulen kyllä varmasti suosittelemaan tulevaisuudessa hakeville.

24.7.2015 14:33

185 1.25 pistettä jäätiin lappeenrannasta. Ensivuonna sitten uusi yritys. Verkkokurssi oli silti oikein hyvänä kaverina

valmistautuessa kokeeseen.

24.7.2015 14:33

186 Kiitos Ekonomivalmennukselle loistavasta kurssista ja erityiskiitokset Jukka Köngäkselle! 24.7.2015 14:30

187 Kurssin kokeet olivat huomattavasti vaikeampia kuin itse valintakoe. Kurssin lopulla sain välikokeista noin 20-27

pistettä, mutta kokessa tulos koheni 36.5 pisteeseen. Kiitos kurssista ja siitä, että teit mun unelmien toteuttamisen

mahdolliseksi. -Antti

24.7.2015 14:29

188 Kurssista oli ehdottomasti hyötyä ja helpottaa lukua ensi vuoden kokeeseen, joten palaillaan ( mahdollisesti, mikäli

paikka AMK:sta ei aukea ) ensi vuonna asiaan :)

24.7.2015 14:28

189 Pääsin opiskelemaan kansainvälistä liiketoimintaa Turun kauppakorkeaan, joka oli ensimmäinen toiveeni. Pisteeni

olisivat riittäneet reilusti Aaltoonkin. Jo kokeen jälkeen jäi hyvä tuntuma ja oli kiva lähteä kesäloman viettoon. Tietysti

jännittämistä oli silti, mutta opiskelupaikan perusteella kova työ tuotti tulosta ja oli sen arvoista. Kiitos kurssista!

24.7.2015 14:28

190 Pitääpä tulla uudestaan verkkokurssille ihan aidosti yrittäen. 24.7.2015 14:28

191 kiitos kaikesta, loistava kurssi! 24.7.2015 14:26
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192 Hyvä kurssi, :) vaikka en 1. Päässytkään niin vihdoinkin takaisin kouluun 24.7.2015 14:26

193 Kurssinne on mahtava ja yritän vielä ensi vuonna avullanne Aalto yliopistoon. 24.7.2015 14:24

194 Pisterajat nousi huimasti! Olin jo henkisesti menossa Ouluun 2. Vaihtoehtoon, mutta se jäi nyt siihen 0,5 p päähän,

varasijalla odotellaan.

24.7.2015 14:23

195 Valmennuskurssista jäi hyvä fiilis. Luennot olivat hyviä ja tehtäviä paljon. En ottanut tänä vuonna opiskelupaikkaa

vastaan joten olen ensi keväänä todennäköisesti taas kuvioissa mukana. Kiitos kurssista!

24.7.2015 14:23

196 Kiitos hyvästä kurssista! 24.7.2015 14:23

197 Kiitos! 24.7.2015 14:23

198 Kurssin motivointi varmisti opiskelupaikkani. Miinusta siitä että en saanut elokuvalippua mikä luvattiin

videohaastattelusta :D

24.7.2015 14:22

199 Oli todella laadukas ja kattava kurssi, kiitoksia! 24.7.2015 14:21

200 Kurssi oli hyvä eikä opiskelupaikan jääminen johtunut kurssista. 24.7.2015 14:20

201 Loistava kurssi. Kiitos kaikille! 24.7.2015 14:20

202 Olin myös valmennuskeskuksen aamu kurssilla. Voisin silti väittää verkkokurssien perusteella että teillä oli parempi.

Kiitokset siitä!

24.7.2015 14:19

203 Puoli pistettä jäin koulupaikasta. Valmennuskurssiin olen kyllä tyytyväinen ja ensi keväänä nähdään! 24.7.2015 14:17

204 Hyvä kurssi! 24.7.2015 14:17

205 Ensi keväänä sisään! 24.7.2015 14:16

206 Hyvä kurssi! 24.7.2015 14:16

207 Olen hyvin kiitollinen teille! :) 24.7.2015 14:16

208 Kiitos hyvästä kurssista! :) 24.7.2015 14:16

209 Kiitos hyvästä kurssista vielä kertaalleen! Suosittelen ehdottomasti kaikille tutuilleni, jotka päättävät kauppakorkeaan

hakea.

24.7.2015 14:15

210 Kiitän kovasti kurssista! Rankkoja oli lukupäivät työpäivien ohella, mutta kun tavoitteseen päästiin (hyvillä pisteillä

vielä) niin kyllä oli sen arvoista!

24.7.2015 14:15

211 Tosiaan vähä nihkee tilanne ku ei näy mistään noita valittuja... 24.7.2015 14:14

212 Hyvä kurssi takasi hyvät pisteet. Ensi vuonna sisään yliopistoon! 24.7.2015 14:14

213 Loistava kurssi ja loistava verkkomateriaali! Olen suositellut kurssia monille! :) 24.7.2015 14:14

214 Kiitos loistokurssista! ?? 24.7.2015 14:13

215 Äärimmäisen hyvä kurssi 24.7.2015 14:13

216 Kiitos mahtavasta preppauksesta! Tuskin ilman kurssia olisin onnistunut. Hyvää loppukesää! 24.7.2015 14:13
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Q8 Muita kommentteja tai palautetta.

Vastattuja: 216 Ohitettuja: 363

# Vastaukset Päivämäärä

1 Opintotoimistoissa ei löydetty yksimielisyyttä siitä voinko ottaa paikan vastaan jos pääsen kokeista läpi, sillä olen

kirjoilla toisessa opiskelupaikassa. Siinä meni sitten motivaatio ja aika jona olisi ehtinyt kunnolla paneutua kirjoihin.

21.8.2015 11:36

2 Kurssi oli hyödyllinen, oma panostus ei vain riittänyt (pisterajat nousivat huimasti)... 20.8.2015 10:00

3 En ole varma oliko takuukurssi, koska sivuilla vain sanotaan että "Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu

takuu". Eli kai myös verkkovalmennuskurssi, en tiedä.

17.8.2015 20:14

4 Paikka aallossa jäi 0.25pts päähän 15.8.2015 12:14

5 Hyvä opetusmateriaali sekä loistavat opettajat! Moodle - oppimisympäristö oli myös todella hyvä ja käytin sitä erittäin

paljon tukemaan oppimistani. Voin ehdottomasti suositella kurssia myös muille kauppakorkeaan aikoville!

13.8.2015 21:10

6 Kiitos loistavasta valmennuksesta! 13.8.2015 12:56

7 jäin 2p päähän opiskelupaikasta! 12.8.2015 10:50

8 Pääsin Aalto Yliopiston Mikkelin yksikköön mihin ei ole pääsykoetta, vaan sisään pääsee yo-arvosanojen perusteella. 11.8.2015 9:55

9 Kurssin taso vaihteli opettajien mukaan mutta oikeanlaisella valmistautumisella kurssi antaa hyvin eväät

menestykseen valmennuskursilla. Aika paljon opetettiin suoraan muistiinpanoista, voisi vaihdella hieman vireyden

ylläpitämiseksi kuten hyvä joman opettaja teki.

10.8.2015 15:26

10 Kurssi motivoi lukemaan paremmin kuin koskaan ennen. 9.8.2015 23:42

11 Kurssista oli paljon hyötyä! Aion ensi keväälle ottaa takuukurssin. 9.8.2015 11:27

12 Hieno vaihtoehto verkkovalmennuskurssi,jatkakaa kehittämistä vaikka onkin jo loistava, kesiä koko tiimille! 9.8.2015 1:27

13 Panostus viimeisen kuukauden aikana nosti osaamistasoni tarvittavalle tasolle 8.8.2015 23:39

14 Surkea. 8.8.2015 11:32

15 jäin 2 pisteen päähän! 8.8.2015 5:23

16 Luin kunnolla mutta muutto tampereelle pelaamaan jalkapalloa siirsi luku-urakkaa vuodella eteenpäin. 7.8.2015 19:48

17 Verkkokurssi oli erittäin toimiva ja helppokäyttöinen, hyvää materiaalia oli järjettömmän paljon. Opiskelupaikka jäi

pienestä vaille, mutta ensi vuonna uudestaan uudella puhdilla.

7.8.2015 13:36

18 26.25 pistettä sain ettei kovin kauas jääny oulusta 7.8.2015 12:10

19 Jatkakaa samaan malliin. 7.8.2015 11:57

20 Hyvä kurssi ei paljosta jäänyt vaille.. Ensi vuonna sitten 7.8.2015 11:16

21 Pääsin sisään varasijalta 11. 7.8.2015 11:15

22 Kiitos kovasti avusta ja tuesta jota kurssiltanne sain! 6.8.2015 22:56

23 Mahtavat kurssimateriaalit ! 5.8.2015 22:17

24 Pisteen päähän jäi, mutta paikka aukesi kuitenkin ammattikorkeaan. 3.8.2015 15:59

25 Hyvä kurssi, netissä kaikki tarvittava. 2.8.2015 18:58

26 Kiitos hyvästä kurssista! :) 2.8.2015 12:07

27 Iso kiitos kaikille opettajille!!! 1.8.2015 23:27

28 Hyvä kurssi, omaa laiskuuttani en päässyt kauppikseen. Mutta ovet aukesi jyväskylän yliopistoon

tietojärjestelmätiedettä opiskelemaan joten no problem.

1.8.2015 19:49

29 loistava kurssi! 1.8.2015 13:48

30 Pisteen päähän jäin.. 1.8.2015 11:01

31 Kiitos kurssista! Kurssi oli erittäin täydentävä ja lukemista tukeva. Ensi vuonna uusi yritys. 31.7.2015 18:59
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