
Q1 Miksi valitsit Ekonomivalmennuksen

verkkovalmennuskurssin? Harkitsitko myös

jotain muuta vaihtoehtoa tai

kurssijärjestäjää? Jos kyllä, niin mitä?

Vastattuja: 77 Ohitettuja: 1

# Vastaukset Päivämäärä

1 Serkku suositteli, en harkinnut 22.7.2016 7:07

2 Olin kuullut/lukenut hyvää palautetta ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssista. Asuinpaikkakunnallani ei

järjestetty sopivaa lähiopetuskurssia.

5.7.2016 14:51

3 Läheisillä kavereillani oli teidän kurssinne, näin kuinka sujuva verkkovalmennuskurssinne on mobiiliversionakin! 4.7.2016 17:19

4 Olin kuullut kurssistanne pelkkää positiivista palautetta. 3.7.2016 19:01

5 Kurssi vaikutti erittäin asiantuntevalta ja hintaan suhteutettuna laajimmalta. En harkinnut muita vaihtoehtoja. 1.7.2016 17:54

6 Kuulin kavereiltani, että verkkovalmennus olisi hyvä. En harkinnut. 1.7.2016 13:15

7 Tarvitsin tukea opiskeluun ja Ekonominalmennuksen paketti tuntui tarpeeksi laajalta 28.6.2016 23:53

8 Olin takuukurssilla, en harkinnut muita. 27.6.2016 15:08

9 Selasin vaihtoehtoja netissä ja tämä vaikutti laadukkaimmalta. Soitin kai Jukalle ja tämä vahvisti päätökseni. 24.6.2016 0:13

10 Vanhasta kokemuksesta 23.6.2016 14:56

11 Kaipasin tukea opiskeluun, koska kävin töissä samalla. 22.6.2016 14:38

12 Valitsin tämän, koska ekonomivalmennuksesta kuulin enemmän positiivista palautetta kun muista. Myös hinnalla oli

osansa valintaan.

18.6.2016 11:15

13 Valitsin ekonomivalmennuksen eximian kurssin rinnalle. Eximian kurssi ei vastannut täysin odotuksia joten halusin

varmuuden asioihin myös ekonomivalmennuksen kautta. Ehdottoman suuri plussa oli myös tehokkaasti oppimista

vauhdittava nettiympäristö lukuisine kysymyksineen! Ehkä parasta antia oli verkkoympäristöön ladatut videot joiden

avulla monet asiat aukesivat aivan uudella tavalla!

17.6.2016 18:59

14 Koska olin viime vuonna myös ja oli silloin tosi hyödyllinen. 17.6.2016 16:14

15 Luin netissä keskustelupalstojen arvosteluja hyvistä kokemuksista ja ekonomivalmennus on keskittynyt pelkästään

kaupalliseen valmentamiseen.

15.6.2016 17:21

16 Harkitsin Ekonomia akatemiaa tai vastaavaa, koska he mainostivat kurssiaan enemmän. Ekonomivalmennukseen

päädyin tuttujen suosittelujen vuoksi.

15.6.2016 16:40

17 En harkinnut. 14.6.2016 17:10

18 Vaikutti ensisilmäykseltä hinta-laatusuhteelta parhaimmalta. Sisältöä tuntui olevan todella paljon ja

verkkovalmennuskurssi oli kohtuuhintainen, melkein jopa halpa verrattuna muiden verkkokurssien tarjontaan ja

hintaan. Katselin esimerkiksi Winneriä mutta sen järkyttävä hinta hävisi heti teille. Myös joitain muita verkkokursseja

katselin mutta Ekonomivalmennuksesta löysin hyvää palautetta ja materiaali vaikutti laajimmalta.

14.6.2016 1:07

19 Olin eniten vailla harjoitustehtäviä. Lisäksi olin vailla kurssia, joka mahdollisti opiskelun missä vain päin maailmaa.

Katselin eri vaihtoehtoja mutta muilla ei ollut yhtä kattavan oloista vaihtoehtoa.

13.6.2016 23:37

20 Osallistuin viime vuonna verkkovalmennukseen, joka oli pettymys tasoltaan. Siispä päätin tällä kertaa etsiä netistä

käyttäjäkokemuksia ennen kurssin valintaa. Ekonomivalmennuksen nimi nousi esiin useamman kerran, joten päätin

kokeilla. Myös hinta vaikutti päätökseen. En ollut valmis maksamaan omaisuutta kurssista.

13.6.2016 22:15

21 Googlasin verkkovalmennuskursseja ja tämä vaikutti hyvältä. En katsonut edes muita vaihtoehtoja. 12.6.2016 23:19

22 Harkitsin myös huippuvalmennusta, koska heillä oli Vaasassa lähiopetustunteja, joille olisin pystynyt osallistumaan.

Monet kuitenkin suosittelivat teidän valmennuskurssia, joten päädyin siihen. Teillä kattaus, joka sisältyi verkkokurssin

hintaan sisälsi paljon oppimismateriaalia, josta peukku ylös ?? :)

12.6.2016 10:29

23 Tutkin useampia vaihtoehtoja ja totesin että teillä tuntuisi kurssin hinta ja laatu kohtaavan kaikista parhaiten 11.6.2016 21:54
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24 Halvin ja eniten tehtäviä. Harkitsin myös valmennuskeskusta 11.6.2016 21:33

25 Tiesin Ekonomivalmennuksella olevan hyvän oppimiskoneen ja paljon harjoitus tehtäviä. 11.6.2016 17:49

26 Olin käynnyt viime vuonna lähiopetus kurssin ekonomivalmennuksella, jonka vuoksi valitsin verkkovalmennuskurssin.

Koin että siitä on minulle enrmmän hyötyä ja säästin aikaa siinä, ettei minun tarvinut matkustaa.

11.6.2016 12:51

27 Sopiva hinta, kattavat verkkomateriaalit, aiempien vuosien kurssilaisten hyvä menestys... Harkitsin myös Timo

Hentusen itseopiskelumateriaalia.

10.6.2016 23:07

28 Olin viime vuonnakin. 10.6.2016 22:52

29 Halusin pelkän verkkokurssin ja laajat harjoittelumateriaalit vakuuttivat. Olin kuullut kavereilta, että kurssi oli hyvä ja

kyseiset kaverit olivat myös päässeet kouluun.

10.6.2016 17:42

30 Valitsin ekonomivalmennuksen hinnan, sekä tehtävien ja muiden materiaalien laajuuden vuoksi. Ystäväni myös

suosittelivat kurssia.

10.6.2016 14:54

31 Asun Joensuussa ja täällä oli vain yksi kurssijärjestäjä Eximia. Otettuani asioista selvää ja kyseltyäni kavereilta, oli

valinta helppo ja pidin teidän verkkokurssiani monin verroin kattavempana ja sitä se myös olikin. Se mikä itseen

vetosi, niin informaatiota sai tarpeeksi verkkosivujen kautta ja laitoin Jukalle sähköpostiakin. Opettajien pätevyys

vetosi ja informaatio oli luotettavaa, tätä en todellakaan saanut tai löytänyt esimerkiksi Eximian kohdalla. Helppo ja

paras valinta!

10.6.2016 14:52

32 Valitsin Ekonomivalmennuksen, koska kävin viime vuonna tämän kyseisen saman kurssin, mutta paikan päällä. 10.6.2016 14:32

33 En harkinnut. Moodle erottaa kurssin muista todella selkeästi. Tiesin kurssin myös viime vuodesta erittäin

laadukkaaksi.

10.6.2016 14:26

34 Helposti löydettävissä, vaikutti hyvältä esimerkki videoiden perusteella. En harkinnut muita. 10.6.2016 13:31

35 Mainospuheet oli hyvät ja kaverit oli jo menneet kurssille niin päätin itsekin tulla. 10.6.2016 13:11

36 Kaverini suositteli. 10.6.2016 12:47

37 Verkkokurssin hinta-laatusuhde vaikutti olevan kohdillaan. Olin myös kuullut muilta positiivista palautetta. En harkinnut

muita kursseja.

10.6.2016 12:43

38 Ystäväni oli ottanut kurssin vuotta aiemmin ja suositteli teidän kurssia. En tarvinnut harkita muita vaihtoehtoja. 10.6.2016 11:13

39 Olin ollut aiemmin Ekonomivalmennuksen lähiopetuskurssilla ja olin ollut siihen tyytyväinen. Tällä kertaa

verkkovalmennuskurssi vastasi paremmin tarpeitani.

10.6.2016 11:08

40 Verrattain edullinen verkkokurssi, paljon videoita, tehtäviä, kokeita ja tiivistelmät. 10.6.2016 11:05

41 Halusin tehtäviä tueksi itseopiskelussa. En harkinnut muita vaihtoehtoja. 10.6.2016 10:50

42 Ekonomivalmennuksen kokonaispaketti vaikutti laadukkaimmalta ja kattavimmalta, ja verkkovalmennuskurssi vaikutti

sopivimmalta juuri minulle etäluentojen vuoksi.

10.6.2016 10:37

43 Verkkovalmennusmahdollisuuden takia, monia muita tarjoajia edullisempi 10.6.2016 9:22

44 Halvin verkkokurssi, ja eniten tehtäviä sekä harjoituskokeita. Harkitsin myös eximian intensiivikurssia. 10.6.2016 8:54

45 Olin ollut 2014 lähiopetuksen valmennuskurssilla, ja käytin nyt takuuni verkkovalmennuskurssiin. 10.6.2016 4:08

46 Käsittääkseni ainut jolla valmennuskurssi netissä. 10.6.2016 1:11

47 Luin hyvistä palautteista ja tunsin ettei toinen ostamani nimeltä mainitsematon samanhintainen kurssi riitä. Kuten ei

riittänytkään, tämä veti täysillä ohi.

10.6.2016 0:36

48 En harkinnut. Mielestäni ekonomivalmennuksessa hinta ja laatu kohtaavat erinomaisesti. 10.6.2016 0:15

49 Hakukoneoptimoinnin ansiosta löysin helposti ja vaivattomasti hyvän valmennuskurssin eikä ollut pettymys. 9.6.2016 23:58

50 Valitsin ekonomivalmennuksen hyvän hinta-laatusuhteen vuoksi. Harkitsin myös takuuvalmennusta. 9.6.2016 23:29

51 Tämä oli halvin minkä löysin. 9.6.2016 23:28

52 Päädyin Ekonomivalmennuksen kurssiin verratessani tehtävä määriä eri kursseilta. Harkitsin myös muita, mutta

halusin kurssin joka voi tarjota eniten harjoitustehtäviä ja hyvät mahdollisuudet itseopiskeluun.

9.6.2016 21:46

53 Hinta ratkaisi 9.6.2016 21:13

54 Olin kuullut hyvää Ekonomivalmennuksen kursseista. Minulla oli viime vuonna Valmennuskeskuksen verkkokurssi ja

tehtyäni vertailua päädyin Ekonomivalmennuksen kurssiin. Päätös todellakin kannatti ja olen tyytyväinen valintaani.

9.6.2016 21:00
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55 Vertailin eri verkkokursseja ja päädyin ekonomivalmennukseen laajan tehtävävalikoiman ansiosta. 9.6.2016 20:14

56 Olin viime vuonna lähiopetuksessa ja verkkoympäristö oli mieleeni. 9.6.2016 19:36

57 Selailin netistä eri kurssijärjestäjien tarjontaa ja päädyin valitsemaan Ekonomivalmennuksen lähinnä sen

perusteella,etten löytänyt siitä muuta kuin hyvää palautetta.

9.6.2016 19:32

58 Kuulin kaverilta. Harkitsin myös hentusen kurssia kovan maineen vuoksi 9.6.2016 19:32

59 Olin kuullut, ettei kauppakorkeaan ole asiaa ilman kunnon valmennuskurssia. Ekonomivalmennus oli hinta-laatu-

suhteeltaan selkeästi kilpailijoita parempi valinta, enkä kurssin esittelyn jälkeen enää harkinnut muita vaihtoehtoja. Olin

harkinnut myös Valmennuskeskuksen ja Eximian valmennuskursseja. Studia-messuilla kävin kaikkien ständeillä,

mutta Ekonomivalmennus vakuutti tehtävien määrällä, kirjatiivistelmillä ja myönteisillä palautteilta entisiltä vuosilta.

9.6.2016 19:23

60 Valitsin Ekonomivalmennuksen verkkokurssin, koska se vastasi parhaiten omiin tarpeisiini ja oli hyvän hintainen. 9.6.2016 18:53

61 Kattava ja halpa. 9.6.2016 18:40

62 Selvästi edullisin kurssijärjestäjä ja paljon positiivista palautetta edellisiltä kurssilaisilta. Vertasin kaikkiin muihin

mahdollisiin kurssijärjestäjiin.

9.6.2016 18:15

63 En harkinnut 9.6.2016 17:53

64 Kaverit kehuivat ja hinta oli erittäin kilpailukykyinen. 9.6.2016 17:52

65 -Halpa -Kurssitarjonta oli selkeästi esillä -Saanut erinomaista palautetta 9.6.2016 17:50

66 Harkitsin suosituimpien kurssien väliltä mutta nettivalmennuksen potentiaalisuus teki vaikutuksen 9.6.2016 17:45

67 Valitsin ekonomivalmennuksen valmennuskurssin Jukan vakuuttavan esittelyn perusteella Studia-messuilla. Kun netin

keskustelupalstoilta sai lukea pelkkää positiivista palvelusta, ei valinta ollut vaikea.

9.6.2016 17:43

68 Ekonomivalmennuksella on selkeästi paras arvostus kursseista. Olin verkkokurssilla myös viime vuonna ja tänä

vuonna hain viimevuotisten tulosten innoittamana Aalton. En harkinnut muita.

9.6.2016 17:17

69 Katselin netistä ensin Joensuussa järjestettäviä valmennuskursseja, mutta tuntuivat olevan joidenkin itse

opiskelijoiden pitämiä, joten sitten luin muutamilta keskustelupalstoilta mielipiteitä nettivalmennuskursseista ja päädyin

ekonomivalmennukseen. Isäni alunperin kyseli haluaisinko valmennuskurssia ylipäätään, ja ensin vastustelin hieman,

mutta jälkikäteen voin kyllä sanoa että kannatti!

9.6.2016 17:15

70 Kaverini kävi vuosina 2013 ja 2014 teidän kursseilla, ja suositteli niitä. Tutustuin sivuihinne ja siellä

näyteopetusvideoihin ja päätin osallistumisesta harkitsematta muita vaihtoehtoja.

9.6.2016 17:07

71 Kuulin ystäviltäni ketkä pääsivät kauppakorkeaan viime vuonna valmennuskurssista paljon hyvää ja että se olisi tällä

hetkellä paras valmennuskurssi mitä on. Harkitsin myös Timo Hentusen verkkovalmennuskurssia.

9.6.2016 17:03

72 Kaverin ehdotuksesta, en harkinnut. 9.6.2016 17:02

73 Minulla oli viime vuonnakin Ekonomivalmennuksen verkkokurssi ja olin niin tyytyväinen, etten edes harkinnut muita

järjestäjiä. Se että on paljon tehtäviä on yksi syy miksi kurssi erottuu muista.

9.6.2016 16:53

74 Kokemuksesta tiesin valmennuksen olevan hyvin hyvin laadukasta 9.6.2016 16:51

75 Kaverini pääsi viime vuonna Turkuun opiskelemaan ekonomivalmennuksen verkkokurssin avulla ja kehui kurssia,

etenkin tehtävien määrää. Olin viime vuonna Valmennusakatemian kurssilla enkä kokenut saavani siitä juurikaan

hyötyä enkä päässyt kouluun, joten etsin muita tänä vuonna.

9.6.2016 16:46

76 Verkkokurssin videoiden vuoksi. 9.6.2016 16:40

77 Ekonomivalmennuksen kurssi oli sopivan hintainen ja sisältö mielestäni laaja siihen nähden! En harkinnut muita

vaihtoehtoja.

9.6.2016 16:39
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Q2 Millaisia odotuksia/tavoitteita sinulla oli

tämän kurssin osalta? Toteutuivatko

odotuksesi?

Vastattuja: 74 Ohitettuja: 4

# Vastaukset Päivämäärä

1 Laadukkaat harjoitusmateriaalit netissä, KYLLÄ TOTETUTUI! 22.7.2016 7:07

2 Halusin saada hyvän kokonaiskuvan pääsykoemateriaaleista. Lisäksi toivoin saavani selkeyttä kaikista vaikeimpiin

asioihin. Myös vinkit ajankäyttöön tulivat tarpeeseen. Kaikki odotukseni toteutuivat.

5.7.2016 14:51

3 Halusin saada vastapainoa turruttavalle lukemiselle. Halusin päästä harjoittelemaan, en vain lukemaan. 4.7.2016 17:19

4 Tavoitteena oli saada hyvä mittari oman osaamisen arvioimiseksi. Odotukset toteutuivat, ja jopa ylittyivät: kurssi toimi

minulle nimittäin myös ratkaisevana motivaattorina. Se antoi loppusysäyksen, joka vaadittiin opiskelupaikan

saamiseen.

1.7.2016 17:54

5 Odotin että kurssista saisi varsinkin vaikeisiin asioihin selkoa. Toteutuivat. 1.7.2016 13:15

6 tehtäviä ja tärkeiden asioiden poimimista 28.6.2016 23:53

7 Oma tavoitteeni oli tehdä kaikki kurssin tehtävät (koska viime vuonna jätin tehtävät todella vähälle ja keskityin lähinnä

vain lukemiseen, mikä ei sitten johtanut koulupaikkaan) , ihan kaikkia tehtäviä en kuitenkaan saanut tehtyä, mutta

suurimman osan kuitenkin. Ja onneksi tehtäviä oli niin paljon, ettei ainakaan kesken loppunut heh :)

27.6.2016 15:08

8 Odotin että valmennuskurssi auttaisi löytämään olennaisimmat asiat kirjoista. Laskiksen osalta kurssi oli

"korvaamaton", kansikseen oli paljon apua, vaikka jotain jäin vielä kaipaamaan ja joman osalta kurssi oli lähinnä ajan

haaskausta (johtunee kirjan luonteesta).

24.6.2016 0:13

9 Asioiden "avaaminen" ja tavoitteet toteutui mainiosti 23.6.2016 14:56

10 Saada tukea opiskeluun. Toteutuivat. 22.6.2016 14:38

11 Odotukset olivat korkeimmat laskentatoimesta, joka tuntui aluksi todella hankalalta, mutta muodostuikin lemppariksi

loppupeleissä. Odotukset täyttyivät todella, hyviä esimerkkejä, hyviä keskusteluja keskustelupalstalla ja ihan vaan

toisten keskusteluja selaamalla opin paljon niistä asioista joista itse olisin juuri tullut kysymään. Tavoitteena oli tiestysti

saada kurssin avulla parannettua omaa osaamista, ja myös välikokeilla ja oppimiskoneella nähdä vähän

kokonaiskuvaa siitä tasosta jolla oltiin milloinkin. :)

18.6.2016 11:15

12 Odotin saavani sisältöä ja erilaisia näkökulmia oppimisen tueksi. Saavutin tavoitteet kohtuullisen hyvin, oma lukeminen

olisi pitänyt olla vielä tehokkaampaa!

17.6.2016 18:59

13 Saada kokonaisvaltaisen pää kuvaa asioista ja hahmottamaan, mitkä asiat tärkeitä kokeen kannalta. 17.6.2016 16:14

14 Odotin paljon tehtäviä ja videoita. Toteutuivat, sillä tehtäviä oli enemmän kun osasin odottaakkaan. 15.6.2016 17:21

15 Asiat oli hepreaa ennen kurssin aloitusta, joten kurssi selvensi niitä paljon. 15.6.2016 16:40

16 Parantaa viimevuoden pääsykokeen pistemäärää. Sain 0.75 pistettä vähemmän vaikka luettuakin tuli paljon

enemmän, tosin koe oli vaikeahko.

14.6.2016 17:10

17 Odotin että oppisin asiat pääsykoetta varten ja saisin tehdä tehtäviä. Toteutui, en todellakaan olisi osannut esim.

laskuja ilman Ekonomivalmennusta. Kaikkeen mietityttävään sai vastauksen. Aluksi kamalalta tuntuneesta

laskentatoimesta tulikin opetusvideoiden kautta lempikirja pääsykoekirjoista.

14.6.2016 1:07

18 Ainoastaan päästä nyt vielä viimeistään kurssin kera itse kouluun, mutta saapa nähdä nyt sitten.. 13.6.2016 23:37

19 Halusin laadukkaat tiivistelmät ja videoluennot sekä paljon monipuolisia harjoitustehtäviä. 13.6.2016 22:15

20 en oikein tiennyt mitä kurssilta odottaa, mutta olen kyllä tyytyväinen kurssiin kokonaisuutena 12.6.2016 23:19

21 Osa asioista oli helpompi oppia, kun joku oikeasti selosti ne eikä tarvinnut itse yksinään vain yrittää ymmärtää. 12.6.2016 10:29

22 Odotin opetusvideoiden kääntävän selkokielelle pääsykoekirjojen paikoittaisesti melko epäselvästi ja

epäjohdonmukaisesti selitetyt asiat. Odotukset toteutuivat erinomaisesti

11.6.2016 21:54

23 Saada tehdä paljon erilaisia tehtäviä. Kyllä 11.6.2016 21:33
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24 Harjoitus tehtävät olivat ainoat mitä tarvitsin kun olen aikaisemminkin hakenut. 11.6.2016 17:49

25 Etsin kattavaa itseopiskelumateriaali oppimisen tueksi ja materiaali vastasi odotuksiani. 10.6.2016 23:07

26 Päästä opiskelemaan. Saa nähdä. 10.6.2016 22:52

27 Päästä ykköshakukohteeseeni. Peukut pystyssä heinäkuuhun asti, kakkoskohteeseeni todennäköisesti pisteet ainakin

riittää.

10.6.2016 17:42

28 Odotin perusasioiden selkeyttämistä, sekä suurta määrää tehtäviä. Kurssi vastasi odotuksiani. 10.6.2016 14:54

29 Tavoitteeni oli luonnollisesti saada koulupaikka ja pisteitä napsahti 28,25, ensisijaisena hakupaikkana Kuopio ja

toisena Joensuu, toivottavasti riittää.

10.6.2016 14:52

30 Minulle oli odotukset korkealla, koska tiesin että kurssilla on ammattitietoisia opettajia ja millaisia motivaatio keinoja

opettajat käyttävät joka potkaisi minua tekemään töitä vielä kovemmin.

10.6.2016 14:32

31 Kaikki odotukset toteutuivat. 10.6.2016 14:26

32 Kouluun pääseminen(kurssin avulla haastavien tehtävien hallinta). En tiedä vielä, osaaminen on jokatapauksessa

hyvällä tasolla mielestäni.

10.6.2016 13:31

33 Odotin paljon oppimiskoneelta ja se vastasi odotuksia. Videot toimivat paremmin kuin odotin. 10.6.2016 13:11

34 Odotin hyviä tehtäviä ja tenttejä sekä selkeitä tiivistelmiä. Odotukset toteutuivat. 10.6.2016 12:47

35 Tavoitteena oli saada opiskelupaikka Tampereelta ja se todennäköisesti toteutuu. 10.6.2016 12:43

36 Odotin, että kurssin avulla saan täydennystä kirjan tarjoamiin oppeihin etenkin tehtävien muodossa. Odotukset toteutui

erittäin hyvin.

10.6.2016 11:13

37 Odotin laajaa harjoittelumateriaalia ja asioiden selventymistä. Odotukseni toteutuivat erinomaisesti. 10.6.2016 11:08

38 Tavoitteena oli saada parempi ymmärrys pääsykoekirjojen sisällöstä ja ainakin laskentatoimen ja taloustieteen

kohdalla tämä toteutui.

10.6.2016 11:05

39 Tavoitteena oli saada koulupaikka. Myöhemmin keväällä heräsi ajatus, että Aaltoon on päästävä. Siitä taitaa jäädä

pisteen tai pari..

10.6.2016 10:50

40 Odotin saavani lisämateriaaleja ja neuvoja pääsykoevalmistautumiseen. Kaikki odotukset ylittyivät moninkertaisesti. 10.6.2016 10:37

41 Odotuksia: valintakoekirjojen syvällisempi ymmärtäminen. Toteutui ainakin suurimmaksi osaksi 10.6.2016 9:22

42 Ns. kuulla selityksiä kirjan vaikeilta tuntuville asioille, mitä pelkällä lukemisella ei meinannut ymmärtää, ja paljon

tehtäviä. Odotukst toteutuivat :)

10.6.2016 8:54

43 Saada kattavat materiaalit, hyvä oppimisympäristö moodlessa (oppimiskone, välikokeet, videot + muut yleiset tärkeät

asiat/huomiot)

10.6.2016 4:08

44 Saada tehtäviä ja tiivistelmät, eli odotukset toteutui. 10.6.2016 1:11

45 Oppia ymmärtämään ja sisäistämään kirjojen vaikeimmat asiat, mikä onnistuikin kurssin avulla. 10.6.2016 0:36

46 Saada kirjoista enemmän irti. Löytää kurssin ja opettajien avulla kirjasta kohtia joihin ei itse välttämättä kiinnittäisi

huomiota. Saada apua vaikeisiin kohtiin ja ennen kaikkea tukea haku-urakkaan. Odotukseni toteutui ja olen

tyytyväinen valmennukseen.

10.6.2016 0:15

47 Päästä kauppakorkeakouluun. Toivottavasti toteutuu 9.6.2016 23:58

48 Toivoin että kurssi auttaisi minua opiskelemaan pääsykokeeseen ja oppimaan asiat paremmin kuin itse opiskelemalla.

Toiveeni toteutui, sillä pääsen hyvin todennäköisesti kauppakorkeaan opiskelemaan.

9.6.2016 23:29

49 Tavoitteiden toteutumisen näkee sitten viimeistään 1.7. 9.6.2016 23:28

50 Odotin paljon laadukkaita harjoitustehtäviä ja niitä myös sain. 9.6.2016 21:46

51 Odotuksia en juurikaan muodostanut, mutta vertailukohtaani Valmennuskeskuksen verkkokurssiin tämä oli todella

paljon parempi!

9.6.2016 21:00

52 Odotuksissani oli että saisin laajan tehtävä tarjonnan joiden avulla pystyisin mittaamaan osaamista ja näkemään

helpommin missä asioissa on vielä opeteltavaa. Kurssin tehtävät vastasivat hyvin odotuksiani, jopa ylittäen ne.

9.6.2016 20:14

53 paljon monipuolisia tehtäviä ja harjoituskokeita, toteutui. 9.6.2016 19:36

54 Odotuksena oli saada apua vaikeisiin asioihin ja tukea omaan luku-urakkaan. Odotukset toteutuivat ja ylittyivät

moneen kertaan!

9.6.2016 19:32
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55 Odotin hyvää opetusta ja toimivaa verkkoympäristöä. Toteutuivat kyllä 9.6.2016 19:32

56 Odotin paljon tehtäviä, laadukkaita opetusvideoita, hyviä kirjatiivistelmiä ja toimivaa keskustelupalstaa. Odotukseni

ylittyivät moneen otteeseen: monta kertaa kävi niin, etten ymmärtänyt esim. kansantaloustieteestä jotain teoriaa,

mutta opetusvideon katsottuani asia oli selkeä.

9.6.2016 19:23

57 Tavoite oli tietenkin päästä kouluun sisään, ja nopean oikeiden vastausten selailun jälkeen voin melko suurella

varmuudella sanoa tavoitteen täyttyneen. Kurssilta halusin lähinnä mahdollisuuksia monipuolistaa luku-urakkaa

tehtävien ja opetusvideoiden avulla. Odotukset täyttyivät, tehtävät olivat monipuolisia ja niitä oli paljon ja videot

auttoivat ymmärtämään asioita, joita ei välttämättä lukemalla heti sisäistänyt.

9.6.2016 18:53

58 Ei mitään erityisiä odotuksia. Tukea oppimiseen ja se kyllä auttoi. 9.6.2016 18:40

59 Että kurssi auttaa ymmärtämään koemateriaaleja paremmin ja antamaan uusia näkökulmia kirjoihin. Toteutui

täydellisesti!

9.6.2016 18:15

60 Hyviä harjoitustehtäviä ja kokeita. Ne toteutuivat kyllä. 9.6.2016 17:53

61 Osallistuin kurssille jotta tietäisin mihin keskittyä lukemisessa. Tehtäväkone oli loistava työkalu oman osaamisen

kehittymisen seuraamiseen

9.6.2016 17:52

62 Tavoitteena oli osata kirjat kannesta kanteen. Pääsin tavoitteeseen. 9.6.2016 17:50

63 Opin vastaamaan kokeen mukaisesti. Motivaattori. Jotta sais Laajasti tietoa tärkeistä asioista ja pääpointeista 9.6.2016 17:45

64 Tavoitteeni oli saada koulupaikka Turusta, ja tavoite näyttää tällä hetkellä toteutuvan! 9.6.2016 17:43

65 Tavoite oli ainoastaan vaihtaa Jyväskylästä Aaltoon. Pitäisi toteutua heittämällä. 9.6.2016 17:17

66 Tavoitteena tietenkin sisäänpääsy kauppikseen, ja asioiden sisäistäminen laajemmin kuin vain itse kirjoja lukemalla.

Odotukset toteutuivat, varsinkin oppimiskone ja ennakkotehtävät totesin omalla kohdallani todella hyviksi tavoiksi

oppia. Videoita myös katselin kotona ja olin tyytyväinen.

9.6.2016 17:15

67 Toivoin, että kurssilla konkretisoitaisiin kirjojen vaikeimpia asioita esimerkkien avulla ja että erityisesti taloustiedettä

käsiteltäisiin heti kurssin alkupuolella, koska kyseessä oli vielä uusi kirja. Odotukseni kurssin suhteen toteutuivat

täysin. Erityisesti kiitos siitä, että verkkokurssi aloitettiin juuri noilla taloustieteen luennoilla, joka aihepiiriltään oli

haasteellinen.

9.6.2016 17:07

68 Saada paljon tehtäviä sillä olin todennut ne hyviksi edellisenä vuonna hakiessani ensimmäistä kertaa mutta silloisella

valmennuskurssilla niitä oli aivan liian vähän ja samoja tehtäviä teki sitten vain uudelleen ja uudelleen.

Ekonomivalmennuksella en edes kaikkia tehtäviä kerennyt tekemään, eli odotukset kyllä täyttyivät. Kaipasin myös

videoita uuden kansantaloustieteen kirjan lukemisen tueksi ja sain niistä todella paljon irti, opettaja osasi avata

vaikeitakin asioita hyvin esimerkkien avulla.

9.6.2016 17:03

69 Odotin hyvää itseopiskelumateriaalia, videoita, harjotuskokeita yms. pääsääntöisesti toteutui! 9.6.2016 17:02

70 Että saisin syvennettyä osaamistani itsenäisen opiskelun jälkeen tehtävien ja luento-videoiden avulla. Odotukseni

toteutuivat

9.6.2016 16:53

71 Odotukseni kurssista täyttyivät lähes täysin. JoMa osuuden verkkovalmennusosio oli mielestäni huonosti suunniteltu ja

liian suuri paino oli paikalla olijoissa.

9.6.2016 16:51

72 Odotin videoita, jotka avaavat aiheita, joita en välttämättä itse ymmärrä sekä tehtäviä. Videot olivat suurimmaksi

osaksi hyviä, etenkin laskiksen! Tehtäviä oli runsaasti.

9.6.2016 16:46

73 Tavoite oli tietty saada koulupaikka, en saanut. 9.6.2016 16:40

74 Odotuksena oli että harjoitustehtävät ja videot tarjoaisivat laajemman tavan opiskella pääsykoemateriaalien asiat.

Odotukset täyttyivät ja koen kurssista olleen paljon hyötyä.

9.6.2016 16:39
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Q4 Millainen on mielestäsi kurssin hinta-

laatu suhde?

Vastattuja: 77 Ohitettuja: 1

# Vastaukset Päivämäärä

1 Erinomainen 22.7.2016 7:07

2 Todella hyvä! 5.7.2016 14:51

3 Kurssi on verkko-opiskelukurssiksi kallis, mutta materiaalia on todella paljon tarjolla. 4.7.2016 17:19

4 Erinomainen 3.7.2016 19:01

5 Ilmiömäinen! 1.7.2016 17:54

6 Kohtalainen. 1.7.2016 13:15

7 hyvä 28.6.2016 23:53

8 Rahalle saa todellakin vastiketta! 27.6.2016 15:08

9 Hyvä (verkkokurssi) 24.6.2016 0:13

10 Loistava 23.6.2016 14:56

11 Hyvä. 22.6.2016 14:38

12 Aivan mahtava! 18.6.2016 11:15

13 Verkkovalmennuskurssin osalta ihan kohtuullinen! 17.6.2016 18:59

14 Erinomainen 17.6.2016 16:14

15 Itse osallistuin verkkovalmennukseen ja mielestäni verrattuna kuulemani perusteella muihin kursseihin, hinta-laatu

suhde oli hyvä.

15.6.2016 17:21

16 Hyvä! Kuitenkin muutama tuttu ei edes nettikurssia ostaneet hinnan vuoksi. 15.6.2016 16:40

17 Hinnan suhteen oikein toimiva paketti. 14.6.2016 17:10

18 Todella, todella hyvä hinta-laatusuhde!! Niin paljon materiaalia, asiansa osaavat opettajat ja edullinen hinta. 14.6.2016 1:07

19 Erittäin hyvä verrattuna muihin. Suhtedullinen vaihtoehto! 13.6.2016 23:37

20 Olin positiivisesti yllättynyt siitä mitä maksamallani summalla sain. 13.6.2016 22:15

21 Hinta-laatu suhde näin jälkikäteen ajateltuna on oikein hyvä 12.6.2016 23:19

22 Materiaalia oli huiman paljon ja tehtävät olivat todellisten koekysymysten tasoa. Suhde oli erinomainen ?? 12.6.2016 10:29

23 Todella hyvä 11.6.2016 21:54

24 Erinomainen verkkokurssin kohdalla 11.6.2016 21:33

25 Hinta oli vähän kipurajoilla siitä huolimatta että kurssi oli oikein hyödyllinen. 11.6.2016 17:49

26 Hyvä 11.6.2016 12:51

27 hyvä 10.6.2016 23:07

28 Ihan ok. Huonompi tosin kuin viime vuonna. 10.6.2016 22:52

29 Huippu. En todellakaan maksaisi yli tonnia kurssista. Verkkovalmennus taisi olla joku 400 ja mielestäni erittäin

kohtuullinen. Monella nuorella tietty vanhemmat maksaa, mutta se 400-700 on summa jonka saa hyvin omistakin

tienesteistä maksettua.

10.6.2016 17:42

30 Erinomainen. 10.6.2016 14:54

31 Aiempaa vastausta noteeraten, rahalle sai vastinetta monin verroin. Sanon siis erinomainen! 10.6.2016 14:52

32 Hinta-laatu suhde on minuste erittäin hyvä, sillä ensinnäkin oppimiskoneen tehtäviä kun teki niin ne vain tulvivat ja

tulvivat eikä loppua näkynyt koskaan.

10.6.2016 14:32
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33 Erinomainen verrattuna muihin. 10.6.2016 14:26

34 Erinomainen 10.6.2016 13:31

35 Kohtuullinen. 10.6.2016 13:11

36 Hyvä. Kurssin ostaminen ei kaduta. Hinta sopiva. 10.6.2016 12:47

37 Erinomainen ainakin muihin vastaaviin kursseihin verrattuna. 10.6.2016 12:43

38 Todella hyvä! 10.6.2016 11:13

39 Erinomainen, rahalle saa loistavaa vastinetta. 10.6.2016 11:08

40 Hinta-laatu suhde on mielestäni verkkovalmennuksessa todella hyvä. Ei tunne jäävänsä paitsi mistään vaikka seuraa

videoita hirmän jälkeen päin netistä mutta hinta on silti paljon edullisempi.

10.6.2016 11:05

41 Todella hyvä. Sitä apua ei kuitenkaan voi yleisesti rahassa mitata kun puhutaan vuodesta ilman koulupaikkaa jos ei

onnistu kokeessa. Itseäni ei kiinnostanut maksaa yli tuhatta euroa kurssista, jossa opettaja lukee valmiita dioja. Nyt

pystyin tekemään itsenäisesti töitä, välillä katsella videoita ja suurimman osan tehtäviä tehden.

10.6.2016 10:50

42 Hinta-laatu suhde oli käsittämättömän hyvä. Olisin voinut maksaa kyseisestä kurssista enemmänkin, koska

materiaalia oli todella paljon ja vielä verkkoluennot kruunasi kaiken.

10.6.2016 10:37

43 Hyvä, materiaalia oli todella paljon 10.6.2016 9:22

44 Hyvä 10.6.2016 8:54

45 Erittäin hyvä! 10.6.2016 4:08

46 Hieman se 390€ kirpaisee, mutta kyllä rahalle sai kiitettävästi vastinetta, ottaen huomioon että kysymyksiin vastataan

nopeasti ja homma pelaa yleisesti erittäin hyvin.

10.6.2016 1:11

47 Täysi 10. Todella hyvä! 10.6.2016 0:36

48 Erinomainen. 10.6.2016 0:15

49 Paras mahdollinen 9.6.2016 23:58

50 Erinomainen 9.6.2016 23:29

51 Hinta-laatu suhde oli ihan ok. 9.6.2016 23:28

52 Paras mahdollinen. 9.6.2016 21:46

53 Hyvä 9.6.2016 21:13

54 Todella hyvä. Jos nyt ei koulupaikka aukea niin mielelläni otan uudelleen kurssin. 9.6.2016 21:00

55 Hinta-laatu suhde on hyvä. Kurssin verkkoympäristö on niin laaja ja sujuvasti toimiva ettei hinta ole ainakaan liian

suuri.

9.6.2016 20:14

56 Hyvä, odotuksien mukainen palvelu ja takuuhinta oli kohtuullinen 9.6.2016 19:36

57 Hyvä! Koin, että sain todellakin jokaiselle maksamalleni eurolle vastinetta. 9.6.2016 19:32

58 4/5 9.6.2016 19:32

59 Erinomainen. 9.6.2016 19:23

60 Verkkovalmennuskurssin hinta-laatusuhde on mielestäni erittäin hyvä. Käyttöönsä saa kuitenkin tasan sen verran

materiaalia kuin valmennuskursseilla olijatkin. Monilla kilpailevilla kursseilla on huomattavasti korkeammat hinnat ja

materiaalia saa hyvällä tuurilla käyttöönsä ehkä puolet siitä, mitä Ekonomivalmennuksella.

9.6.2016 18:53

61 Hyvä. 9.6.2016 18:40

62 Markkinoiden paras hinta-laatu suhde! 9.6.2016 18:15

63 Hyvä 9.6.2016 17:53

64 5/5 kurssi toteutti kaikki odotukset. Tiivistelmät olivat järkyttävän hyviä, kuten myös oppimiskone. 9.6.2016 17:52

65 Erinomainen 9.6.2016 17:50

66 Verkkokurssi ainaki hintansa väärti. Kalliilta tuntuu se oikea kurssi mutta niinhän ne on 9.6.2016 17:45

67 Suhde on erittäin hyvä! Varsinkin verkkovalmennuskurssi on puoli-ilmainen muihin vaihtoehtoihin verrattuna. 9.6.2016 17:43

68 Markkinoiden paras. 9.6.2016 17:17
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69 Loistava! Verkkokurssin hinta oli todella sopiva, jos mietin miten paljon hyödyin siitä. Tulevaisuudessa maksaa kyllä

itsensä takaisin, jos nyt koulupaikka aukeaa :-)

9.6.2016 17:15

70 Hinta-laatu suhde on mielestäni hyvä, etenkin kun oppimisympäristön sai käyttöönsä jo vuoden 2015 syksyllä ! 9.6.2016 17:07

71 Todella hyvä!!! 9.6.2016 17:03

72 verkkokurssin hinta laatu suhde on hyvä! 9.6.2016 17:02

73 Erinomainen 9.6.2016 16:53

74 Hinta-laatu suhde on vähintäänkin loistoluokkaa. Varmastikkaan ei samalla hinnalla saa mistään parempaa. 9.6.2016 16:51

75 Hinta tuntuu opiskelijan kukkarolle suurelta, mutta kyllä tehtävistä ja videoista oli korvaamaton apu. 9.6.2016 16:46

76 Erinomainen 9.6.2016 16:40

77 Hyvä 9.6.2016 16:39
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Q5 Mikä kurssissa oli parasta?

Vastattuja: 75 Ohitettuja: 3

# Vastaukset Päivämäärä

1 Tehtävien runsas määrä 22.7.2016 7:07

2 Asiantuntevat ja opetukseen omistautuvat opettajat, harjoituskokeet ja -tehtävät 5.7.2016 14:51

3 Tehtävät, sekä tunnelma siitä, että minut huomioidaan! Kurssi oli lähellä minua enkä kokenut itseäni vin osaksi

massaa, kun sai esittää henkilökohtaisesti kysymyksiä askarruttavista asioista.

4.7.2016 17:19

4 Se että opettajista huomasi, että he oikeasti haluavat oppilaiden pääsevän kouluun ja tekivät kaiken sen eteen, Jukka

Köngäs erityisesti. Pidin myös oppimiskoneesta.

3.7.2016 19:01

5 Sähköpostissa lähetetyt tilannekatsaukset, tsemppiviestit ja kommentit välikokeiden tuloksista antoivat todella tulta

perseen alle! Ne auttoivat löytämään motivaatiota, kun tilanne vaikutti toivottomimmilta.

1.7.2016 17:54

6 Videot. Varsinkin taloustieteen ja rahoituksen videoista sai paljon irti. 1.7.2016 13:15

7 Verkkokurssin tehtävät 28.6.2016 23:53

8 Laaja kurssimateriaali, kysymyspalstat ja nopeat sekä asiantuntevat vastaukset kysymyksiin. Ja välikokeet! 27.6.2016 15:08

9 Laskiksen tunnit 24.6.2016 0:13

10 Laadukkaat videot ja tehtävät 23.6.2016 14:56

11 Luennot ja oppimiskone. 22.6.2016 14:38

12 Parasta oli oppimiskone! Siellä tuli tehtyä tuhansia tehtäviä ja hahmotti todella hyvin sitä osaamistaan. Myös laskiksen

luennot oli super hyviä. :) myös mahdollisuus käydä verkkokurssi oli mielestäni parhaita ominaisuuksia, se oli itselleni

ajankäytöltä ehdottoman iso plussa.

18.6.2016 11:15

13 Nettivideot ja tehtävät 17.6.2016 18:59

14 Video-opetukset, runsas tehtävävalikoima ja nopea vastailu kysymyksiin. 15.6.2016 17:21

15 Oppimiskone ja Jukan laskisluennot 15.6.2016 16:40

16 Paperiset välikokeet ja laskentatoimen tiivistelmä. 14.6.2016 17:10

17 Tehtävien runsaus ja laskentatoimen opetusvideot. 14.6.2016 1:07

18 Tiivistelmät olivat hyviä. Samoin luennot jotka pystyi katsomaan verkossa omaa tahtia. 13.6.2016 23:37

19 Välikokeet, sekä verkossa että paperiversioina. Oli todella hyödyllistä nähdä kehityksensä ja sijoittumisensa muihin

kurssilaisiin nähden. Myös se oli hyvä, että kokeet olivat osin vaativia. Ilman kokeiden aiheuttamia panikointeja en olisi

varmaankaan panostanut lukemiseen loppuajasta niin paljon kuin nyt tein. Toinen arvostamani asia oli se, että kurssin

alusta asti puhuttiin siitä, mitä sisäänpääsy oikeasti vaatii. Eli valmennus oli muutakin kuin pääsykoekirjojen

läpikäyntiä.

13.6.2016 22:15

20 Koko verkko-oppimisympäristö on sisällöltään hyvä ja selkeä. 12.6.2016 23:19

21 Oppimiskone oli loistava ja tiivistelmät hyvin käyttökelpoisia. 12.6.2016 10:29

22 Oppimiskone ja että pystyi kysymään asioita ja lukemaan muiden kysymyksiä ja välikokeet 11.6.2016 21:33

23 Harjoitustehtävät ja oman osaamisen seuranta. 11.6.2016 17:49

24 Tehtävien määrä 11.6.2016 12:51

25 Hyvät tiivistelmät, soveltavat tehtävät 10.6.2016 23:07

26 Oppimiskone. 10.6.2016 22:52

27 Laajat harkkamateriaalit, luennot, välikokeet ja tsemppaus!! 10.6.2016 17:42

28 Parasta oli selkeästi oppimiskone. 10.6.2016 14:54

29 Kyllä valtavan laaja tehtävä määrä sekä videoidut luennot. Pidin myöskin tiivistelmistä. Voisi siis sanoa, että

monipuolisuus.

10.6.2016 14:52
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30 Kurssista parasta oli kun itse ei osaa kyseistä asiaa, mutta sitten se on erittäin hyvin selitelty kurssitunneilla. Erityisesti

Oulun kansantalous, isot peukut opettajalle!!!

10.6.2016 14:32

31 Moodle ja pääosin myös luennot, erityisesti Jukan pitämät. 10.6.2016 14:26

32 videot, oppimiskone. 10.6.2016 13:31

33 Kysymykset 10.6.2016 13:11

34 Tehtävien ja tenttien määrä/laatu. 10.6.2016 12:47

35 Monipuoliset materiaalit, erityisesti harjoitustehtävien iso määrä. 10.6.2016 12:43

36 Runsaat ja monipuoliset tehtävät sekä mahdollisuus katsoa myös oppitunteja 10.6.2016 11:13

37 Laaja materiaali ja paljon harjoitustehtäviä. Keskustelualueet ovat myös erinomainen tuki. 10.6.2016 11:08

38 Parasta oli suuri tehtävien määrä ja laskentatoimen ja taloustieteenja matematiikan luentojen laatu. 10.6.2016 11:05

39 Välikokeet, sekä verkossa että paperiversioina. 10.6.2016 10:50

40 Luennot, osaavat opettajat, kirjatiivistelmät, tehtävien suuri määrä. 10.6.2016 10:37

41 Harjoitustehtävät ja kokeet, yritysjohdon taloustiedon vetäjä kävi asiat todella selkeästi läpi! 10.6.2016 9:22

42 Oppimiskone, videot ja taulukko millä seurattiin omaan opiskeluun kulunutta aikaa 10.6.2016 8:54

43 Helposti lähestyttävä kurssinjohtaja, joka joman pääsykoekirjan sanoin huolehtii patruunan tavoin kurssilaisistaan kuin

lapsistaan????

10.6.2016 4:08

44 Tehtävät/oppimiskone ehdottomasti. 10.6.2016 1:11

45 Tehtävät, kokeessa oli ihan samantapaisia tehtäviä. keskustelupalsta!! Luentovideot. Tsemppiviestit, motivointi,

rehllisyys ja kannustus olivat myös parasta.

10.6.2016 0:36

46 Ehdottomasti laskiksen opetus. Sain videoista todella paljon irti ja huomasin kuinka videoiden pohjalta osasin

kiinnittämään kirjassa huomiota asioihin joita olin hieman sivuuttanut vaikka en ollut niitä täysin osannut.

10.6.2016 0:15

47 Monipuolisuus 9.6.2016 23:58

48 Lukuisat tehtävät ja laadukas opetus. 9.6.2016 23:29

49 Tiivistelmät oli jees. 9.6.2016 23:28

50 Harjoitustehtävien määrä ja välikokeet. 9.6.2016 21:46

51 Laskentatoimi videot. 9.6.2016 21:13

52 Tehtäviä oli runsaasti ja ne olivat tarpeeksi haastavia joten ne itsessään pakotti tekemään hommia koulupaikan eteen.

Harjoituskokeet lähes viikottain oli todella hyvä, koska pystyi hyvin seurata omaa kehitystä. Luennot olivat myös hyviä.

Ainoastaan Johtamisen ja Markkinoinnin luentoihin olen hiukan pettynyt, koska ne eivät verkkokurssilaista hirveästi

palvelleet, kun siellä tehtiin melkein puolet ajasta tehtäviä...

9.6.2016 21:00

53 Oppimiskone, sekä välikokeet. 9.6.2016 20:14

54 Tärpit 9.6.2016 19:36

55 Huikea määrä harjoitustehtäviä! Oli hyvä, että myös haastavia tehtäviä oli paljon. Tuli sellainen olo, että siellä tehdään

tätä hommaa ihan oikeasti meidän takia.

9.6.2016 19:32

56 Jukan opetus / rooli 9.6.2016 19:32

57 Parasta olivat hyvät opettajat opetusvideoilla. Heidän selitystapansa ja esimerkkinsä tekivät kaikesta paljon

selkeämpää. Myös ennakkotehtävät olivat mainioita, ne auttoivat useasti fokusoitumaan keskeisimpiin asioihin, jos ja

kun teoriat olivat vielä ensimmäisen lukukerran jälkeen epäselviä. Samoin 40p harjoituskoetta tuli tehtyä moneen

otteeseen. Opiskelumotivaatiota ajatellen paras oli ehkä ensimmäinen päivä, jossa iskettiin raa'at faktat kouluun

pääsystä pöytään. Minimitunnit ja päivittäinen työmäärä jne. Pakko myöntää, että ilman tätä valmennuskurssia olisin

ollut juuri niitä tyyppejä, joka lukee kirjat kahdesti läpi ja kuvittelee sen riittävän kouluun. Hyvä että otettiin turhat luulot

heti kärkeen pois! Lisäksi suurkiitos kansantaloustieteen opettajalle jonka nimeä en juuri nyt muista. Tuo kirja ei olisi

auennut ikinä mitenkään ilman noita videoita ja oppeja!

9.6.2016 19:23

58 Tehtävien määrä ja monipuolisuus, mahdollisuus istua valmennuskurssiluennoilla kotoa käsin ja muutenkin

verkkokurssin joustavuus.

9.6.2016 18:53

59 Harjoituskokeet. 9.6.2016 18:40

60 Oppimiskone, tehtäviä tekemällä oppii parhaiten. 9.6.2016 18:15
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61 Yleinen hyvä fiilis tunneilla, joka välittyi videoiden kautta. 9.6.2016 17:53

62 Tiivistelmät ja tehtäväkone ehdottomasti. Videoille myös iso kunniamaininta. 9.6.2016 17:52

63 Opetus 9.6.2016 17:50

64 Tehtävät, videot , pysty vertaileen osaamista muihin 9.6.2016 17:45

65 Kurssissa oli parasta opetusvideot (varsinkin laskentatoimi) sekä oppimiskone. 9.6.2016 17:43

66 Itselle hyödyllisimmät olivat tiivistelmät ja välikokeet ja niiden tulosten vertailu muihin. Myös se, että Jukka kertoo

kurssilla mitä sisäänpääsy oikeasti vaatii hakijalta.

9.6.2016 17:17

67 Muistan, kun ensimmäisissä alkuvideoissa Jukka puhui siitä, miten laskentatoimi oli alussa ollut monien inhokki, mutta

valmennuskurssin myötä siitä tullut miltei lemppari. Minun kohdallani kävi juuri noin. Ennen kurssin alkua olin lukenut

kirjat jo kolmesti läpi ja varsinkin laskentatoimi tuntui inhottavalta ja vaikealta. Kurssin myötä laskiksesta tuli se helpoin

aine matikan rinnalla. En olisi kyllä helmikuussa vielä uskonut, että laskis olisi oikeasti helppoa ja kivaa. :-D Kurssin

avulla sain ylipäätään aivan erilaisen motivaation lukemiseen kuin ilman kurssia edellisenä keväänä kun

ylioppilaskirjoitusten jälkeen aloin suoraan lukemaan kauppikseen. Luin kirjat kahdesti ja ajattelin että tällä voisi

päästä sisään. Tänä keväänä en olisi lukenut kirjoja yhdeksää kertaa ilman tätä kurssia.

9.6.2016 17:15

68 Kurssissa ehdottomasti parhainta oli oppimiskoneen tentit ja tehtävät sekä opetusvideot. Vaikea oikeastaan enää

keksiä, miten laskentatoimen videoista ja opetuksesta voisi saada parempaa :-) Koikkalaisen Juhalle myös

erityiskiitokset mahtavasta taloustieteen opetuksesta ! Aika pulassa ois kyl ollu ilman noita taloustieteen videoita. Tänä

vuonna myös markkinoinnin videot oli onnistuneet, erityisesti kun kertasin niiden avulla. Aika hyvin nimittäin osu

tärppejä kohdilleen ! :-D

9.6.2016 17:07

69 Jatkuva tsemppaus ja tuki sekä tehtävät. Niitä oli paljon ja ne olivat eri tasoisia mikä pakotti opettelemaan lähes

kaiken, vaikka välillä tuskastutti kun tuntui että vaikeimmissa tehtävissä alettiin mennä jo pääsykoekirjojen ulkopuolelle

ja harjoituskokeiden tulokset eivät menneet kuin kerran yli 30 pisteen, koin että sen ansioista vähän vaikeampiakin

pääsykoe tänä vuonna tuntui suht helpolta ja olin aika todella tyytyväinen että opettelin sitten sen Amer Sportsin

strategisen kartan ulkoa tai mitä Bennis sanoi johtamisen kirjassa. Kuulin kaveriltani ettei esimerkiksi hänen

valmennuskurssillaan (Timo Hentunen) oltu käyty ollenkaan niin paljon sen tyyppisiä tehtäviä läpi mitä

kansantaloustieteessä kysyttiin pääsykokeessa tänä vuonna ja hän voivottelikin miksei myös ottanut

Ekonomivalmennuksen kurssia. Myös opettajat vaikuttivat videoluennoilla todella ammattitaitoisilta.

9.6.2016 17:03

70 videot olivat hyviä! 9.6.2016 17:02

71 Tehtävät moodlessa. Myöskin kurssilaisille lähetetyt motivointi- ja ohjeistussähköpostit olivat hyväksi, kun en ollut

lähikurssilla

9.6.2016 16:53

72 Suuri harjoitustehtävien määrä ja laskentatoimen kurssi. 9.6.2016 16:51

73 Videot ja tehtävät, kysymyspalsta. Tiesi, että voi kysyä, jos ei ymmärrä jotain. 9.6.2016 16:46

74 Laskentatoimen opetus 9.6.2016 16:40

75 Uudet näkökulmat esim. videoiden kautta. Harjoituskokeista koen olleen eniten hyötyä. 9.6.2016 16:39
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Q7 Minkä yleisarvosanan antaisit

perinteisellä kouluarvosana-asteikolla (4-10)

kurssille kokonaisuudessaan?

Vastattuja: 77 Ohitettuja: 1

# Vastaukset Päivämäärä

1 9 22.7.2016 7:07

2 9,5 5.7.2016 14:51

3 9, jos olisi halvempi niin 10 4.7.2016 17:19

4 10 3.7.2016 19:01

5 10 1.7.2016 17:54

6 9 1.7.2016 13:15

7 9 28.6.2016 23:53

8 9+ 27.6.2016 15:08

9 9 24.6.2016 0:13

10 10- 23.6.2016 14:56

11 9 22.6.2016 14:38

12 10 18.6.2016 11:15

13 9 17.6.2016 18:59

14 9,5 17.6.2016 16:14

15 9 15.6.2016 17:21

16 10 (+ jos tulee koulupaikka) 15.6.2016 16:40

17 8 14.6.2016 17:10

18 10 14.6.2016 1:07

19 9 13.6.2016 23:37

20 10 13.6.2016 22:15

21 9+ 12.6.2016 23:19

22 9 12.6.2016 10:29

23 9.5 11.6.2016 21:54

24 9 11.6.2016 21:33

25 8 11.6.2016 17:49

26 8,5 11.6.2016 12:51

27 9 10.6.2016 23:07

28 8 10.6.2016 22:52

29 8+++ 10.6.2016 17:42

30 9 10.6.2016 14:54

31 Ehdottomasti 10! 10.6.2016 14:52

32 10 10.6.2016 14:32

33 9.5/10. Aikataulujen vuoksi ei ihan täysiä. 10.6.2016 14:26
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34 9 10.6.2016 13:31

35 9 10.6.2016 13:11

36 10- 10.6.2016 12:47

37 9 10.6.2016 12:43

38 9.5 10.6.2016 11:13

39 10 10.6.2016 11:08

40 9 10.6.2016 11:05

41 9 10.6.2016 10:50

42 10 10.6.2016 10:37

43 8 10.6.2016 9:22

44 9 10.6.2016 8:54

45 9 10.6.2016 4:08

46 9 10.6.2016 1:11

47 9 10.6.2016 0:36

48 9 10.6.2016 0:15

49 10 9.6.2016 23:58

50 9 9.6.2016 23:29

51 8 9.6.2016 23:28

52 10 9.6.2016 21:46

53 9 9.6.2016 21:13

54 9,5 9.6.2016 21:00

55 9 9.6.2016 20:14

56 8 9.6.2016 19:36

57 9 9.6.2016 19:32

58 9- 9.6.2016 19:32

59 10 9.6.2016 19:23

60 10-, koska aina pitää olla parantamisen varaa. 9.6.2016 18:53

61 8 9.6.2016 18:40

62 9 9.6.2016 18:15

63 9 9.6.2016 17:53

64 9,5. Aina on hieman parantamisen varaa :) 9.6.2016 17:52

65 10 9.6.2016 17:50

66 9 9.6.2016 17:45

67 9+ 9.6.2016 17:43

68 9 9.6.2016 17:17

69 10, en tiedä miksi antaisin huonomman. Toivon mukaan pääsen tämän ansioista kouluun. Ainakaan aiemmin ei

Joensuuhun ole tarvittu yli 34,25 pistettä koepistein :-D

9.6.2016 17:15

70 9,5. 9.6.2016 17:07

71 10 9.6.2016 17:03

72 9 9.6.2016 17:02

73 10 9.6.2016 16:53
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74 kokonaisuus on 9+ hyvin laadukas ja mainio valmennuskurssi, mutta parannettavaakin löytyy. 9.6.2016 16:51

75 9 9.6.2016 16:46

76 9 9.6.2016 16:40

77 8,5 9.6.2016 16:39
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Q8 Mielipiteesi Ekonomivalmennuksesta

kurssin jälkeen?

Vastattuja: 73 Ohitettuja: 5

# Vastaukset Päivämäärä

1 Todella laadukas yritys jonka tulokset puhuu puolestaan 22.7.2016 7:07

2 Olen kokonaisuudessaan oikein tyytyväinen kurssiin. Siitä oli erittäin paljon hyötyä. 5.7.2016 14:51

3 Erinomaista toimintaa, suosittelen kaikille! 4.7.2016 17:19

4 Erinomainen 3.7.2016 19:01

5 Loistavaa, asiantuntevaa opetusta, joka on hintansa väärti. 1.7.2016 17:54

6 Asiantuntevia ihmisiä. 28.6.2016 23:53

7 Hyvä kurssi, ja suosittelen varmasti kaikille kauppakorkeaan hakeville tutuille! 27.6.2016 15:08

8 10 24.6.2016 0:13

9 Erinomainen 23.6.2016 14:56

10 Hyvä valmennuskurssi. 22.6.2016 14:38

11 Osaavaa porukkaa, erinomainen tyyli opettaa ja motivoida! Itselleni oli erittäin hyödyllinen kurssi. :) 18.6.2016 11:15

12 Ihan positiivinen mielikuva jäi! Jos tänävuonna pisteet ei riitä, ilmottaudun kurssille kyllä uudestaan. 17.6.2016 18:59

13 Erittäinen positiivinen 17.6.2016 16:14

14 Olin todella tyytyväinen. 15.6.2016 17:21

15 Hyvä! 15.6.2016 16:40

16 Ihan jees. 14.6.2016 17:10

17 Todella hyvää ja hienoa työtä teette, ei moitittavaa. Kurssi on todella hyvä. 14.6.2016 1:07

18 Oikein hyvän ja selkeän kokonaisuuden olette jo tähän mennessä saaneet kursittua kasaan! 13.6.2016 23:37

19 Olen enemmän kuin tyytyväinen valintaani. Vielä en voi kurssia sosiaalisessa mediassa suositella mutta sen tulen

kyllä tekemään, kunhan tulokset varmistuvat ja kerron vihdoin tiimilleni kevään urakastani.

13.6.2016 22:15

20 Sisällöltään monipuolinen ja laadukas 12.6.2016 23:19

21 Arvostan suuresti työtä jonka teette auttaaksenne nuoret kouluun. Tällä hetkellä opiskelupaikan saaminen tuntuu

olevan yleisesti hyvin vaikeaa ja teidän kurssista oli suuri apu. Kiitos :)

11.6.2016 21:54

22 Hyvä 11.6.2016 21:33

23 Positiivinen 11.6.2016 17:49

24 hyvä verkokurssi sopivaan hintaan 10.6.2016 23:07

25 Ihan hyvä. 10.6.2016 22:52

26 Suosittelisin! Hinta-laatu -suhde erinomainen. Pitäkää hinnat kohtuullisena. Tulokset kertoo kaiken, jos yli puolet

kurssilaisista pääsee sisään.

10.6.2016 17:42

27 Tulen suosittelemaan kurssia ystävilleni. 10.6.2016 14:54

28 Kyllä jäi todella hyvä mieli, verkkokurssi ylitti odotukseni ja ei voi muuta olla kuin kiitollinen kaikille opettajille ja ketkä

ovat teidän ryhmässänne mukana! Kyllä ehdottomasti jos joku kysyy mikä valmennuskurssi kannattaa ottaa niin

teidän!

10.6.2016 14:52

29 Hyvä mieli, mieli hyvä jäi kurssin jälkeen, en voi muuta kuin kiitän ja kumarrus. 10.6.2016 14:32

30 Tulen suosittelemaan kaikille ja olen tyytyväinen. 10.6.2016 14:26

31 Monet asiat avautuivat helposti kurssin avulla. 10.6.2016 13:31
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32 Hyvä kurssinjärjestäjä, kärkipäätä ellei ykkönen 10.6.2016 13:11

33 Odotukset täyttyivät. Suosittelen muillekkin, jos tarvetta. 10.6.2016 12:47

34 Kurssista jäi hyvä maku ja opetus tasokasta. 10.6.2016 12:43

35 Aivan erinomainen kurssi! Suosittelen varmasti kaikille ystäville ja tutuille 10.6.2016 11:13

36 Hienoa palvelua ja Ekonomivalmennuksella ollaan aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden menestyksestä kokeessa. 10.6.2016 11:08

37 Mielipiteeni on erittäin positiivinen 10.6.2016 11:05

38 Olen iloinen, että valitsin verkkokurssin. Money well spent! 10.6.2016 10:50

39 Jäi erittäin positiivinen kuva Ekonomivalmennuksesta. 10.6.2016 10:37

40 Hyvä hinta-laatusuhde, tämän vuoden JOMA opettaja parempi kuin viimevuoden videoissa (katsoin molempien

vuosien videot), materiaalia paljon.

10.6.2016 9:22

41 Hyvä kurssi, vastasi odotuksia 10.6.2016 8:54

42 Voin lämpimästi suositella kurssianne tuleville hakijoille. 10.6.2016 4:08

43 Tyytyväinen 10.6.2016 1:11

44 Ottaisin kurssin uudelleen, jos nyt en pääse kauppakorkeaan. Kurssi antoi minulle täydet valmiudet päästä kouluun

sisään. Tekeminen on vain lopulta itsestä kiinni.

10.6.2016 0:36

45 Olin tyytyväinen kurssiin, enkä olisi pärjännyt ilman sitä. Erityisesti tsemppiviestit ja palautteet harjoituskokeiden

jälkeen saivat omaa motivaatiota kasvamaan ja auttoivat jaksamaan.

10.6.2016 0:15

46 10 9.6.2016 23:58

47 Laadukas valmennuskurssi. 9.6.2016 23:29

48 - 9.6.2016 23:28

49 Loistava! Juuri sellainen mitä toivoinkin ja ehkä jopa enemmän. 9.6.2016 21:46

50 Kurssi oli hyvä. Se valmisti juuri oikealla tavalla pääsykokeeseen. 9.6.2016 21:00

51 Olen tyytyväinen ekonomivalmennuksen kurssiin, sillä halusin kurssin, jossa saan tehtäviä rajattomasti ja tämä kurssi

pystyi tähän tarpeeseen vastaamaan hyvin.

9.6.2016 20:14

52 Edelleen positiivinen. 9.6.2016 19:36

53 Vaikka muista valmennuskursseista ei kokemusta olekaan, uskaltaisin väittää että Ekonomivalmennuksella on

kaikinpuolin markkinoiden kattavin kurssi

9.6.2016 19:32

54 Hyvä setti kaikin puolin. 9.6.2016 19:32

55 Onnellinen, että se on ohitse eikä tartte enää lukea ja stressata :D Jos (ja toivottavasti kun) koulupaikka heinäkuussa

aukeaa, kaikki kiitos kuuluu tälle kurssille. En usko, että olisin saanut kymmentä pistettä enempää kokeessa, jos en

olisi ollut tällä valmennuskurssilla. Nyt nimittäin tuli töitä tehtyä ja mitä luultavimmin tulos on myös sen mukainen.

9.6.2016 19:23

56 Laadukasta opetusta erinomaisella hinta-laatusuhteella! Suosittelen ehdottomasti eteenpäin jos joskus tulee

mahdollisuus.

9.6.2016 18:53

57 Toimiva ja hyvä tuki oppimisprosessille. 9.6.2016 18:40

58 En ollut ennen tätä kevättä kuullutkaan tälläisestä kurssijärjestäjästä, mutta voin ehdottomasti suositella jokaiselle! 9.6.2016 18:15

59 Hyvä kurssi ei voi muuta sanoa. 9.6.2016 17:53

60 Paras verkkovalmennuskurssi mitä on, kaverit hieman kadehtivat tehtäväkoneen lajuutta ja videomateriaalia.

Osallistuisin uudestaan, jos opintopaikka ei aukea :)

9.6.2016 17:52

61 Taitaapi käydä niin että osallistun kurssille vielä uudelleen. Tuli vähän sählättyä laskiksen kysymyksissä ja näin ollen

opiskelupaikka ei taidakkaan olla varma tänä vuonna. Varmasti paras kurssi ao. hinnalla

9.6.2016 17:50

62 Hyvä, laadukas, varmasti #1 valmennuskursseista kauppikseen 9.6.2016 17:45

63 Olen erittäin tyytyväinen, että valitsin Ekonomivalmennuksen! 9.6.2016 17:43

64 Loistava kurssi ja itselle ainakin ehdoton syy sisäänpääsyyn. 9.6.2016 17:17
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65 Hyvä tunne jäi kokeesta, joten onnistunuthan tämä verkkovalmennuskurssi oli. Hain ykkösvalintana

kotipaikkakunnalleni Joensuuhun, ja itse laskemani pisteet 31,25 (+3p.) luulisi riittävän tänne. Näin jälkikäteen

ajateltuna mietin, että olisiko kannattanut hakea myös niihin etelä-suomen "arvostetumpiin" kouluihin, kuten

Tampereelle, jos pisterajatkin kerta tippuvat. Mutta ei kyllä harmita yhtään jos se koulupaikka nyt napsahtaa käteen

täältä kotikaupungistakin, en usko, että se hirveästi huonontaa tulevaisuuden asemiani. :-)

9.6.2016 17:15

66 Vastasi kyllä täysin odotuksia ! Kiitos :-) 9.6.2016 17:07

67 Ehkä niin hyvä kun valmennuskurssista vaan voi olla! Tuntui että sain kurssilta todella paljon ja osin sen ansiosta

näyttäisi että kauppakorkean ovet ovat aukeamassa tänä vuonna.

9.6.2016 17:03

68 iha hyvä. itse aloitin lukemaan jo tammikuussa ja myöhemmmin ymmärsin että olisi kannattanut katsoa viime vuoden

videot heti alkuun jolloin olisi ymmärtänyt asian ja olisi ollut mukavampi lukea. nyt en aluksi ymmärtänyt kirjoista

paljoakaan ja luin vain opetellen ulkoa. ehkä liikaa painotetaan ulkoa opettelua, mielestäni ymmärtäminen on jopa

tässä kokeessa ensisijainen, ja sen jälkeen ulkoa opettelu. opiskelupaikka saattaa jäädä aallosta saamatta mikä

tietenkin harmittaa, mutta kurssi oli hyvä.

9.6.2016 17:02

69 Suosittelen tutuilleni 9.6.2016 16:53

70 Jatkakaa samaan malliin niin autatte myös tulevaisuuden ekonomeja:) 9.6.2016 16:51

71 Positiivinen, parhaiten mieleen jäi laskiksen videot ja niiden opettaja. Hänelle suuri peukku! 9.6.2016 16:46

72 Hyvä fiilis jäi. Jos haen kouluun uudelleen, ostan edelleen ekonomivalmennuksen kurssin. 9.6.2016 16:40

73 Kurssista jäi hyvä fiilis, enkä kadu sen hankintaa. 9.6.2016 16:39
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kauppakorkean valmennuskurssille

osallistumista, suositteletko

Ekonomivalmennusta hänelle?

Vastattuja: 77 Ohitettuja: 1

Yhteensä 77

Kyllä

En

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

Vastausvaihtoehdot Vastaukset

Kyllä

En

1 / 1

Ekonomivalmennus verkkovalmennuskurssin palautekysely 2016



Q10 Muita kommentteja kurssijärjestäjälle.

Yleistä palautetta.

Vastattuja: 52 Ohitettuja: 26

# Vastaukset Päivämäärä

1 Tein kaikki harjoitustehtävät, luin siinä ohessa runsaasti ja pääsin Lappeenrantaan helposti. Suuri kiitos laadukkaasta

kurssista !

22.7.2016 7:07

2 Kiitos aivan loistavasta kurssista! Jos en tänä vuonna olisi päässyt sisään kouluun, osallistuisin ehdottomasti

ekonomivalmennuksen kurssille uudestaan!

5.7.2016 14:51

3 Hyvää duunia, olitte korvaamaton apu tielläni kauppakorkeakouluun! 4.7.2016 17:19

4 Osaatte asianne, joten jatkakaa samaan malliin! 1.7.2016 17:54

5 Kiitos! Minulla ei olisi mitään saumaa päästä kouluun ilman valmennuskurssia. Nyt jumituin kokeessa pariin tehtävään

ja aika loppui kesken. Taitaa jäädä pari pistettä vajaaksi. Oma moka.

24.6.2016 0:13

6 Kiitos paljon kurssista! Eiköhän tässä kouluun päästä :) suosittelen ehdottomasti jatkossa kaikille kauppikseen

hakeville

18.6.2016 11:15

7 Kiitos avusta! 17.6.2016 18:59

8 Olen erityisen tyytyväinen laskentatoimen opetuksesta. En ymmärtänyt aiheesta kirjan perusteella oikeastaan mitään,

mutta katsottuani opetusvideot ja tehtyäni tehtäviä aiheet avautuivat minulle. Vastasin pääsykokeessa jokaiseen

kysymykseen laskentatoimesta ja ne menivät vieläpä oikein.

15.6.2016 17:21

9 Ottakaa yhteyttä jos tarvitsette tutoreita ensvuodelle. 15.6.2016 16:40

10 Jukka vedät hyviä motivaatiopuheita! 14.6.2016 17:10

11 Todella suuret kiitokset! Ilman teitä kauppakorkeaan pääseminen olisi tuntunut mahdottomalta etenkin näin töiden

ohella. Nyt se tuntuu hyvinkin mahdolliselta. Kurssinne ylitti kaikki odotukset, en voi kuin kehua hyvästä opetuksesta ja

laajasta materiaalista. Huomaa, että teillä on oikeasti halu auttaa meitä opiskelupaikan saamisessa ja asioiden

oppimisessa eikä ole vain raha mielessä. Hinta on edullinen kurssin suureen materiaaliin verrattuna. En tiedä miten

voisin tarpeeksi kehua kurssianne, se on niin hyvä. Tuhannesti kiitoksia!!

14.6.2016 1:07

12 Jatkakaa hyvää työtä ja pitäkää mielellään hinta jatkossakin siedettävissä rajoissa! 13.6.2016 23:37

13 Erityiskiitos joman tämän vuoden videoluentojen opettajalle (nimi ei muistu nyt millään mieleen). Katsoin myös

viimevuotiset videot niihin verrattuna tämän vuotiset luennot olivat ihan huikeat! Asiat avautuivat ja jäivät mieleen ihan

eri tavalla.

13.6.2016 22:15

14 Kiitos hyvästä kurssista! Erityisen iloinen/tyytyväinen olen suorapuheisuudesta välikokeiden jälkeisissä viesteissä, se

todellakin antoi vielä lisäpuhtia hommaan! Voin todeta olevani tyytyväinen lopputulokseen, vaikkei se tulekkaan

johtamaan opiskelupaikkaan. 9-11 tuntisten työpäivien ja yrittäjyyden sovittaminen pääsykoeurakkaan oli todella kova

projekti. Omalta osaltani haluan kyllä korostaa vielä viimeisen kahden viikon merkitystä luku-urakassa; itse sain

viimeisestä verkkovälikokeesta noin 11p ja pääsykokeessa 31p, joten toivoa on aina loppuun asti kunhan vain tietää

mitä on tekemässä!

12.6.2016 23:19

15 Kiitos avusta, toivottavasti pääsen opiskelemaan haluamaani hakukohteeseen ?? 12.6.2016 10:29

16 Jos olisin voinut ostaa harjoitustehtävät ja välikokeet erikseen halvemmalla olisin niin tehnyt. Palautetta ja vinkkejä on

mukava saada, ne kannustavat opiskelemaan kovemmin ja toisaalta kun asiat on jo hyvin niin helpottaa epävarmaa

oloa. Kiitos!

11.6.2016 17:49

17 Oli laadukas ja hyvä kurssi, hienoa että opettajiin voi olla myös puhelimitse yhteydessä, jos tarvitsee apua, kiitos :) 11.6.2016 12:51

18 Kiitos kurssista! Verkkokurssi oli parempi kun ajattelin. En olisi päsrjännyt yhtä hyvin ilman. Kokeesta sain 32 pistettä,

toivottavasti turkuun riittäisi 35 tänä vuonna. :)

10.6.2016 17:42

19 Kiitos kurssista! 10.6.2016 14:54

20 Vielä kiitoksia paljon koko teidän porukalle! Kyllä tavallaan sanattomaksi vetää, miten hienon paketin tuolla summalla

sai! Toivotaan että teidän viimeinen ennuste osuu ja pisterajat putoisivat täälläkin vähintään sen yhden pisteen.

Pääsisi merkitsemään yhden verkkokurssilaisen lisää kouluunpäässeiden joukkoon!

10.6.2016 14:52

21 Tiedän keitä kiittää jos tänä vuonna pääsen yliopistoon opiskelemaan! 10.6.2016 14:32
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22 Kiitos, että jaksatte touhuta näin paljon meidän tulevien opiskelijoiden eteen. Sisältöä tuotetaan ja täydennetään

tasaisesti ja kysymyksiin saa vastauksia nopeasti. Onko moodlesta mahdollista tehdä testiversiota? Uskon että jos

ihmiset oikeasti tajuaisivat kyseisen sovelluksen mahdollisudet yhdistettynä laadukkaasen lähiopetukseen, yhä

useampi valitsisi Ekonomivalmennuksen. Moni kirjastossa tapaamani jonkin toisen kurssin opiskelija ihasteli

verkkoympäristöä itse joutuessaan selaamaan pelkkiä pdf tiedostoja tai valtavaa monistekasaa. Ainakaan omaan

silmään ei ole osunut havainnoillistavaa esitystä Moodlesta.

10.6.2016 14:26

23 Kansiksessa fontteja voisi miettiä uudestaan, helpottaisi lukemista videoissa, varsinkin jos tekstiä on paljon. Nopeita

konkreettisia esimerkkejä toivoisin muiltakin opettajilta kuin Jukalta. Opetus oli muuten erittäin mainiota.

Laskentatoimessa paras opetus, mutta myös kansiksessa ja matikassa soveltavien tehtävien esimerkit olivat tosi hyviä

ja selkeitä.

10.6.2016 13:31

24 Kova työ kurssin avulla palkitaan/palkittiin 10.6.2016 13:11

25 Välikokeet oli tosi hyvä tapa testata oppimisen tasoa. Hienoa, että myös verkkokurssilaisille tarjotaan samat oppimisen

mahdollisuudet kuin

10.6.2016 11:13

26 Kiitos loistavasta tuesta kokeeseen! 10.6.2016 11:08

27 Videoiden kuvauksessa voisi kiinnittää huomiota enemmän mikä on oleellistä. Useaan otteeseen luennoija kirjottaa

muistiinpanoja tai screenillä muuten on jotain oleellista asiaa minkä haluaisi nähdä ja tehdä itselle merkintöjä mutta

kamera kuvaa luennoijaa joka ei muuten tee mitään niin tärkeää.

10.6.2016 11:05

28 Viime syksynä armeijan suoritettuani katselin kaverien päivityksiä sosiaaliseen mediaan ja ajatus opiskelemisesta

syntyi. Päätin, että tämä tulee olemaan viimeinen välivuoteni! Entisenä urheilijana itseopiskelu oli alkuun hieman

haastavaa. Lukion suorittamisesta oli kertynyt kaksi vuotta ja opiskelutekniikat olivat unohtuneet jos niitä koskaan oli

edes ollut. Kovan motivaation ansiosta kävin kirjoja läpi päivittäin. Maaliskuun loppupuolella ymmärsin tarvitsevani

materiaalia itseopiskelun tueksi. En haluanut maksaa yli tuhatta euroa kursseista vaan halusin nimenomaan tehtäviä ja

niitä oli eniten Ekonomivalmennuksella! Lisäksi kenelläkään ei ollut moitittavaa kurssista joten päätin ostaa

verkkokurssin. En voi edes arvioida miten paljon tehtävät ja tiettyjen aineiden videoiden katsominen auttoi opiskelussa.

Monet asiat aukesivat videoiden kautta ja tehtävistä sai tukea ja itseluottamusta. Mielestäni parasta kurssissa oli

kuitenkin välikokeet. Itse pääsykoe meni hieman heikommin kuin viimeiset välikokeet. Onhan tilanne eri olla

pääsykoepäivänä sadan muun kanssa salissa istumassa. Saattoi hieman jännittääkin. Silti pisteeni laskettua olen

melko varmasti ensi syksyllä aloittamassa opiskeluni. Tavoite saavutettu! Paljoin töitä se vaati, vaikka kurssista saikin

paljon apua. Kiitos Jukalle! Ja kaikki tulevat kauppatieteilijöiksi haluavat, uskokaa omiin mahdollisuuksiinne! Ja ottakaa

Ekonomivalmennuksen kurssi! Hyvää kesää kaikille!

10.6.2016 10:50

29 Kiitokset erityisesti Jukalle ja Juhalle loistavasta opetuksesta. Luennot herättivät ajatuksia ja saivat miettimään kirjojen

asioita ihan eri tavalla. Jatkakaa samaan malliin. Kiitos!

10.6.2016 10:37

30 - 10.6.2016 4:08

31 Talousmatikan tehtävissä ja tunneilla laskettiin jotain tehtäviä mitä ei voi tulla kokeessa nelilaskimen rajoituksien

takia, se ei ehkä ole kovin oleellista. Ja tiivistelmissä aika paljon kirjoitusvirheitä, ne vois vielä pari ihmistä lisää

tarkistaa ennen kuin menee painoon. Kaiken kaikkiaan kurssista jäi hyvä maku, tarjonta kattavaa ja virheet erittäin

vähäisiä, kiitokset!

10.6.2016 1:11

32 Mahtava kurssi! Suuret kiitokset, ilman tätä en saisi kokeesta varmastikkaan yli 10 pistettä. 10.6.2016 0:36

33 Huikeet vitsit jotka sai naurattamaan joskus liiankin paljon :D 9.6.2016 23:58

34 Iso kiitos ekonomivalmennukselle, sillä kurssin ansiosta tulen todennäköisesti saavuttamaan tavoittelemani

opiskelupaikan.

9.6.2016 23:29

35 - 9.6.2016 23:28

36 Iso kiitos! Ja ehdottomasti Ekonomikurssin valtti suuri harjoitustehtävien määrä, jonka takia minäkin kurssin valitsin. 9.6.2016 21:46

37 Taloustieteen luennoitsija oli aivan loistava. Taloustieteen opetusvideoiden katsomisen jälkeen käytännössä osasi

koko kirjan asiat vaikka ei olisi kirjaa etukäteen lukenut. JoMan luennoitsijan opetustyyli ei välttämättä ollut kaikkein

otollisin pelkän verkkokurssin valinneille, mutta videot kuitenkin auttoivat saamaan kokonaiskuvaa alueesta.

9.6.2016 20:14

38 Kiitos Ekonomivalmennus! Ilman kurssia olisin varmasti paljon kauempana koulupaikasta kuin tällä hetkellä. Kiitos

erityisesti Jukka, alunperin tylsimpänä pitämästäni laskentatoimesta muodostui lemppariaine hyvien luentojesi

ansiosta :)

9.6.2016 19:32

39 Hyvä tsemppi alusta lähtien. Haalarimerkit sisäänpäässeille? ;) 9.6.2016 19:32

40 Suuret kiitokset ja jatka samaan malliin! Tulen ehdottomasti toitottamaan Ekonomivalmennuksen puolesta jokaisella

keskustelupalstalla.

9.6.2016 19:23

41 Hyvät opettajat. Hyvä kommunikointi myös järjestäjien suunnasta. 9.6.2016 18:15
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42 JoMan ja laskentatoimen oulun ryhmän vetäjille isot plussat videot olivat loistavia. 9.6.2016 17:52

43 Laskentatoimeen tarvittaisiin soveltavia tehtäviä. 9.6.2016 17:50

44 - 9.6.2016 17:43

45 Opetus oli hyvää ainakin siltä osin miltä katsoin videot eli laskiksesta ja kansiksesta. Tiivistelmät, välikokeet ja

oppimiskone antavat erittäin paljon etumatkaa muihin hakijoihin. Kurssi yksinkertaisesti parantaa mahdollisuuksia

päässä tavoitteeseensa huomattavasti.

9.6.2016 17:17

46 Kiitos tuhannesti! Suosittelen kyllä ehdottomasti tätä ekonomivalmennuksen verkkokurssia myös kavereilleni, jos ensi

keväänä joku on hakemassa kauppatieteelliseen. Tämä oli omalla kohdallani kunnon motivaatio-buusteri. Itsekin

edellisenä keväänä isäni ehdotellessa valmennuskurssia kielsin tarvitsevani semmoista ja sanoin vielä muistaakseni,

että se olisi rahan tuhlaamista. Nyt en kyllä voi todellakaan mennä sanojeni taakse, kun tänä keväänä kuitenkin

päädyin verkkokurssin ottamaan opintojeni tueksi. Tämä niin maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa!! Ja jos

opettajat kerta saavat bonuksia palautteiden kehuista, niin Jukalle täältä propsit! En ennen tätä kurssia kyllä

samanlaisia motivaatiopuheita ole kuullut. Kiitos ja toivottavasti teidän toimintanne saa positiivista palautetta, mikä

teille kuuluu.

9.6.2016 17:15

47 Hyvää kesälomaa sitten vaan ! 9.6.2016 17:07

48 Suuri kiitos paneutumisestanne, tuntui että kurssi aidosti tuki koko luku-urakkaa läpi kevään. Varmasti ehdottomasti

paras kurssi mitä markkinoilla tällä hetkellä on tarjolla! :)

9.6.2016 17:03

49 luin 700 tuntia enkä tod näk. saa opiskelupaikkaa aallosta. tätä ehkä painottaisin ensi vuonna, tuntimäärä ei missään

nimessä ole ainoa tekijä koulupaikan saamisessa!

9.6.2016 17:02

50 Erityiskiitokset laskentatoimen ja joman opettajille, jotka olivat moodlen luennoilla 9.6.2016 16:53

51 Kuten aikaisemmin jo sanoin, laskentatoimen videot olivat parhaimpia, opettaja sai mielenkiinnon pysymään yllä.

Mielestäni jotkin tsemppiviestit olivat enemmänkin ahdistavia, vaikka harjoituspääsykokeiden perusteella minulla ei

ollut hätää. Tuntimäärää painotettiin mielestäni liikaa, sillä ihmiset oppivat hyvin eri tavalla ja itse olisin vain ahdistunut

jos olisin alkanut laskemaan tunteja.

9.6.2016 16:46

52 Hain Ouluun, luin n.300 tuntia, sain viimeisistä kokeista 25-26 pistettä. Kiristin opiskelutahtia selvästi loppuun, sain

pääsykokeesta 18 pistettä.

9.6.2016 16:40
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