
Q2 Miksi valitsit Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssin?
Harkitsitko myös jotain muuta vaihtoehtoa tai kurssijärjestäjää? Jos kyllä,

niin mitä?

Vastattu: 81 Ohitettu: 1

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 Kaverit suosittelivat. Harkitsin Valmennusakatemian kurssia, jonka olisin saanut halvemmalla. 20.7.2017 14:00

2 Hinta ja saatavuus. Kotikurssi sopi itselleni parhaiten. 30.6.2017 17:06

3 Tyttöystävä otti viime vuonna myös verkkokurssin erinomaisella menestyksellä, en harkinnut 30.6.2017 15:17

4 Halpa ja tilastot houkuttelivat. 30.6.2017 13:54

5 Oppimiskoneen runsaiden tehtävämäärien vuoksi. Harkitsin myös muita isoimpia toimijoita

(Valmennuskeskus yms.)

28.6.2017 22:58

6 Kaverit suositteli ja vaikutti hinta-laatusuhteeltaan parhaalta vaihtoehdolta 28.6.2017 18:32

7 Aiempana vuonna oli valmennuskeskuksen kurssi, mutta en kokenut sitä niin hyväksi, joten valitsin

ekonomivalmennuksen verkkovalmennuksen

27.6.2017 23:03

8 Harkitsin muitakin koska olivat edullisempia mutta päädyin tähän koska sivuillanne oli hyvät

luokitukset. Muita olivat verkkoakatemia

27.6.2017 22:50

9 Vertailin kaikkia etäkursseja tarjoavia tahoja (Kokkolassa ei paljon läsnäolokursseja järjestellä..)

lähinnä nettisivujen ja googlattujen palautteiden perusteella. Näistä parhaan hinta-laatusuhde-

tuntuman tarjosi Ekonomivalmennus.

27.6.2017 21:51

10 Tein valinnan Ekonomivalmennuksen ja Oulun kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestön

Finanssin järjestämän valmennuskurssin väliltä. Päädyin valitsemaan Ekonomivalmennuksen

kurssin, koska netistä hankkimani tiedon perusteella kurssi vaikutti merkittävästi laadukkaammalta

(sisäänpäässeiden määrä, enemmän faktatietoja kurssista, pitkään toiminut kurssijärjestäjä,

pätevät opettajat) kuin vaihtoehtoinen kurssi. Vaikka Finanssin kurssi olisi ollut edullisempi, niin

uskoin Ekonomivalmennuksen kurssin olevan laadultaan niin paljon parempi, että se oli

sijoituksena kannattavampi.

26.6.2017 19:15

11 Hyvä kokemus viime vuodelta. En harkinnut muita kursseja 21.6.2017 16:23

12 Hintaan nähden kurssi vaikutti kaikkein laajimmalta. Harkitsin myös Valmennuskeskusta. 20.6.2017 16:26

13 Olin pettynyt Valmennuskeskuksen kurssiin, joten googletin kilpailevia kursseja ja sain tästä

kurssista parhaan kuvan.

19.6.2017 9:00

14 Kaverini kehui ja pääsi sisään viime vuonna tältä kurssilta. Muita en harkinnut. 17.6.2017 9:07

15 Monelta taholta kuulin että hyvä ja suosittu. Verkkokurssin hinta järkevä. 16.6.2017 0:14

16 Harkitsin myös Winneriä. Päädyin Ekonomivalmennukseen koska luin siitä enemmän hyvää

palautetta ja tehtäviä oli tarjolla eniten kaikista valmennuskursseista.

15.6.2017 8:33

17 Sain suosituksen kaverilta ja studiamessuilla varmistuin valinnasta jutellessani

ekonomivalmennuksen porukan kanssa. Olin kuullut siis kurssista hyvää ja messuilla ilonen ja

kannustava vastaanotto varmisti asian.

14.6.2017 19:41

18 Kuulin kaverilta, että Ekonomivalmennuksen harjoitustehtävät ovat hyviä 12.6.2017 19:17

19 Ekonomivalmennus oli arvosteltu parhaimmaksi valmennukseksi. Etsin muita vaihtoehtoja mutta

ekonomivalmennukseen päädyin hyvin nopeasti.

12.6.2017 18:48

20 Parhain löytämäni verkkovalmennuskurssi ja olin kuullut teistä hyvää. En harkinnut. 12.6.2017 17:48

21 Koska asun paikkakunnalla jossa ei järjestetty valmennuskursseja, lähin olisi ollut tunnin

ajomatkan päässä ja valmennuskeskuksen järjestämä. Valitsin ekonomivalmennuksen nettikurssin

ennemmin jotta aikaa ei menisi matkoihin ja koska luin netistä paljon hyvää

ekonomivalmennuksesta

12.6.2017 15:56
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22 Löysin sen ensimmäisenä googlesta ja se vaikutti pätevältä ja asiantuntevalta 11.6.2017 18:43

23 Kaveri oli ollut aikaisemmin ja oli tykännyt. Valmennuskeskuksen itsenäisen opiskelun pakettia

harkitsin myös.

11.6.2017 16:19

24 Valitsin kurssin, koska ystäväni suosittelivat kyseistä kurssia. 11.6.2017 16:11

25 Olin myös valmennuskeskuksen valmennuksella 11.6.2017 12:56

26 Ollut teidän kurssilla ennenkin. 11.6.2017 12:48

27 Olin viime vuonna Valmennuskeskuksen kurssilla ja en päässyt sisään. Tiesin että tarvitsin lisää

tehtävä harjoitteita ja olin kuullut että ekonomivalmennuksella niitä on tuhansi, joten valitsin sen.

10.6.2017 19:04

28 En päässyt osallistumaan töiden takia helmikuun kursseille, joten viime vuoden lähiopetuskurssin

kokemuksen jälkeen päädyin verkkokurssiin.

10.6.2017 19:00

29 verkkovälikokeiden takia, supermasterin netttikurssia 10.6.2017 18:31

30 Kaverini otti ekonomivalmennuksen lähiopetuskurssin ja se sai minutkin miettimään

valmennuskurssin ottoa. Harkitsin myös muiden järjestämiä verkkovalmennuskursseja, mutta

ekonomivalmennuksen vaikutti parhaalta.

10.6.2017 17:30

31 Minulle suositeltiin ekonomivalmennusta 10.6.2017 16:51

32 Netin keskustelupalstojen ja tilastojen perusteella valitsin. 10.6.2017 14:44

33 Asun pienellä paikkakunnalla joten verkkokurssi oli paras vaihtoehto. Harkitsin myös

valmennuskeskuksen kurssia mutta ekonomivalmennus oli tilastollisesti paras.

10.6.2017 12:43

34 Tämä oli sisällöltään laajin ja tätä oli kehuttu. Vertailin kaikkia verkkokursseja ja tämä vaikutti

parhaalta.

10.6.2017 11:38

35 Ekonomivalmennuksen kurssi kuulosti laadukkalle ja myös tilastot puhuivat puolestaan. Viime

vuoden Eximian kurssi oli pettymys, joten en halunnut ottaa heiltä takuukurssia.

10.6.2017 11:34

36 Kaveri suositteli kurssia, eikä olisi kuulemma hyväksynyt ollenkaan, jos olisin ottanut toisen

järjestäjän kurssin.

10.6.2017 9:28

37 Valitsin verkkovalmennuskurssin sen laajuuden vuoksi. Muilla kursseilla ei ollut yhtä paljon

harjoitustehtäviä ja/tai videoituja luentoja.

10.6.2017 9:22

38 Luin netistä hyviä arvosteluja nettikurssista ja hinta/laatusuhde kuulosti loistavalta. En harkinnut

muita

10.6.2017 8:33

39 Olin aiemmin Jyväskylän ainejärjestö Pörssin kurssilla ja siellä en oppinut mitään joten halusin

mennä toiselle kurssille, tästä olin kuullut paljon hyvää joten valitsin tämän siksi.

10.6.2017 0:16

40 Suositukset loistavat, Jukka antoi hyvän infopaketin studiamessuilla. 10.6.2017 0:04

41 Valitsin ekonomivalmennuksen koska vaikutitte parhaimmalle vaihtoehdolle, sekä muutaman

esimerkki luenno katsominen helpotti valintaa.

9.6.2017 22:48

42 Kaverini suositteli Ekonomivalmennuksen kurssia. Sain päätökseeni tukea myös

keskustelufoorumeilta. Verkkovalmennuskurssi kuulosti hyvältä vaihtoehdolta, koska lähimpään

lähiopetuskaupunkiin on useita kymmeniä kilometrejä.

9.6.2017 21:15

43 Luin netistä hyviä arvioita kurssin käyneiltä ja tilastot puhuivat myös puolestaan. En harkinnut

muita vaihtoehtoja.

9.6.2017 20:50

44 Olin työväen akatemiassa, siellä opettajat suositteli. Harkitsin Timo Hentusta. 9.6.2017 20:43

45 Olin kurssilla jo viime vuonna. Valitsin kurssin monipuolisten ja runsaiden tehtävien vuoksi sekä

siksi, että videoluennot mahdollistivat osallistumisen etänä.

9.6.2017 20:42

46 Valitsin ekonomivalmennuksen, koska olin edellisenä vuonna käynyt Supermaster Ky

valmennuskurssilla johon en ollut tyytyväinen.

9.6.2017 20:29

47 Ainoa kurssijärjestäjä keneltä löysin verkkovalmennuksen. Myös hinta ratkaisi, kun mietin että

otanko verkkokurssin vai normaalin kurssin. Vapaus käydä asiat omassa järjestyksessä ja

tahdissa oli myös yksi ratkaiseva tekijä verkkovalmennuksen puolesta.

9.6.2017 20:04

48 Verkkukurssin ja suositusten perusteella 9.6.2017 19:35

49 Katsoin arvosteluja ja totesin että paras vaihtoehto kotona opiskeluun, hinta- laatu- määrä mitalla. 9.6.2017 18:54

2 / 4

Ekonomivalmennus verkkovalmennuskurssin palautekysely 2017



50 Olin jo viime vuonna Ekonomivalmennuksen lähiopetuskurssilla, jolloin pääsinkin Jyväskylän

yliopiston kauppakorkeakouluun. Halusin kuitenkin vaihtaa kaupunkia, joten otin

Ekonomivalmennuksen verkkokurssin, sillä tiesin viime vuoden perusteella siellä olevan

monipuoliset ja hyvät harjoitustehtävät ja muut materiaalit. En harkinnut muita kurssijärjestäjiä.

9.6.2017 18:25

51 Valitsin Ekonomivalmennuksen, koska sisältö vaikutti lupaavalta ja hinta oli sopiva. 9.6.2017 17:34

52 Se oli ensimmäinen kursseista, joka tuli vastaan. Minut vakuutti se, että järjestäjä oli erikoistunut

pelkästään kauppakorkean pääsykokeisiin. Netistä lukemani palaute oli myös suurimmilta osin

positiivista.

9.6.2017 16:13

53 Hinta oli sopiva minun kukkarolle ja netistä luin paljon positiivisia kommentteja kurssista. Harkitsin

valmennuskeskuksen kurssia myös mutta se oli paljon kalliimpi ja kun vertasin näitä kahta kurssia

keskenään niin päädyin ekonomivalmennuksen kurssiin kuitenkin lopulta koska vaikutti

monipuolisemmalta.

9.6.2017 16:13

54 Jäi viime vuodesta hyvä fiilis moodlen tarjonnasta 9.6.2017 16:04

55 Olin kuullut Ekonomivalmennuksen materiaaleista paljon hyvää, etenkin taloustieteen osalta. Koin,

etten hyötyisi kuitenkaan opetuksesta, joten valitsin verkkokurssin.

9.6.2017 15:55

56 Vertailu muihin valmennuskursseihin osoitti Ekonomivalmennuksen kaikilta osin parhaaksi

vaihtoehdoksi niin hinnan, laadun kuin verkkokurssin suhteen.

9.6.2017 15:51

57 Olin viime vuonna Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilla, Turku ja 0,5 pisteen päähän, mutta

teidän verkkomateriaalinne oli erinomainen. Suorastaan loistava. Itse koin lähiopetuskerrat

ajanhukaksi edellisenä vuonna ja siksi valitsin nettikurssin tällä kertaa.

9.6.2017 15:41

58 Silloisella hetkellä saatavista paras hinta/laatu oletus 9.6.2017 15:41

59 Verkkokurssi oli sopivin vaihtoehto minulle 9.6.2017 15:36

60 Kuulin paljon hyvää ekonomivalmennuksesta, hinta/laatu-suhde vaikutti myös loistavalta. Harkitsin

myös valmennuskeskuksen kurssia.

9.6.2017 15:25

61 Runsaiden tehtävien takia 9.6.2017 15:20

62 Katselin valmennuksen tarjoojien sivuja ja vertailin verkkovalmennuksia. Ekonomivalmennus

erottui hinta/laatusuhteeltaan muista. Ylilaudan opiskeluosiossa suuri osa oli ottanut ja kehunut

Ekonomivalmennusta, joka sinetöi päätökseni.

9.6.2017 15:19

63 Kävin saman kurssin viime vuonna ja olin siihen tyytyväinen 9.6.2017 15:09

64 Valitsin ekonomivalmennuksen sen tarjoaman verkkoympäristön takia. Koin oppimiskoneen

vuonna 2016 hyvin hyödylliseksi.

9.6.2017 15:07

65 Kävin viimevuonna, kaverit suosittelivat. En harkinnut muita 9.6.2017 15:02

66 Keskustelupalstojen perusteella vaikutti laadukkaalta. Kurssi oli myös sopivan hintainen ja

materiaalia monipuolisesti. Harkitsin myös ainakin Hentusen kurssia

9.6.2017 14:57

67 Minulla oli tämä viime vuonnakin, paras kurssi. 9.6.2017 14:54

68 Tutkin muita valmennuskurssien tarjoajia netistä, mutta päädyin Ekonomivalmennukseen, koska

verkkovalmennuskurssi vaikutti minulle sopivalta ja Ekonomivalmennuksen

verkkovalmennuskurssi vaikutti tarjolla olevista kursseista parhaimmalta.

9.6.2017 14:54

69 Vaikutti luotettavalta verkkosivujen perusteella. En harkinnut muita vaihtoehtoja. 9.6.2017 14:48

70 Se oli saanut eniten kehuja. Katselin muitakin, en muista nimiä 9.6.2017 14:42

71 Kohtuullisen hintainen ja vaikutti laadukkaalta. Verkkovalmennus tuntui itselleni helpommalta kuin

lähiopetus.

9.6.2017 14:42

72 Etsin tietoa netistä ja eniten hyviä asioita sanottiin EV:n kurssista. Harkitsin myös eximian

valmennusta mutta tiesin ekonomivalmennuksen olevan parempi.

9.6.2017 14:36

73 Kaverit suosittelivat 9.6.2017 14:35

74 Laaja verkkokurssi& halpa. Harkitsin hentusen verkkokurssii 9.6.2017 14:33

75 Paljon tehtäviä ja tiesin jo ennestään, että minkälainen on ekonomivalmennuksen verkkokurssi,

koska olen myös aikaisemmin hakenut ja olin samalla valmennuskurssilla

9.6.2017 14:26
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76 Ennen ekonomivalmennusta olin ostanu verkkokurssin Valmennusakatemialta. Ostin sen

alunperin sen takia, sillä hinta oli edullisempi ja koin, että valmennuskurssien välillä ei pitäisi olla

suuria eroja. Kurssin jatkuttua jonkin aikaa koin, että kurssista ei ollut itselleni mitään hyötyä.

Tehtävien ja kokeiden taso oli naurettavan helppoa, joten päädyin lopulta ostamaan myös

ekonomivalmennuksen.

9.6.2017 14:25

77 Viime vuonna olin erittäin tyytyväinen kurssiin, vaikka en silloin ensimmäiseen hakukohteeseeni

päässytkään. Tänä vuonna en edes harkinnut muita.

9.6.2017 14:25

78 Valitsin koska kaverit suosittelivat. En harkinnut muita. 9.6.2017 14:22

79 Paikkakunnallani ei ollut mahdollisuutta osallistua varsinaiselle valmennuskurssille, joten

verkkovalmennuskurssi vaikutti hyvältä vaihtoehdolta. Tutkin vaihtoehtoja netistä etukäteen ja

lukemani positiiviset palautteet ja hyvä hinta-laatu -suhde vakuuttivat minut valitsemaan

Ekonomivalmennuksen.

9.6.2017 14:21

80 Edullinen hinta ja olin kuullut vain hyvää. En oikeastaan edes harkinnut muita. 9.6.2017 14:19

81 Olin kuullut kavereilta paljon hyvää Ekonomivalmennuksesta. En harkinnut. 9.6.2017 14:17
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Q3 Millaisia odotuksia/tavoitteita sinulla oli tämän kurssin osalta?
Toteutuivatko odotuksesi?

Vastattu: 79 Ohitettu: 3

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 Syventää osaamista, saada tukea vaikeampien aihepiirien käsittelyyn, kertaaminen, itseopiskelun

rytmittäminen. Kaikki toteutuivat, vaikka tehtäviä olisi pitänyt tehdä enemmän.

20.7.2017 14:00

2 Lähdin vähän heikoin odotuksin kurssille, sillä ajattelin, että nämä kurssit ovat lähinnä vain

hyödytöntä rahastusta. Pörssiyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja jo eläkkeellä oleva isoisäni

kuitenkin painosti minut kurssille ja suostuin, koska hän myös lupautui maksamaan tämän kurssin.

Kuitenkin jo ensimmäisillä oppitunneilla tajusin, että sisäänpääseminen olisi lähes mahdotonta

ilman valmennuskurssia, koska en olisi tiennyt mihin asioihin keskittyä. Myös jotkin asiat, jotka

olivat vaikeasti selitetty kirjoissa avautuivat täysin uusilla tavoin kurssilla. Erityisesti Jukka Köngäs

opettajana vakuutti minut. Hän teki laskentatoimesta itselleni mieluisimman aineen

mielenkiintoisten esimerkkiensä ja osuvan huumorinsa avulla!

30.6.2017 17:06

3 Koulupaikka, toteutui 30.6.2017 15:17

4 Tavoitteena oli päästä ensimmäisellä yrityksellä kauppikseen ja se toteutui. 30.6.2017 13:54

5 Oppimiskone oli erittäin hyvä ja varmasti merkittävin tekijä kurssivalinnassa ja myös täytti

odotukset. Luentovideot puolestaan ylittivät odotukset selvästi, kiitos siitä.ä

28.6.2017 22:58

6 Kohdistuivat lähinnä verkko-oppimisympäristössä tehtyidyin tehtäviin sekä niiden laatuun, nämä

toteutuivat hyvin

28.6.2017 18:32

7 Päästä kauppakorkeaan. Toteutuivat. 27.6.2017 23:03

8 Että saisin paljon apua yksin opiskeluun ja sain sitä 27.6.2017 22:50

9 Tavoite oli päästä opiskelemaan ja tämä tavoite myös kirkkaasti täyttyi, kun tulin hyväksytyksi

ensimmäiseen hakukohteeseeni (JSBE).

27.6.2017 21:51

10 Odotukset kurssin osalta pääsääntöisesti toteutuivat, osittain jopa ylittyivät. Ainoastaan johtamisen

ja markkinoinnin osalta olisin toivonut enemmän, se ei vastannut täysin odotuksia. Johtamisen ja

markkinoinnin opettajan käyttämät syväoppimismenetelmät eivät näin verkkokurssilaisen

näkökulmasta tuoneet juurikaan lisäarvoa, vaan päin vastoin heikensivät kurssikokemusta kun

aikaa jota olisi voitu käyttää opetukseen käytettiin tehtävien tekemiseen ryhmissä, joka ei

luonnollisesti verkkokurssilla onnistunut. Taloustiede kuului suosikkiaineisiini jo ennen kurssin

aloittamista. Sen opetus oli mielenkiintoista ja avasi juuri sopivasti vaikeampia asioita, joita ei

välttämättä ollut vielä kirjaa lukiessa ymmärtänyt. Suhtautumiseni laskestatoimeen oli ennen

kurssia melko neutraali, mutta loistava opettaja onnistui muuttamaan sen toiseksi

suosikkiaineekseni, kun erinomaisen opetuksen ja hyvien esimerkkien avulla asiat oppi niin hyvin,

että koko kirjaa alkoi katsoa ikään kuin uudesta näkökulmasta. Talousmatikan osuus oli

mielenkiintoinen, mutta ehkä itselleni joiltain osin hieman turha. Matematiikan osalta olisi ehkä

riittänyt vähempikin opetus, sillä etenkin kurssin alussa käytiin joitain asioita tuskallisen hitaasti.

Vastaavasti olisi voinut painottaa enemmän vaikeampia asioita tai käyttää opetustunteja jonkun

muun aineen opetukseen. Täytyy kuitenkin todeta, että minun on L:n kirjoittajana vähän hankala

arvioida talousmatikan osuutta ja sen haastavuutta, mutta opettajankin puheista ymmärsin että

etenkin matikan alkupuolen luennot on yleisemminkin koettu joiltain osin vähän turhankin

helpoiksi. Yksi tärkeimmistä odotuksista kurssiin liittyen liittyy motivaatioon ja riittävän työmäärän

löytämiseen. Olen liian usein selvinnyt opiskeluista turhankin helpolla, joten ahkera opiskelu on

ollut välillä haasteellista kun on tottunut siihen että vähäisempikin riittää hyviin lopputuloksiin

pääsemiseksi. Kurssin avulla sai motivaatiota opiskeluun kun tiesi millä tasolla muut ovat ja pystyi

seuraamaan oppimistuloksia välikokeiden ansiosta. Kaiken kaikkiaan kurssi oli erinomainen ja

uskon että ilman sen käymistä olisi osaamiseni ollut merkittävästi huonompaa. Kurssi siis mitä

suurimmalla todennäköisyydellä täytti tarkoituksensa, vaikka lopullinen tulos selviääkin vasta

perjantaina kun kokeen tulokset julkistetaan.

26.6.2017 19:15

11 Odotukset kohdistu laadukkaaseen verkkoympäristöön ja ne täyttyivät. 21.6.2017 16:23
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12 Odotin videoluentojen avaavan vaikeimpia asioita ja auttavan hahmottamaan paremmin

pääsykoekirjoja sekä tehtävien tukevan oppimista. Odotukseni toteutuivat.

20.6.2017 16:26

13 Odotuksena oli vihdoin saada korkeakoulupaikka kauppakorkeasta. 19.6.2017 9:00

14 Odotin paljon soveltevia tehtäviä ja niitähän piisasi. 17.6.2017 9:07

15 Saada vaikeita asioita avattua selkokielelle ja kuulla niitä toisin sanoin ilmaistuna.

Kokonaisuuksien jäsentely ym. Odotukset toteutuivat hyvin.

16.6.2017 0:14

16 Odotin hyvää ja kirjoja avaavaa opetusta sekä laadukkaita, haastavia tehtäviä. Kaikki odotukseni

toteutuivat.

15.6.2017 8:33

17 Odotin tehtäväpakettia, jotta harjoittelu onnistuisi helposti toisin kuin ilman kurssia. Ajattelin myös

videoista olevan hyötyä. Kurssi tehtävät sekä välikokeet olivat erinomaosia ja ne täyttivät täysin tai

jopa ylittivät odotukseni. Videot olivat myös hyödyllisiä vaikka en hydyntänyt niitä aivan yhtä paljon

kuin tehtäviä.

14.6.2017 19:41

18 Halusin lähinnä tehtäviä ja tiivistelmät. Tein kaikki välikokeet, mutta en ehtinyt muita tehtäviä

(työkiireiden vuoksi)

12.6.2017 19:17

19 Odotin vain että valmennuskurssin avulla saan opiskeltua ja ymmärtämään paremmin

pääsykoekirjoja. Odotukset toteutui siinä mielessä, että ilman kurssia esimerkiksi

kansantaloustieteen laskutehtäviä olisi ollut käytännössä mahdoton ymmärtää ja osata. Muutamat

asiat jäi kyllä hieman epäselviksi enkä oppinut niitä kunnolla kurssin aikana, mutta ymmärtäen aika

on rajallinen tuntienkin osalta.

12.6.2017 18:48

20 Paljon tehtäviä, opetusvideoita ja tiivistelmät. Kaikki toteutui, etenkin tiivistelmät oli hyvät ja

tehtäväpaketit. Harjoituskokeita oli paljon ja oli vaikea osallistua niihin kesken luku-urakkaa kun ei

ollut ehtinyt käydä vielä läpi koko materiaalia. Myöskin palaute, jota laitoitte harjoituskokeista oli

mielestäni turhan tiukkaa ja painotitte todella paljon opiskelutuntien määrää mikä ei mielestäni

kuitenkaan kerro osaamisesta mitään. Jotkut kuitenkin käyttävät muutamankin tunnin tehokkaasti

ja oppivat siten enemmän kun laskemalla monta tuntia on tullut opiskeltua.

12.6.2017 17:48

21 Tukea lukemiseen ja koska itse olen huono tekemään lukusuunnitelmia tai -aikatauluja niin

tukemaan pitkää lukujaksoa jossa olisin itsenäisesti suoritettuna todennäköisesti menettänyt

lukutahdin. Odotukseni toteutui.

12.6.2017 15:56

22 Odotuksena oli saada tukea pääsykokeisiin valmistautumisessa. Odotukseni toteutuivat erityisesti

kansantaloustieteen ja laskentatoimen osalta (erinomaiset opettajat) mutta esimerkiksi JoMan

osalta en saanut lainkaan vastaksia kysymyksiini keskustelupalstalla. Lisäksi mielestäni opetus

painottui enemmän itse asioiden opettamiseen kuin pelkästään pääsykokeisiin valmistautumiseen

(pääsykokeethan ovat se ykkösjuttu jota varten kurssilla ollaan, muu opetellaan sitten kun ollaan

koulussa)

11.6.2017 18:43

23 Saada selvyyttä kirjojen sisältöön, jonka myös sain. 11.6.2017 16:19

24 Juuri valmistuneena ei aivan kauheasti ollut odotuksia, paitsi mitä nyt kavereilta oli kuullut, eli

paljon hyviä tehtäviä ja hyvät materiaalit. Odotukset täyttyivät hyvin

11.6.2017 16:11

25 Otin valmennuksen välikokeiden ja oppimiskoneen takia 11.6.2017 12:56

26 Paljon tehtäviä ja videoita ja kyllä toteutuivat 11.6.2017 12:48

27 Odotin paljon tehtäviä, joita todellakin oli laidasta laitaan vaikeita ja helppoja. 10.6.2017 19:04

28 Odotuksena saada tukea ja vastauksia pääsykoekirjojen vaikeista asioista. Odotukset täyttyivät,

kiitos erityisesti Lotalle nopeista vastauksista!

10.6.2017 19:00

29 Halusin testata omaa osaamista muihin opiskelijoihin. Odotukset toteutuivat 10.6.2017 18:31

30 Kurssi ylitti odotukseni. Odotin kurssilta paljon tehtäviä lukemisen tueksi ja niitä oli erittäin paljon. 10.6.2017 17:30

31 Odotin netin laajaa tehtävä valikoimaa ja tehtäviä myös löytyi paljon 10.6.2017 16:51

32 Odotin saavani paljon harjoitustehtäviä ja muutenkin tsemppiä lukemiseen. Odotukset toteutuivat.

Kiitos!

10.6.2017 14:44

33 Saada laaja tehtävämateriaali heti käyttöön koska aloitin lukemaan jo tammikuussa.

Tehtävämateriaali oli todellakin laaja ja hyvä varsinkin laskentatoimen osalta.

10.6.2017 12:43

34 Odotin kurssilta sitä että se syventäisi opiskelua ja tarjoaisi erilaisia tapoja opetella asioita ja kurssi

kyllä vastasi odotuksia

10.6.2017 11:38
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35 Tavoitteena oli ymmärtää Taloustietoa oikeasti, eikä vain ulkolukea kaikkea. En voisi olla

tyytyväisempi opetuksen laatuun! Asiat tuntuivatkin lopulta suhteellisen yksinkertaisilta ja vika ei

ollutkaan omassa ymmärryksessä. Viime vuoden kokeessa juurikin taloustiede jäi

kompastuskiveksi.

10.6.2017 11:34

36 Tavoite oli saada valmennuskurssista se lisäarvo, että paikka Tampereelta napsahtaa. Koe meni

loistavasti, joten suurella todennäköisyydellä tavoite täyttyy. Kurssin merkitys oli ratkaisevassa

roolissa.

10.6.2017 9:28

37 Eniten toivoin kurssilta tukea lukemiseen ja välikokeita, joilla testata sen hetkistä osaamista.

Toiveeni toteutuivat hyvin.

10.6.2017 9:22

38 Ei nyt mitään erityisiä odotuksia ollut 10.6.2017 8:33

39 Opin paljon tehtävien tekoa ja myös hahmottamaan kokonaisuudet ja niiden sisällä olevat

yksityiskohdat. Kouluunpääsy tietenkin tavoitteena mikä taitaa silti jäädä toteutumatta.

10.6.2017 0:16

40 Odotuksia useista laadukkaista tehtävistä. Odotukset täyttyivät. 10.6.2017 0:04

41 Odotuksia oli että asiat avautuisivat paremmin ja laajemmin. Lisäksi tunnen että opin paremmin ku

joku selittää asiat. Odotukseni täyttyivät kyllä kurssilla.

9.6.2017 22:48

42 Eniten odotin harjoitustehtävien tekemistä lukemisen tukena. Luentojen avulla kirjojen sisältö

avautui aivan uudella tavalla, mitä en osannut odottaa. Odotukseni ylittyivät.

9.6.2017 21:15

43 Odotuksenani oli, että kurssi selventäisi joitain pääsykoekirjojen epäselviä kohtia sekä antaisi

vinkkejä kohdista, joihin ei itse välttämättä kiinnittänyt niin paljon huomiota.

9.6.2017 20:50

44 Saada tehtäviä, joo 9.6.2017 20:43

45 Monipuolista opetusta ja siinä onnistuttiin. Varsinkin nyt toisena vuoten ymmärsin jo syvällisemmin

kurssin asioita.

9.6.2017 20:42

46 Lähinnä itseäni kiinnosti tehtävät, joita oli runsaasti. Olen erittäin tyytyväinen teidän nettikurssiin

joka oli mielestä paljon parempi kuin Supermaster Ky:n kurssi.

9.6.2017 20:29

47 Yllätyin positiivisesti. Mielestäni erinomainen hinta-laatusuhde. Minulla ei ollut kovin suuria

odotuksia, viime vuonna ostin jonkun pikku firman kysymyspaketin mutta ekonomivalmennuksen

kysymyspankki ja tehtävät veivät 100-0. Tavoitteeni oli päästä kauppikseen ja jo kerran kokeeseen

lukeneeena päädyin ekonomivalmennukseen, koska viime vuonna näin kirjastolla monella olevan

ekonomivalmennuksen materiaalit. Videot, opettajat ja esimerkit olivat kaikissa aiheissa

erinomaisia ja ehdottomasti suosittelisin ekonomivalmennusta kaikkille.

9.6.2017 20:04

48 Hyviä tärppejä lukemiseen ja valmistavia kysymyksiä. Toteutuivat 9.6.2017 19:35

49 Tietenkin saada tarvittavat tiedot opiskelupaikan saamiseksi, materiaalia ja olisi ollut enemmän

kun ehdin/jaksoin käyttää.

9.6.2017 18:54

50 Tavoitteenani oli parantaa omaa osaamistani vielä viime vuodesta ja erityisesti talousmatematiikan

osalta. Pääsin tavoitteisiini ja odotukseni kurssin osalta täyttyivät erinomaisesti.

9.6.2017 18:25

51 Tavoitteena oli tietenkin koealueen täydellinen osaaminen ja kurssi tuki tavoitetta oikein hyvin. 9.6.2017 17:34

52 Odotin kovasti sitä, että saisin vaihtelua pelkkään lukemiseen. Ja tätä myös sain videoiden ja

tehtävien kautta riittävästi.

9.6.2017 16:13

53 Kurssista ku luin nii luvattiin paljon tehtäviä ja niitä sainkin! Odotukset myös täyttyivät

opetusvideoiden osalta, jotka oli aivan huippuluokkaa ja osaavat opettajat saivat ruudun toisella

puolellakin opiskelevat oppimaan :)

9.6.2017 16:13

54 Suurimmaksi osaksi toteutui. 9.6.2017 16:04

55 Päätavoite oli oppia taloustiedettä ja tämä toteutui erinomaisesti. 9.6.2017 15:55

56 Odotin kurssin auttavan minua vahvasti valmistaumisessa. Odotukseni ylittyivät. 9.6.2017 15:51

57 Ainut negatiivinen asia oli mielestäni harjoituskokeiden matematiikkaosiot, jotka olivat turhan

yksinkertaisia.

9.6.2017 15:41

58 Kurssi vastasi odotuksiani 9.6.2017 15:36

59 Odotuksena oli että kirjojen vaikeat asiat selitetään hyvin ja että tehtävät olisivat hyvä lisä kurssiin.

Odotukseni toteutuivat täysin.

9.6.2017 15:25
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60 Suurin tarve oli harjoitustehtäville ja kokeille. Ajattelin, etten videoita tai luentoja tarvitse

mihinkään, mutta täytyy sanoa, että erityisesti laskentatoimessa niistä oli korvaamaton apu.

Ennakko-odotukset ylittyivät kaikilla osa-alueilla selkeästi.

9.6.2017 15:19

61 Aikalailla yhtä hyvää odotin kuin viime vuonna ja sellaista se olikin 9.6.2017 15:09

62 Osallistuin verkkovalmennuskurssiin ja odotin korkeatasoista valmennusta ja

valmennusmateriaalia. Odotukset ja toteutus kohtasivat lähes täydellisesti.

9.6.2017 15:07

63 Odotukset ylittyivät varsinkin kun verkkokokeissa olivat vastaustilastot 9.6.2017 15:02

64 Odotin, että tehtäviä on paljon ja videot tuo sopivaa vaihtelua pänttäämiseen. Odotukset

oikeastaan ylittyivät

9.6.2017 14:57

65 Oppia matematiikkaa paremmin, kun en siihen viime vuonna panostanut ja koulupaikka jäi

saamatta. Odotukset kyllä toteutuivat.

9.6.2017 14:54

66 Odotin saavani siitä hyötyä etenkin tehtävien tekemisen muodossa. Odotukseni toteutuivat, käytin

oppimiskonetta paljon ja se oli kyllä hyvä ja hyödyllinen.

9.6.2017 14:54

67 Hyvä opetus ja monipuoliset tehtävät. Toiveet toteutuivat. 9.6.2017 14:48

68 Että olisin oppinut asiat paremmin kun joku selittää niitä. No jotenkuten 9.6.2017 14:42

69 Tavoitteena oli oppia asiat niin että syksyllä olisi opiskelupaikka. Oppimista tapahtui varmasti

paljon enemmän mitä ilman kurssia.

9.6.2017 14:42

70 Paljon hyviä tehtäviä, harjoituskokeita ja helppokäyttöinen oppimisympäristö. Kurssi oli kaikkea

mitä odotin.

9.6.2017 14:36

71 Odotin paljon hyviä tehtäviä ja apua vaikeihin aiheisiin. Odotukseni täyttyivät 9.6.2017 14:35

72 Päästä kauppikseen. En tiedä vielä toteutuiko. 27 koepistettä. 1 hakukohde vaasa eli 30 pistettä. 9.6.2017 14:33

73 Aikalailla toteutuivat kyllä. 9.6.2017 14:26

74 Odotukseni ekonominvalmennusta kohtaan olivat suuret, sillä monet ovat kehuneet teidän

kurssianne. Voin käsi sydämellä sanoa, että en ole katunut päätöstäni yhtään.

9.6.2017 14:25

75 Hyviä harjoitustehtäviä (tärkein) sekä hyvät luennot joilla asiat selkeästi esitetty. Odotukset

toteutuivat hyvin varsinkin joman, laskiksen ja matikan osalta.

9.6.2017 14:25

76 Odotin että saan käyttööni suuren määrän harjoitustehtäviä ja opetusvideoita ja tämä toteutui

hyvin.

9.6.2017 14:22

77 Päällimmäiset syyt Ekonomivalmennuksen kurssin valitsemiseen olivat kurssivideot, oppimiskone

ja lukuisat välikokeet. Kaikkiin näihin olin tyytyväinen, ja erityisesti opettajien asiantuntemus ja

kyky opettaa asiat mielenkiintoisella ja mieleenpainuvalla tavalla olivat erinomaisella tasolla.

9.6.2017 14:21

78 Odotin saavani vinkkejä itse koetilanteeseen ja miten kannattaisi lukea. Tehtäviä odotin myös, ja

ne kyllä ehdottomasti täyttivät odotukset.

9.6.2017 14:19

79 Yllätyin siitä, miten paljon apua verkkovalmennuskurssista minulle oli. Odotukset ylittyivät. 9.6.2017 14:17
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Q5 Millainen on mielestäsi kurssin hinta-laatu suhde?

Vastattu: 81 Ohitettu: 1

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 Hyvä verrattaessa muihinkin palveluntarjoajiin. Vaikea kuvitella, että ilman kurssia tavoitteet

olisivat nykyisessä määrin täyttyneet, joten pieni uhraus loppupeleissä.

20.7.2017 14:00

2 Hinta-laatu-suhde oli kohdillaan, sillä olisin ollut valmis maksamaan opiskelupaikasta enemmän

kuin 500€. Opiskelupaikkaa ei olisi tullut ilman teitä!

30.6.2017 17:06

3 Erittäin hyvä ja uskoisin että ylivertainen markkinoilla olevista kursseista 30.6.2017 15:17

4 Verkkovalmennuksella erinomainen hinta-laatusuhde. 30.6.2017 13:54

5 Erinomainen. Verkkokurssin muutaman satasen hinta on edullinen investointi omaan

tulevaisuuteen.

28.6.2017 22:58

6 Erittäin hyvä, paras markkinoilla 28.6.2017 18:32

7 Verkkovalmennuksen hinta-laatu hyvällä tasolla. 27.6.2017 23:03

8 Aika kallis se oli mutta sen arvoinen 27.6.2017 22:50

9 Hinta-laatusuhde oli erittäin hyvä (verkkokurssi). 27.6.2017 21:51

10 Kurssi oli hinta-laatusuhteeltaan erinomainen. Näin päättelin jo kurssin valitessani, se kun oli yksi

tärkeimpiä valintakriteerejä. Odotukseni osoittautuivat oikeiksi ja kurssin hinta-laatusuhde oli sitä

mitä pitikin.

26.6.2017 19:15

11 Hyvä 21.6.2017 16:23

12 Erinomainen. 20.6.2017 16:26

13 Paljon parempi kuin kilpailijalla. Sain verkkokurssin hinnalla todella laadukasta opetusta ja paljon

tehtäviä.

19.6.2017 9:00

14 Hyvin kohillaan 17.6.2017 9:07

15 Verkkokurssin hinta-laatu suhde erinomainen. 16.6.2017 0:14

16 Erittäin hyvä. 15.6.2017 8:33

17 Erinomainen. 14.6.2017 19:41

18 Omiin tarkoituksiini (verkko-)kurssi oli varsin kallis, sillä ehdin hyödyntää sitä niin vähän. Saattaisin

olla eri mieltä, jos olisin itse tehnyt enemmän tehtäviä verkosta.

12.6.2017 19:17

19 Juuri sopiva. 12.6.2017 18:48

20 Hyvä, jos käyttää kaikkea mitä kurssi tarjoaa, mutta jos haluaa esim. vain tehtävät, tiivistelmät ja

videot niin ehkä hieman liian kallis.

12.6.2017 17:48

21 Nettikurssin hinta-laatu suhde on mielestäni todella hyvä koska se on paljon halvempi kuin

paikanpäällä suoritettava kurssi, enkä silti koe jääneeni mistään paitsi verrattuna muihin

kurssilaisiin keiden kanssa olen jutellut.

12.6.2017 15:56

22 Kurssin hinta-laatu -suhde on mielestäni sopiva. Videoiden osalta esimerkiksi äänenlaatua voisi

parantaa (välillä ääni katosi kokonaan useiksi minuteiksi, ystävälläni oli sama ongelma)

11.6.2017 18:43

23 Olihan kurssi mielestäni todella kallis (niin ovat myös muut valmennuskurssit toki), mutta hyvä

laatuinen myös onneksi, joten sanoisin hinta-laatusuhteen olevan hyvä.

11.6.2017 16:19

24 Olin nettikurssilla, ja hintalaatu suhde oli mitä parhain. Verrattaessa muihin kursseihin EkonomiV.

vie hinta-laatu suhteessa voiton.

11.6.2017 16:11

25 Hyvä 11.6.2017 12:56

26 Todella hyvä! 11.6.2017 12:48

27 Itse olin verkkovalmennuskurssilla ja todella hyvän/oikean hintainen. 10.6.2017 19:04
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28 Sain takuukurssina -50% ja mielestäni sain rahoille vastinetta, jopa vähän yli, sen verran halpa

mielestäni tehtävien määrään ja laajuuteen verrattuna.

10.6.2017 19:00

29 5/5 10.6.2017 18:31

30 Erittäin hyvä. 10.6.2017 17:30

31 Hyvä 10.6.2017 16:51

32 Kyllä se hinta (verkkovalmennuskurssista) vähän kirpaisi alkuun, mutta aika nopeasti oli selvää,

että kyllä kurssi oli ehdottomasti hintansa arvoinen.

10.6.2017 14:44

33 Todella hyvä. Veikkaan että ekonomivalmennuksen verkkokurssi antaa paremmat eväät kuin

useamman järjestäjän normaalit kurssit.

10.6.2017 12:43

34 Hinta-laatusuhde on mielestäni ihan hyvällä tasolla erityisesti sen takia kun mukana on

luentovideot

10.6.2017 11:38

35 Erittäin hyvä! Jos vertaan Eximian kurssiin, niin teidän kurssiinne oli oikeasti nähty vaivaa ja

ensisijaisesti ajateltu hakijoita eikä rahaa, joka juurikin heijastui materiaalin määrään ja opetuksen

laatuun.

10.6.2017 11:34

36 Täydellinen. 10.6.2017 9:28

37 Hyvä. 10.6.2017 9:22

38 Todella hyvä. 440€:lla tuskin parempaa kurssia mistään saa. 10.6.2017 8:33

39 Hyvä 10.6.2017 0:16

40 Verkkokurssin hinta-laatu suhde oli hyvä. 10.6.2017 0:04

41 Erittäin hyvä, hinta ei mielestäni ole ollenkaa paha satsaus tulevaisuuteeni. 9.6.2017 22:48

42 Erinomainen. 9.6.2017 21:15

43 Erinomainen 9.6.2017 20:50

44 Hyvä 9.6.2017 20:43

45 Hyvä. 9.6.2017 20:42

46 10/10 oli nettikurssi sain paljon enemmän vastinetta kuin supermaster ky kurssiin verrattuna.

Oppimiskone oli tosi hyvä. Oppismiskoneeseen sais lisätä oma osio missä esim. Jomasta olisi

vain väitteitä kuka henkilö sanoi mitä että oppisi teoreetikoiden nimet ja mitä ne sanoivat. Lisäksi

kansiksessa vois olla oma osio missä olisi vain tehtäviä ei mitään muuta.

9.6.2017 20:29

47 Erinomainen. Hinta ratkaisi sen, että valitsin verkkovalmennuskurssin ja olin erittäin tyytyväinen

kurssin laatuun.

9.6.2017 20:04

48 Suhteessa kaikki valmennuskurssit ovat melko hintavia, mutta vertaa muihin tarjoajiin niin hinta oli

sopiva

9.6.2017 19:35

49 Erittäin hyvä, kun vertaa yleiseen hintatasoon valmennuskurssi markkinoilla. 9.6.2017 18:54

50 Erinomainen. Itse sain verkkokurssin vielä takuukurssin hintaan, vaikka varsinkin sen vasta

vuoden vaihteessa ja olin jo edellisenä vuonna saanut opiskelupaikan. Kiitos siitä!

9.6.2017 18:25

51 Täysin hintansa arvoinen. 9.6.2017 17:34

52 Mainio 9.6.2017 16:13

53 Loistava! Sain rahalle vastinetta ja enemmänkin. 9.6.2017 16:13

54 Hyvä suhde. 9.6.2017 16:04

55 Todella hyvä! 440€ on erittäin halpa hinta (todennäköisestä) opiskelupaikasta. 9.6.2017 15:55

56 Selvästi paras koko maassa. 9.6.2017 15:51

57 Nettikurssilla erinomainen, olisin ollut valmis maksamaan myös enemmän. 9.6.2017 15:41

58 Ihan hyvä 9.6.2017 15:41

59 Hyvä 9.6.2017 15:36

60 Erittäin hyvä 9.6.2017 15:25
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61 Hyvä 9.6.2017 15:20

62 Omasta mielestäni parhaiten käyttämäni 440€. Jälkikäteen ajateltuna voisin maksaa

verkkokurssista vaikka muutaman tonnin. Etukäteen tosin varmaan tonnin hintakin olisi jäännyt

maksamatta.

9.6.2017 15:19

63 Hyvä 9.6.2017 15:09

64 Mielestäni hinta on erinomainen laatuun nähden! 9.6.2017 15:07

65 Erinomainen 9.6.2017 15:02

66 Erinomainen 9.6.2017 14:57

67 Erittäin hyvä. Halpa ja todella hyvä. 9.6.2017 14:54

68 Hyvä/kohtalainen. 9.6.2017 14:54

69 Hinta oli sopiva kurssiin nähden. 9.6.2017 14:48

70 Hyvä 9.6.2017 14:42

71 Kurssi on hintava, mutta toisaalta apukin on ollut korvaamatonta. Ihan hyvä. 9.6.2017 14:42

72 Täydellinen, muita verkkokursseja oli 300-400e hintaan ja niistä arviot paljon huonompia 9.6.2017 14:36

73 Erittäin hyvä 9.6.2017 14:35

74 Aika hyvä. 4/5 9.6.2017 14:33

75 Kohtuullinen hinta. 9.6.2017 14:26

76 Kurssin hinta-laatu suhde on maineensa veroinen. Samaan hintaan ei taatusti löydy parempaa

kurssia kuin Ekonomivalmennus.

9.6.2017 14:25

77 Erinomainen. 9.6.2017 14:25

78 Erinomainen 9.6.2017 14:22

79 Erinomainen. 9.6.2017 14:21

80 Erinomainen. 9.6.2017 14:19

81 Hyvä 9.6.2017 14:17
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Q6 Mikä kurssissa oli parasta?

Vastattu: 79 Ohitettu: 3

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 Ehdottomasti laaja kysymyspankki. 20.7.2017 14:00

2 Laskentatoimen kurssi oli paras! Myös keskusteluforumi oli hyödyllinen 30.6.2017 17:06

3 Monipuolisuus ja laajuus, paljon vaihtoehtoja miten sovittaa oma lukeminen, tehtävät, luennot, ym. 30.6.2017 15:17

4 Oppimiskone. 30.6.2017 13:54

5 Oppimiskone ja luentovideot. Luennoijat olivat mielestäni erittäin päteviä tehtävässään. 28.6.2017 22:58

6 Verkko-oppimisympäristö. 28.6.2017 18:32

7 Opintokone 27.6.2017 23:03

8 Tiivistelmät 27.6.2017 22:50

9 Laskentatoimen videotallenteet ja opetus. Ehdottomasti. Jukka on hyvä opettamaan ja "rusinat

pääsykoepullasta" hahmottuivat hyvien esimerkkien kanssa. Erikoismaininnan ansaitsevat myös

kansiksen opettajat hyvien moodle-vastausten ja lisätehtävien julkaisemisen ansiosta.

27.6.2017 21:51

10 Opetusvideot ja harjoituskokeet. Opin asiat parhaiten kuuntelemalla, joten videoiden merkitystä ei

voi korostaa liikaa. Harjoituskokeet puolestaan motivoivat lukemaan ja toivat käsityksen sen

hetkisestä osaamisen tasosta muihin kurssilaisiin suhteutettuna.

26.6.2017 19:15

11 Verkkovideot ja laaja kysymyspankki 21.6.2017 16:23

12 Lukuisat, hyvät tehtävät ja videoluennot. 20.6.2017 16:26

13 Hyvä opetus, tehtävät (erityisesti oppimiskoneesta plussaa), vuorovaikutus kurssilaisten ja

opettajien välillä sekä kurssin hinta.

19.6.2017 9:00

14 Tehtävien runsaus 17.6.2017 9:07

15 Laskentatoimen videot, erittäin selkeästi ja havainnollisesti esitetty. 16.6.2017 0:14

16 Kurssissa parasta oli ehdottomasti tehtävien ja välikokeiden paljous. 15.6.2017 8:33

17 Tehtävät ja ehdottomasti välikokeet vertailukelpoisien tulosten kanssa. 14.6.2017 19:41

18 Tiivistelmät tukivat kirjojen lukemista. En lukenut kirjat kuin kerran läpi, sillä sain tiivistelmistä ja

omista muistiinpanoistani paljon irti.

12.6.2017 19:17

19 Tehtävät, ilman niitä ei olisi ollut toivoakaan. Tietenkin myös tunneilla oppi ymmärtämään asioita

paremmin ja hoksasi uusia asioita.

12.6.2017 18:48

20 Tiivistelmät ja tehtävät 12.6.2017 17:48

21 Tehtävät ehdottomasti, ja nopeat vastauksen mahdollisiin kysymyksiin. 12.6.2017 15:56

22 Laskentatoimen ja kansantaloustieteen tuntien ensiluokkainen opetuksen taso sekä nopeat

vastaukset keskustelupalstalla.

11.6.2017 18:43

23 Luentovideot 11.6.2017 16:19

24 Ehdottomasti moodlen oppimisympäristö ja Jukka Köngäs. Tehtäviä oli huima määrä ja niistä oli

paljon apua, vaikka koulupaikka saattaakin jäädä unelmaksi. Myös erilaiset tiedotteet jne. olivat

hyvin saatavilla ja sen suurempia epäselvyyksiä ei tullut perusasioista.

11.6.2017 16:11

25 Oppimiskone 11.6.2017 12:56

26 Tehtävien määrä 11.6.2017 12:48

27 Tehtävät, koska niillä itse opin parhaiten ja koe meni paremmin kuin viime vuonna. Lisäksi

videoluennot oli laadukkaita ja asiat avautuivat uudella tavalla. Lisäksi keskustelupalstoista oli

suuri apu.

10.6.2017 19:04
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28 Se, että verkkoympäristöä pystyi käyttämään missä tahansa ja erityisen hyvää oli se, että oli 4p,

7/13p ja 30/50p kokeita eri alueista eri kirjoista.

10.6.2017 19:00

29 Verkkovälikokeet 10.6.2017 18:31

30 Oppimiskone! 10.6.2017 17:30

31 Moodle toimi mielestäni kokonaisuudessaan hyvin ja kurssipäällikön ajottaiset "missä mennään -

katsaukset" olivat hyvä juttu. (Tämän kaltainen toiminta puuttuu täysin mm Valmennuskeskukselta)

10.6.2017 16:51

32 Ihan kaikista parasta ja tärkeintä oli ne ensimmäiset videoluennot, joissa tehtiin hyvin selväksi,

miten paljon työtä tavoitteen saavuttaminen vaatii. Ilman sitä "herätystä" olisin varmasti tyytynyt

paljon vähempään työmäärään. Myös seurantataulukko oli loistava ja se motivoi todella paljon

kirimään lopussa opiskelutunteja. Välikokeiden jälkeen saadut arviot olivat myös huippuja! Niissä

säilyi silti koko ajan todella kannustava ote eli vaikka itse mokasinkin kenraalikokeen, niin en silti

heittänyt hanskoja tiskiin ja osin siihen auttoi tsemppaava palaute, että kaikki on mahdollista. :)

10.6.2017 14:44

33 Oppimiskone, laskiken ja kansiksen videot ja keskustelupalstat. 10.6.2017 12:43

34 Oppimiskone 10.6.2017 11:38

35 Verkkokurssi tuki itsenäistä opiskelua todella hyvin ja sai hyvin rytmitettyä opiskelua, kun pystyi

katsomaan luentoja suoraan kotoa käsin.

10.6.2017 11:34

36 Erinomaiset opettajat ja oppimiskone. Uskon, että näiden tekijöiden suhteen pyyhitte lattiaa muilla

valmennuskursseilla.

10.6.2017 9:28

37 Harjoitustehtävät ja välikokeet. 10.6.2017 9:22

38 Tehtäviä oli todella paljon ja hyvät videomateriaalit, jotka avasivat aiheen kuin aiheen. 10.6.2017 8:33

39 Oppimiskone ja välikokeet (sekä niiden jälkeinen arviointi yleisestä tasosta) 10.6.2017 0:16

40 Osaava ja rehellinen opetus sekä mahtava tehtäväpankki. 10.6.2017 0:04

41 Ehdottomasti luennot ja kuinka niissä keskityttiin tärkeisiin asioihin. 9.6.2017 22:48

42 Välikokeet ja mahdollisuus vertailla omaa tasoa muiden kurssilaisten tasoon. Oppimiskone on

myös erinomainen.

9.6.2017 21:15

43 Kurssin tehtävät, oppimiskone sekä välikokeet ja mahdollisuus kysyä askarruttavista asioista. 9.6.2017 20:50

44 Monipuoliset tehtävät ja välikokeet. 9.6.2017 20:42

45 Tehtävät ja väli -ja verkkokokeet. 9.6.2017 20:29

46 Hyvät ja ammattitaitoiset opettajat ja opettajien esimerkit ja tärpit(!!). Tehtävät olivat myös hyviä ja

tarpeeksi haastavia ja niitä oli paljon. Myös se että verkkovälikokeista sai palautetta ja

kommenttia.

9.6.2017 20:04

47 Harjoituskokeet ja tiivistelmät 9.6.2017 19:35

48 Laskentatoimen videot auttoivat paljon, samoin taloustíeteessä hankalimmat asiat avautuivat

videoiden avulla.

9.6.2017 18:54

49 Välikokeet ja harjoitustehtävät. 9.6.2017 18:25

50 Luentojen avulla epäselvyydet tulivat selviksi. Oppimiskone auttoi niiden sisäistämisessä. 9.6.2017 17:34

51 Tehtävät. Ne palautti tarvittaessa maanpinnalle ja kertoi mitä ei vielä osannut tarpeaksi hyvin. 9.6.2017 16:13

52 Taloustieteen opetusvideot! Ihan loistavia ja opin todella paljon niistä. Myös verkkoharjoituskokeet

olivat hyviä.

9.6.2017 16:13

53 Oppimiskone ja riittävästi välikokeita. 9.6.2017 16:04

54 Oppimiskone ja välikokeet. 9.6.2017 15:55

55 Tehtävien runsas määrä, asiantunteva ja sitoutunut henkilökunta. 9.6.2017 15:51

56 Tehtävien laajuus. Kysymyspatteristot jokaisesta kappaleesta olivat kultaa. Myös laaja

vertailupohja nettivälikokeiden avulla muihin opiskelijoihin.

9.6.2017 15:41

57 Oppimiskone 9.6.2017 15:36

58 Tehtävät sekä välikokeet 9.6.2017 15:25
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59 Oppimiskone 9.6.2017 15:20

60 Verkkovälikokeet sekä laskiksen luennot. 9.6.2017 15:19

61 Kokeiden tulosten vertailumahdollisuus muihin opiskelijoihin ja ne kokeet muutenkin 9.6.2017 15:09

62 Välikokeet olivat hyvin tehtyjä ja myös haastavia monin paikoin. Myös kaikenlainen tiedottaminen

asioista oli asiallista ja nopeaa.

9.6.2017 15:07

63 Välikokeet 9.6.2017 15:02

64 Henkilökohtaisesti koin parhaaksi tehtäväpaketit. Laskentatoimen luennot oli myös loistavia 9.6.2017 14:57

65 Opettajat selvästi panostivat työhönsä ja halusivat tarjota kaikille apua saada koulupaikka.

Jokaiseen kysymykseen sai aina vastauksen.

9.6.2017 14:54

66 Oppimiskone, hyvät kysymykset, joiden avulla pystyä mittaamaan oppimistaan ja saamaan kuvan

siitä minkä tyyppisiä kysymyksiä on. Ja tietenkin se auttoi oppimaan.

9.6.2017 14:54

67 Monipuoliset tehtävät ja laskentatoimen opetus oli erinomaista. Kansantaloustieteen

opetuksestakin oli valtavaa hyötyä. Aloitus- ja lopetuskerran tsemppaukset motivoivat erittäin

paljon!

9.6.2017 14:48

68 Oppimiskone ja se että pystyi käyttämään mobiililaitteella 9.6.2017 14:42

69 Kehityksen huomaaminen omassa oppimisessa tehtävien tekemisen avulla sekä se, kun

valintakokeessa huomasi että jotain asiaa ei olisi oppinut ilman kurssia.

9.6.2017 14:42

70 Oppimiskone ja luentovideot 9.6.2017 14:36

71 Runsaasti hyviä tehtäviä, hyvät videot ja hyviä esimerkkejä sekä kyselypalstoilta löytyi aina

vastaus mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

9.6.2017 14:35

72 Tehtävät. 9.6.2017 14:33

73 Tehtävät, paljon tehtäviä, vaikeita/helppoja. Oppimiskone oli huippu! 9.6.2017 14:26

74 Oppimiskone. 9.6.2017 14:25

75 Harjoitustehtävät ja oppimiskone sekä harjoituskokeet. 9.6.2017 14:25

76 Runsas määrä oppilistehtäviä. Ja harjoituskokeissa sai verrata tulosta muiden kurssilaisten

tuloksiin.

9.6.2017 14:22

77 Oppimiskone ja kurssivideot. 9.6.2017 14:21

78 Tehtävät + se että sanottiin suoraan mikä työmäärä tulee tehdä voidakseen unelmoida

sisäänpääsystä.

9.6.2017 14:19

79 Netin tehtävät ja varsinkin laskiksen tiivistelmä. 9.6.2017 14:17
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Q8 Minkä yleisarvosanan antaisit perinteisellä kouluarvosana-asteikolla
(4-10) kurssille kokonaisuudessaan?

Vastattu: 80 Ohitettu: 2

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 9 20.7.2017 14:00

2 9+ 30.6.2017 17:06

3 10 30.6.2017 15:17

4 8 30.6.2017 13:54

5 10 28.6.2017 22:58

6 10- 28.6.2017 18:32

7 9 1/2 27.6.2017 23:03

8 9 27.6.2017 22:50

9 8+. Kuten edellä todettua, aineiden kesken oli suurta vaihtelua kurssin minulle tuottamasta

lisäarvosta. Hyödyllisyysjärjestyksessä: Laskis, kansis, talousm., JoMa.

27.6.2017 21:51

10 10- 26.6.2017 19:15

11 9 21.6.2017 16:23

12 9 20.6.2017 16:26

13 9 19.6.2017 9:00

14 10- 17.6.2017 9:07

15 8,5/10 16.6.2017 0:14

16 9,5 15.6.2017 8:33

17 9.5 14.6.2017 19:41

18 8 12.6.2017 19:17

19 9 12.6.2017 18:48

20 8 12.6.2017 17:48

21 10- 12.6.2017 15:56

22 8 11.6.2017 18:43

23 8+ 11.6.2017 16:19

24 9 11.6.2017 16:11

25 8 11.6.2017 12:56

26 9.5 11.6.2017 12:48

27 10 10.6.2017 19:04

28 9,5. 10.6.2017 19:00

29 8 10.6.2017 18:31

30 9 10.6.2017 17:30

31 9 10.6.2017 16:51

32 9 10.6.2017 14:44

33 9 10.6.2017 12:43
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34 9 10.6.2017 11:38

35 9 10.6.2017 11:34

36 10+ 10.6.2017 9:28

37 9 10.6.2017 9:22

38 10- 10.6.2017 8:33

39 9 10.6.2017 0:16

40 10 10.6.2017 0:04

41 8-9 9.6.2017 22:48

42 10- 9.6.2017 21:15

43 9 9.6.2017 20:50

44 9 9.6.2017 20:43

45 9 9.6.2017 20:42

46 10- 9.6.2017 20:29

47 9 9.6.2017 20:04

48 8 9.6.2017 19:35

49 9 9.6.2017 18:54

50 9 1/2 9.6.2017 18:25

51 9 9.6.2017 17:34

52 9 9.6.2017 16:13

53 8,5 9.6.2017 16:13

54 8 9.6.2017 16:04

55 10 9.6.2017 15:55

56 10 9.6.2017 15:51

57 9,5 9.6.2017 15:41

58 9 9.6.2017 15:36

59 10 9.6.2017 15:25

60 9 9.6.2017 15:20

61 9,5. Oppimiskoneen edellämainutut ongelmat ja joman opetus laski ton puolikkaan arvosanan. 9.6.2017 15:19

62 9- 9.6.2017 15:09

63 9 9.6.2017 15:07

64 9 9.6.2017 15:02

65 9 9.6.2017 14:57

66 10 9.6.2017 14:54

67 Täytti tarpeeni varmaan aika lailla täysin, joten 9 1/2. 9.6.2017 14:54

68 9 9.6.2017 14:48

69 8 9.6.2017 14:42

70 9 9.6.2017 14:42

71 10 9.6.2017 14:36

72 9,5 9.6.2017 14:35

73 9+ 9.6.2017 14:33

74 10 9.6.2017 14:26
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75 9½, jokaisella meillä on jotain aina parannettavaa. 9.6.2017 14:25

76 9+ 9.6.2017 14:25

77 9.5 9.6.2017 14:22

78 Erinomaiselle kurssille erinomainen arvosana: 10. 9.6.2017 14:21

79 10, ei tästä oikein paremmaksi voi pistää 9.6.2017 14:19

80 9 9.6.2017 14:17
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Q9 Mielipiteesi Ekonomivalmennuksesta kurssin jälkeen?

Vastattu: 75 Ohitettu: 7

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 Kaikki oli hyvin organisoitu ja toimi nopeasti. Opettajat olivat aktiivisia sekä aidosti kiinnostuneita,

mikä paransi ulospäin näkyvää ilmapiiriä. Erittäin kattava paketti!

20.7.2017 14:00

2 Tulen ehdottomasti suosittelemaan! Teitte opiskelusta viihtyisää ja osittain jopa hauskaa. Kiitos

paljon!

30.6.2017 17:06

3 10 30.6.2017 15:17

4 Positiivinen kuva jäi loppujonlopuksi ja rahalle sai vastinetta. 30.6.2017 13:54

5 Verkkokurssi ylitti odotukseni selvästi. Ilman kurssia ei olisi ollut mitään asiaa kouluun. 28.6.2017 22:58

6 Sain koulupaikan osittain ansiostanne, tulen suosittelemaan ekonomivalmennusta kaikille. 28.6.2017 18:32

7 Kokonaisuutena erittäin hyvä. 27.6.2017 23:03

8 Olen onnellinen että pääsin kurssinne avulla lukemaan kauppatieteitä!:) 27.6.2017 22:50

9 Kirjoitan tätä saatuani juuri tietää pääsykoemenestymiseni, joten tunnelmat ovat korostuneen

positiiviset. Ilman Ekonomivalmennuksen kurssia olisin tuskin päässyt ensimmäiseen

hakukohteeseeni. Alempiin olisi voinut paukut riittää ilmankin, mutta se on jossittelua. Hyvä

kokemus!

27.6.2017 21:51

10 Kannatti käydä kurssi, suosittelen muillekin. 26.6.2017 19:15

11 Laadukas ja toimiva paketti 21.6.2017 16:23

12 Hyvä fiilis jäi! 20.6.2017 16:26

13 Jos saa omien laskujen mukaan kokeesta ensisijaisuuspisteet huomioiden 37,75 pistettä ei

kurssista voi olla paljon muuta kuin hyvää sanottavaa! Teillä on selvästi paljon kokemusta kurssien

järjestämisestä ja osaatte painottaa oikeita asioita.

19.6.2017 9:00

14 Erittäin tyytyväinen kurssiin 17.6.2017 9:07

15 Loistava valinta! Viime vuonna pisteet eivät riittäneet edes Joensuuhun mutta tänä vuonna

Helsinki näyttää hyvin todennäköiseltä.

16.6.2017 0:14

16 Pidän Ekonomivalmennusta erittäin pätevänä ja laadukkaana valmennuksenjärjestäjänä. 15.6.2017 8:33

17 Todella hyvä fiilis jäi... suosittelen jatkossa muillekkin! 14.6.2017 19:41

18 Tiivistelmät olivat hyviä, varsinkin matematiikka-tiivistelmä, joka säästi aikaa siltä ettei tarvinnut

laskea lukiokirjojen simppeleitä tehtäviä läpi. Tiivistelmät painottuivat myös olennaisiin asioihin.

12.6.2017 19:17

19 Ilman valmennusta olisi kyllä oltu kokeessa pulassa ja pahasti. Eli hyvät fiilikset jäi

ekonomivalmennuksesta.

12.6.2017 18:48

20 Olen kokonaisuudessaan todella tyytyväinen kurssiin ja vaikka osallistuin kauppakorkean

pääsykokeeseen ensimmäistä kertaa niin tuntui ettei koetilanne silti ollut uusi tai vieras.

12.6.2017 15:56

21 Sain 35 pistettä pääsykokeesta joten mielipiteeni on se, että kurssi oli hintansa väärti! 11.6.2017 18:43

22 Aktiivinen vastaamaan kysymyksiin ja oppilaat huomioiva tyyli = hyvä 11.6.2017 16:19

23 Hyvä fiilis. Jos ensivuonna pitää hakea, valitsen ehdottomasti Ekonomivalmennuksen. 11.6.2017 16:11

24 Hyvä 11.6.2017 12:56

25 Huippu valmennuskurssi , suosittelen kaikille 11.6.2017 12:48

26 Olen todella tyytyväinen kurssiin ja siihen että apua sai aina kun tarvitsi! 10.6.2017 19:04

27 Kannatti ottaa kurssi, tuki hyvin lukemista ja teki siitä monipuolisempaa eikä pelkkää tekstin lukua. 10.6.2017 19:00

28 - 10.6.2017 18:31
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29 Auttoi opiskelussa todella paljon ja olen iloinen että päädyin ottamaan valmennuskurssin. 10.6.2017 17:30

30 Olin vain verkkokurssilla, mutta se mitä luultavimmin riitti oikein hyvin. Minuun kurssipäällikön

"pelottelu" toimi, mutta hieman hyökkäävä asenne voi tietysti tuntua jostakin myös pahalta.

Tehtävien määrä oli erityisen suuri plussa ja niiden vuoksi tulen suosittelemaan

ekonomivalmennusta muillekkin.

10.6.2017 16:51

31 Loistava valmennuskurssi, suosittelisin ehdottomasti kaverillekin! Ilman kurssia en olisi onnistunut

(odotusarvoisesti saan opiskelupaikan)

10.6.2017 14:44

32 Erittäin laadukas ja laaja kurssi. Jos motivaatio on kunnossa niin kurssin ansiosta saa varmasti

opiskelupaikan.

10.6.2017 12:43

33 Kurssista ja firmasta jäi hyvä mielikuva, tästä oli suuri apu minulle ja valitsisin

ekonomivalmennuksen uudestaan jos tarvitsisi

10.6.2017 11:38

34 Olen erittäin tyytyväinen valintaani! 10.6.2017 11:34

35 En ihmettele ollenkaan, miksi hehkutus kurssista on näin kova. Hinta-laatusuhde ja vertailu

kilpailijoihin huomioiden yksi parhaista tuotteista mitä olen koskaan nähnyt.

10.6.2017 9:28

36 Voisin suositella Ekonomivalmennusta tutuilleni. Kurssi täytti odotukset hyvin ja oli järkevän

hintainen.

10.6.2017 9:22

37 Ei valittamista. Huomaa kyllä, että vain kauppakorkeakoulu on ollut kohteena ja siihen on

panostettu. Keskitytty siis vain ydinosaamiseen

10.6.2017 8:33

38 Hyvä kurssi ja osaavat opettajat 10.6.2017 0:16

39 Suosittelisin. 10.6.2017 0:04

40 Ehdottomasti suositeltava valmennuskurssi. 9.6.2017 22:48

41 Todella laadukas ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen. Ilman valmennuskurssia en varmastikaan

olisi päässyt samoihin pisteisiin valintakokeessa. Kiitos!

9.6.2017 21:15

42 Selvensi asioita huomattavasti, antoi todellä tärkeitä tärppejä, sekä kannusti lukemaan.

Suosittelen myös kauppakorkeaam hakeville ystäville!

9.6.2017 20:50

43 Auttoi todella paljon pääsykoemateriaalin omaksumisessa ja valmistautumisessa

pääsykokeeseen. Opettajat osaavia ja kannustavia, mutta myös vaadittavan ankaria.

9.6.2017 20:42

44 Hyvät ja positiiviset. 9.6.2017 20:29

45 Tykkäsin. 9.6.2017 20:04

46 Hyvä kurssi ja toteutus 9.6.2017 19:35

47 Suosittelisin 9.6.2017 18:54

48 Mahtava kurssi ja valmennustiimi! 9.6.2017 18:25

49 Jäi oikein hyvä fiilis. 9.6.2017 17:34

50 Apua siitä ainakin oli pääsykokeessa! Valitsin siis oikean kurssin muiden joukosta. 9.6.2017 16:13

51 Hyvät! 9.6.2017 16:13

52 Hyvä. 9.6.2017 16:04

53 Jäi erittäin positiivinen kuva! Olisi pitänyt valita kurssi jo aikasemmin, niin olisin varmasti jo

opiskelemassa.

9.6.2017 15:55

54 Ilman kurssia en varmastikaan olisi päässyt kauppikseen. Etenkin laskentatoimesta täytyy antaa

suuret kreditit.

9.6.2017 15:51

55 Loistava kurssi, valtavasti sisältöä jota verkkovalmennuskurssilaisena sai hyödyntää milloin halusi

, missä halusi ja miten halusi.

9.6.2017 15:25

56 Koetun palvelun laadun kuilu selkeästi positiivisen puolella. 9.6.2017 15:19

57 Hyvä valmennuskurssi oli :) 9.6.2017 15:09

58 Valitsisin kyllä kurssin uudestaan jos tällainen tilanne tulee eteen. 9.6.2017 15:07

59 Suosittelen muille 9.6.2017 15:02
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60 Laadukas ja kattava. Erittäin positiivinen kuva jäi 9.6.2017 14:57

61 Erittäin tyytyväinen 9.6.2017 14:54

62 Positiivinen. 9.6.2017 14:54

63 Ei mennyt rahat hukkaan. 9.6.2017 14:48

64 Kannattava. 9.6.2017 14:42

65 Erittäin hyödyllinen ja arvostan paljon. 9.6.2017 14:42

66 Loistava kurssi, sain 38.75p ja en usko että olisin saanut edes 30p ilman valmennuskurssia 9.6.2017 14:36

67 Laadukas ja vastasi hyvin odotuksia. Suosittelisin ehdottomasti! 9.6.2017 14:35

68 Tosi hyvä vaikka kokeessa vähä alisuoritettiin 9.6.2017 14:33

69 Todella hyvä kurssi! 9.6.2017 14:26

70 - 9.6.2017 14:25

71 Erittäin ammattitaitoinen ja luotettava kurssijärjestäjä. 9.6.2017 14:25

72 Hyvä kurssi! 9.6.2017 14:22

73 Positiivinen kuva vain vahvistui, asiat hoidettiin hyvin. 9.6.2017 14:21

74 Kaikki näyttää toimivan teillä. Jäi erittäin osaava ja ammattimainen kuva. 9.6.2017 14:19

75 Todella hyvä, parempi kuin olisin uskonut 9.6.2017 14:17
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Q10 Mikäli tuttavasi suunnittelee kauppakorkean valmennuskurssille
osallistumista, suositteletko Ekonomivalmennusta hänelle?

Vastattu: 81 Ohitettu: 1
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Kyllä

En
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Q11 Muita kommentteja kurssijärjestäjälle. Yleistä palautetta.

Vastattu: 35 Ohitettu: 47

# VASTAUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ

1 Jukka loistava vetäjä! Intohimo tarttui muihinkin ja opetus sopivan rentoa. Tarinat toivat sopivaa

tasapainoa ja herättivät jos teoria alkoi painaa liikaa. Iso kiitos!

20.7.2017 14:00

2 Teidän ansiosta sain opiskelupaikan Oulun kauppakorkeasta! Kiitos paljon ja jatkakaa samaan

malliin, toki vuosi vuodelta parantaen. "Tänään on oltava parempia kuin eilen, ja huomenna

parempia kuin tänään"

30.6.2017 17:06

3 Isot kiitokset kurssista! Vaikka oma motivaatio on varmasti kaikista tärkein tekijä koulupaikan

saavuttamisessa, väitän että ilman kurssia en olisi paikkaa saanut. Hyvää kesää kaikille!

30.6.2017 15:17

4 Kiitos kätevästä kurssista, jota pystyin hyödyntämään täysimääräisesti oman aikataulun mukaan.

Iso kiitos erinomaisille aineopettajille ja myös muulle toteutukselle

28.6.2017 22:58

5 Verkkokurssilaisen näkökulmasta luku-urakan keskellä pienoinen lisätsemppi ei olisi ollut

pahitteeksi. Lopuksi haluan kiittää erityisesti verkkovalmennuksen kanssa tekemisissä olleita

opettajia sekä Jukkaa selkeistä laskiksen luennoista, että Juhaa hyvistä kansiksen luennoista ja

paneutumisesta moodlessa esitettyihin ongelmiin. Iso kiitos vetoavusta ja hyvää loppukesää!!

27.6.2017 21:51
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6 Haluan kirjoittaa vielä muutamia ajatuksia ajankäytöstä, aikataulutuksesta, opiskelutavoitteista ja

kurssin vaikutuksesta niihin. Yksi merkittävimmistä odotuksista kurssiin liittyen liittyi riittävän

työmäärän löytämiseen ja siihen pääsemiseen. Olen liian usein selvinnyt opiskeluista turhankin

helpolla, joten ahkera opiskelu on ollut välillä haasteellista kun on tottunut siihen että

vähäisempikin ajankäyttö riittää hyviin lopputuloksiin pääsemiseksi. Tälläkään kertaa en

valitettavasti saavuttanut tavoitteellisia opiskelumääriä, vaan opiskeluun käytetty kokonaisaika jäi

n. 300 tunnin kieppeille. Onnekseni tämä taitaa tällä kertaa riittää, sillä olen laskelmieni mukaan

saamassa kokeesta 32p + vielä ensisijaisuuspisteet siihen päälle. Ensisijaiseen hakukohteeseeni

Ouluun tämä tulos riittänee, etenkin kun saan melko hyvät pisteet myös yo-todistuksesta. Olen

kuitenkin varma, että ilman valmennuskurssia en olisi päässyt edes tuollaiseen tuntimäärään.

Erityisesti verkkovälikokeet, joista ensimmäiseen en edes osallistunut kun en ollut vielä aloittanut

lukemista, toivat vauhtia ja motivaatiota opiskeluun. Kun toisen verkkovälikokeen aikaan sain

kokeesta muistaakseni n. 7 pistettä ja luin sen kuuluisan vapputervehdyksen, sain lopultakin

heräteltyä itseni lukemaan ja opiskelemaan. Vasta siinä vaiheessa ymmärsin, ettei kauppatieteitä

pääse opiskelemaan lueskelemalla muutaman tunnin silloin tällöin vaan täytyy oikeasti aloittaa

aktiivinen, päivittäinen valmistautuminen. Tulokset alkoivatkin pikkuhiljaa kohentua, ja kahdessa

viimeisessä verkkovälikokeessa pääsin keskiarvon yläpuolelle. Kurssin lopussa olleen

kenraalikokeen perusteella sijoituin jo TOP-30% joukkoon, vaikka olin aloittanut tosissaan

valmistautumisen aivan liian myöhään. Näin jälkeenpäin on helppo todeta, että olisi ollut paljon

helpompaa aloittaa valmistautuminen ajoissa. Nyt tuli loppuvaiheessa kauhea kiire, kun opiskelin

viimeiset viikot 8h päivässä, muutaman viimeisen päivän 10h ja koetta edeltävän päivänä vastoin

kaikkia ohjeistuksia 12h. Nämä ovat siis niitä oikeasti tehokkaita opiskelutunteja, joten aikaa

lyhyine taukoineen, ruokailuineen yms meni siis vielä enemmän. Ei varmaan voi riittävästi

korostaa, miten hyvissä ajoin täysipäiväinen opiskelu pitää aloittaa. Olihan siitä kurssilla mainittu

moneenkin otteeseen, mutta jotenkin aina vain keksi jotain muuta "tärkeämpää" tekemistä. Ilman

kurssia en todennäköisesti olisi missään vaiheessa ymmärtänyt kiristää opiskelutahtia riittävästi,

ainakaan ennen kuin olisi ollut aivan liian myöhäistä. Tärkeänä seikkana haluan mainita vielä

erään asian, josta itselleni oli merkittävästi apua kokeeseen valmistautuessa. Jossain vaiheessa

kurssia nimittäin päätin, että haluan osata kaiken. Sitä ennen tavoitteeni oli saada opiskelupaikka.

Uusi tavoite oli kuitenkin monella tavalla parempi: Pisterajoja ei voi etukäteen tietää, joten on

parempi osata huomattavasti enemmän kuin minimimäärä sisään pääsemiseksi. Sen lisäksi siitä

sai motivaatiota opiskeluun, kun ei tyytynyt keskinkertaiseen tulokseen, vaan tavoitteli aina parasta

mahdollista. Tiesin, etten tule ikinä saavuttamaan tätä tavoitetta itselleni heikoimmassa aineessa,

JoMassa. Tiesin myös, etten periaatteessa tarvitse JoMasta juurikaan pisteitä päästäkseni

opiskelemaan. Kokeessa kävi kuten odotinkin, sillä laskentatoimen osioista sain puolta pistettä

vaille täydet ja taloustieteestä sekä talousmatikasta täydet pisteet, JoMasta sen sijaan noin puolet

tarjolla olleista pisteistä. Vastasin vain varmoihin tehtäviin ja yksikään vastauksista ei mennyt

väärin. Tämän pelkästään täysin varmoihin tehtäviin vastaamisen ja epävarmojen kysymysten

välttämisen oppimisessa moodlen oppimiskoneesta on ollut erittäin paljon hyötyä. Vaikka äsken

kirjoitin, että halusin osata kaiken, en siitä huolimatta tarkoita, että jokaisen opiskelemaan pyrkivän

pitäisi olla perfektionisti ja tavoitella vain huipputulosta. Suosittelisin kuitenkin kaikkia ottamaan

tavoitteeksi osata (lähes) kaikki asiat mitä kirjoissa opetetaan ja vähintäänkin kaikki tehtävätyypit

mitä valintakokeessa voidaan todennäköisesti olettaa hakijan osaavan. Esimerkiksi lisäarvomallin

ja tuottomallin laskemisen sekä JoMan nippelitiedon osalta tein tässä poikkeuksen, koska

opiskeltavaa asiaa on kuitenkin suhteellisen paljon ja aikaa rajallisesti. Lopuksi haluan vielä kiittää

Ekonomivalmennuksen opettajia loistavasta kurssikokonaisuudesta. Kurssi oli erittäin hyvä ja olen

erittäin tyytyväinen päätökseen osallistua kurssille!

26.6.2017 19:15

7 Kiitos loistavasta kurssista! Epätoivo vaihtui kevään aikana ä 19.6.2017 9:00

8 Suuret kiitokset! Kurssi rökitti SuperMasterin kurssin 100-0! 17.6.2017 9:07

9 Jos koulupaikka ei avaudu, tulen varmasti osallistumaan teidän kurssille myös ensi keväänä! 15.6.2017 8:33

10 Kiitos kurssista! Hyvät pisteet olisi jääneet haaveksi ilman tätä kurssia :) 14.6.2017 19:41

11 Tiivistelmissä on paljon toistoa keskenään, sillä varsinkin laskentatoimessa ja matematiikassa on

päällekkäisiä asioita. Mielestäni sama henkilö voisi tehdä tiivistelmän kaikista osioista, jotta toisto

häviäisi. Samalla kaikki tiivistelmät muistuttaisivat kirjalliselta ilmaisultaan enemmän toisiaan. Nyt

esim. laskentatoimen tiivistelmä oli enemmän suoraan tiivistettyjä osia kirjasta, kun taas

johtamisen ja markkinoinnin tiivistelmä oli paljon vapaampaa tekstiä ja muotoiltu enemmän sillä

tyylillä, että kirjan asiat esitettiin "omin sanoin". Mielestäni kuitenkin tiivistelmien pitäisi olla

tiiviimpiä kuin kurssin kaikki tiivistelmät (kaikki olivat noin 100 sivua, vaikka mielestäni asia oltaisi

voitu tiivistää 50-70 sivuun).

12.6.2017 19:17
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12 Yhtään Juha Koikkalaisen ammattitaitoa väheksymättä ja hänen tietämystään epäilemättä, oli

hänen tuntejaan joskus hieman haastava seurata kun puhe oli niin nopeaa ja tuntui että hän itsekin

meni välillä sanoissa sekaisin. No aina pystyi kelaamaan videota taaksepäin, mutta alkuun

varsinkin oli tosi vaikea pysyä perässä kun monet asiat ja käsitteet olivat täysin uusia. Enemmän

kuitenkin opin luennoilla kuin itse kirjan kanssa.. Muuten kokonaisuudessaan kurssi oli loistava.

Kiitos koko ekonomivalmennuksen tiimille, toivottavasti ei olla enään ensivuonna yhteyksissä

näiden asioiden merkeissä!

12.6.2017 18:48

13 Terveisiä laskentatoimen ja kansantaloustieteen opettajille ja kiitos erinomaisesta opetuksesta!

Hyvää kesää!

11.6.2017 18:43

14 Iso kiitos! 10.6.2017 19:04

15 Kiitos hyvin tehdystä verkkoympäristöstä! En olisi mitenkään pärjännyt lukemisesta

puhumattakaan pääsykokeesta ilman tätä.

10.6.2017 19:00

16 KIITOS! 10.6.2017 14:44

17 Iso kiitos koko ekonomivalmennuksen tiimille! Ilman kurssia pisteeni olisivat olleet huomattavasti

matalammat.

10.6.2017 11:34

18 Kiitos! Ilman teitä tavoite ei olisi välttämättä täyttynyt. Kurssilla saattoi olla jopa koko loppuelämää

ratkaiseva merkitys. Loistavaa työtä!

10.6.2017 9:28

19 Kiitos kurssista! 10.6.2017 9:22

20 Kiitos kurssista! Autoitte toteuttamaan unelmani. 10.6.2017 8:33

21 Jatkakaa samaan malliin! 10.6.2017 0:04

22 Kiitos hyvästä kurssista! 9.6.2017 20:42

23 Kiitos hyvästä ja asiantuntevasta kurssista. Hyvää kesää. 9.6.2017 20:29

24 Kiitos kurssista 9.6.2017 19:35

25 Ihmettelin miten kurssia ei järjestetä savossa päin? Luulisi Lappeenranta Kuopio Joensuu alueelta

löytyvän käviöitä. Tosin en hirveästi ole etsinytkään.

9.6.2017 18:54

26 Kiitokset koko tiimille! 9.6.2017 17:34

27 Kiitos kaikille kurssin järjestäjille! 9.6.2017 16:13

28 En olisi päässyt kouluun ilman tätä kurssia (jos nyt toivottavasti tulen valituksi). Kokeesta pitäisi

olla tulossa 34,75+3 pistettä, jos en mennyt mokailemaan vastauslomakkeen täytön kanssa.

Tämä tulos on n. 10 pistettä parempi kuin mitä sain viime vuonna. Jomassa ja laskiksessakin

paransin hiukan, mutta pääosa pisteiden parannuksista tuli matikasta ja etenkin taloustieteestä.

On ollut vähän vaikeuksia kansantalouden sisäistämisen kanssa, mutta teidän materiaalit ja

tehtävät olivat älyttömän hyviä! Jos nyt koulupaikka aukeaa, niin ne ovat kyllä yhtenä pääsyynä.

9.6.2017 15:55

29 Mahdollisuuksien mukaan toivoisin, että voisitte markkinoida kurssia enemmän etenkin lukioissa

abeille syksyn ja talven aikana.

9.6.2017 15:51

30 Olen viime vuoden reject ja nyt olin päättänyt, että viimeinen yritys eli pakko päästä sisään. Kurssin

ansiosta ymmärsin viimeistään, että paljonko työntekoa sisäänpääseminen vaatii omilla

ylioppilaspapereilla. Verkkokokeissa sain itseluottamukseni huippuun, sillä keskiarvo niissä taisi

olla 34 paremmalla puolella. Sama tekeminen jatkui pienen jännityksen kera oikeessa kokeessa ja

tulokseksi on näillä näkymin tulossa 32,75 pistettä, joka tarkoittaa Tampereelle

ensisijaisuuspisteiden kanssa 35,75 pistettä. Uskon kovasti, että riittää. Kiitos kuuluu suurelta osin

teidän kurssille. Kiitos Mestari. Köngas 5/5

9.6.2017 15:19

31 Hyvä kurssi ei valittamista eikä tule kehitysideoita mieleen 9.6.2017 15:02

32 Kiitos! Oppimiskone oli todella hyvä. 9.6.2017 14:54

33 Kiitos hyvästä kurssista! 9.6.2017 14:48

34 Kiitos hyvästä kurssista, harkitsen uudestaankin jos opiskelupaikkaa ei vielä tule. 9.6.2017 14:42

35 Kiitoksia. 9.6.2017 14:26
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	Q2 Miksi valitsit Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssin? Harkitsitko myös jotain muuta vaihtoehtoa tai kurssijärjestäjää? Jos kyllä, niin mitä?

