Ekonomivalmennus 2018 tulokset

Q2 Saitko opiskelupaikan kauppakorkeakoulusta?
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Q3 Mistä kauppakorkeakoulusta tai yliopistosta sait opiskelupaikan
valintakokeen perusteella?
Answered: 417

Skipped: 479

Aalto-yliopisto
n...

90
90

Turun
yliopiston...

75
75

Turun
yliopiston...

14
14

Tampereen
yliopisto

29
29

Vaasan
yliopisto

76
76

Jyväskylän
kauppakorkea...

28
28

Oulun
kauppakorkea...

48
48

Itä-Suomen
yliopisto,...

12
12

Itä-Suomen
yliopisto,...

10
10

Lappeenrannan
Teknillinen...

29
29
5

Hanken

5
1

Åbo akademi

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

21.58%

90

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

17.99%

75

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

3.36%

14

Tampereen yliopisto

6.95%

29

Vaasan yliopisto

18.23%

76

6.71%

28

11.51%

48

Jyväskylän kauppakorkeakoulu
Oulun kauppakorkeakoulu

1/2

Ekonomivalmennus 2018 tulokset
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
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Q4 Jos sait opiskelupaikan, niin oliko kyseessä ensisijainen
hakukohteesi?
Answered: 415

Skipped: 481
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Q11 Muita kommentteja tai palautetta.
Answered: 293

Skipped: 604

#

RESPONSES

DATE

1

Hemmetin hyvä ja asiallinen kurssi. Jukalle kiitokset motivoinnista, vaikka opiskelupaikka olikin
suht varma.

8/20/2018 3:50 PM

2

Mahtava valmennuskurssi!

8/20/2018 3:48 PM

3

Helvetin hyvä fiilis

8/20/2018 3:37 PM

4

Ootte upeita ihmisiä ja oon ikuisesti kiitollinen teille. Teiän motivointi oli parasta js niin tärkeää.
Tätä kirjottaessa tuntuu ku olisin kännissä kun en vieläkään tajua et tosiaan pääsin mun unelma
kouluun. Mutta tosiaan jos jotain kurssitutor hommaa yms tsrvetta nii mua parempaa vaihtoehtoa
ei löydy. Wink wink.

8/20/2018 3:18 PM

5

Kiitos hyvästä kurssista! Olen tyytyväinen päätökseeni hankkia verkkovalmennuskurssi, vaikka
aluksi mietin mahtaako kurssille olla tarvetta valintaperusteiden muututtua. Valintakoe olisi
kuitenkin ollut lähes mahdoton ilman kurssilla opetettuja asioita. Mielestäni kurssi vastasi oikein
hyvin valintakokeen vaatimuksia.

8/20/2018 3:15 PM

6

. Ensimmäistä kertaa hain siten että luin. Loistava kurssi, suosittelin ystävälleni
ekonomivalmennusta ja ei kuulemma puheiden perusteella edes mieti muita vaihtoehtoja!

8/20/2018 2:59 PM

7

Haluaisin kuitenkin kiittää Ekonomivalmennuksen koko tiimiä siitä mahtavasta asenteesta, jolla
tätä hommaa teette. Ette ole turhaan suosituimpien valmennuskurssien joukossa, vaan menestys
on täysin ansaittua. Tärkeintä itselleni oli viime vuonnakin teidän suunnalta tullut tsemppi ja
kannustus. Materiaalit olivat tänäkin vuonna erittäin hyvin ja huolellisesti tehty, niistä oli valtava
hyöty. Harmikseni elämäntilanteeni ei sallinut suurempaa panostusta valintakokeeseen ja
Tampereen paikka jäi kaukaiseksi haaveeksi. Kiitos teille ja onnea sekä menestystä myös
tulevaisuudessa. Uudesta koetyypistä huolimatta valmennuskurssi ei ole turha.

8/20/2018 2:49 PM

8

Lopetin pääsykokeeseen valmistautumisen yli kuukausi ennen koetta enkä osallistunut
kokeeseen.

8/20/2018 2:45 PM

9

Historia ja yhteiskuntaoppi olivat hyvin suunniteltu. Opetus ja diat toimivat mainiosti oman
lukemisen ohella ja tukivat oppimista.

8/20/2018 2:43 PM

10

Kurssin videoidut oppitunnit olivat hyödyksi pääsykokeeseen lukemisessa. Pystyi tekemään
useampaa asiaa samaan aikaan. Matematiikan tehtävistäkin sai mukavasti kerrattua
laskurutiineja.

8/13/2018 9:22 PM

11

Tampereelle varasija 1

8/13/2018 10:53 AM

12

Kiitos kaikesta avusta!

8/8/2018 12:05 PM

13

Heti uutta hakua kehiin!

8/7/2018 2:05 PM

14

Valmennuskurssi oli itsessään erinomainen. Historianmaikan videoluennot ei mielestäni olleet yhtä
laadukkaita, tehokkaita/tiivistettyjä ja vain asiassa pysyviä kuin yh:n ja matikan videoluennot.
Tämä tietysti riippuu aina opettajan opetustyylistä ja voi hyvin olla, että tyyli ei vain ollut ominta
minulle. Pysyttäydyin kirjoitetussa materiaalissa historian osalta. Koen, että valmistautumiseni ja
menestymiseni pääsykokeessa korreloi keskenään. Toisin sanoen 200 h opiskelua vielä niin olisin
ehkä päässytkin Aaltoon, vaikka tunteja oli alla tiesin vaadittavan tason ja koe ei yllättänyt! Pääsin
kuitenkin Haaga Heliaan BBA linjalle, näihin kokeisiin en valmistautunut muuten kuin
valmistautumalla Kauppiksen pääsykokeisiin. Valmennuskurssista oli siis ehdottomasti hyötyä
tradenomilinjallekin hakiessa. Kiitokset vielä!

8/7/2018 9:43 AM

15

En saanut paikkaa Kauppakorkeasta, mutta sain opiskelupaikan Ammattikorkeasta ja aloitan
tradenomi opinnot nyt syksyllä. Yhteenvetona kauppakorkea harmittaa tottakai jonkin verran,
mutta opiskelupaikan saaminen kaupalliselta alalta joka tapauksessa lämmittää.

8/7/2018 12:07 AM

16

Kurssi oli erittäin onnistunut ja ilman sitä mahdollisuudet päästä olisivat olleet hyvin pienet. Kiitän
paljon opettajille ja järjestäjille!

8/6/2018 8:16 PM

17

Jee

8/6/2018 3:41 PM
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18

Kiitos.

8/6/2018 12:51 PM

19

Iso kiitos verkkovalmennuskurssin materiaaleista! Hain toista kertaa, viime vuonna en tehnyt
lainkaan harjoitustehtäviä. Vaikka sain toisesta välikokeesta 6/40 pistettä, riitti 7 viikon
valmistautuminen itselleni hyvin. Harjoitustehtävät olivat varmasti suurin syy siihen, että onnistuin
kokeessa. Myös ekonomivalmennuksen kirjat olivat todella hyvät. Luin itse kerran läpi forumsarjan ja laskin läpi yhden vanhan opetussuunnitelman mukaisen matikan kirjan. Sen jälkeen
valmistauduin kokeeseen vain teidän kirjoilla. Mielestäni ne sopivat täydellisesti pääsykokeeseen
valmistautuimiseen.

8/6/2018 12:43 PM

20

Kurssi oli kaikin puolin loistava ja aion osallistua samalle kurssille ensi vuonna.

7/25/2018 1:05 PM

21

Kiitos hyvästä kurssista, varmasti suosittelen Ekonomivalmennusta tutuilleni! :)

7/23/2018 11:09 AM

22

Mielestäni tänäkin vuonna valmennuskurssin sisältö oli onnistunut ja muutamaan
koekysymykseen löytyi ihan suoraan vastaus tiivistelmästä joihin tuskin olisin pelkkien lukiokirjojen
perusteella osannut vastata.

7/16/2018 9:06 PM

23

Kiitän loistavasta kurssista!

7/15/2018 3:44 PM

24

Kiitos laadukkaasta kurssista, sen ansiosta suoriuduin paremmin kuin olisin koskaan odottanut.

7/13/2018 1:16 PM

25

Kokeesta sain 29,5 ja kirjat kävin läpi noin 36 kertaa, Todella tyytyväinen kurssiinne. Lisää vain
interaktiivisuutta ja suurempia vaikeiden tehtävien osioita.

7/13/2018 11:27 AM

26

Olen ollut tulosten julkaisusta tähän päivään asti 1. varasijalla Turun kauppakorkeaan koejonossa
ja aion jonottaa paikkaa loppuun asti. Lähetin myös oikaisupyynnön erästä tehtävää koskien,
mutta sen käsittely kestää ainakin elokuuhun asti. Olen tyytyväinen kurssiin ja koen siitä olleen
paljon apua valintakokeeseen valmistautumisessa vaikka paikka aallosta tai Turusta (ehkä) ei
avautunutkaan. Harmittavat väärät vastaukset kokeessa laskivat pisteitä ikävästi, mutta olen
tyytyväinen silti saamaani paikkaan (toki pientä katkeruutta siitä kuinka pienistä tekijöistä
lopputulos lopulta oli kiinni).

7/11/2018 1:56 PM

27

Hyvä kurssi. Itsellä ei ollut mahdollista aloittaa valmistautumista aijemmin töitten ja muiden
opiskelujen takia. Otan ensivuodeksi ehdottomasti teiltä takuukurssin.

7/10/2018 1:25 PM

28

Kurssin sisältö oli hyvä, vaikka ei tullutkaan paljon käytettyä. Lukumotivaatio oli hukassa
kirjoitusten jälkeen ja tiesin että todistus tulee todennäköisesti riittämään sisäänpääsyyn.

7/9/2018 4:56 PM

29

Kiitos!

7/8/2018 9:15 PM

30

Pääsykokeesta sain vain 24,5 pistettä eli jäin kauas ensimmäisistä hakukohteistani mutta tiesinkin
etten ollut IB-kirjoitusten takia kokeeseen valmistautunut tarpeeksi. Onneksi ne kirjoitukset sitten
sujui eli todistus riitti.

7/8/2018 7:17 PM

31

Historian opettaja oli huippu, hänelle paljon kiitosta!

7/8/2018 7:01 PM

32

Sain opiskelupaikan ammattikorkeasta tradenomiksi

7/8/2018 3:38 PM

33

Vaikka opiskelupaikka avautuikin lopulta todistusvalinnan kautta, kurssi oli ihan huikea ja
suosittelin sitä ystävilleni. Teette upeaa työtä.

7/8/2018 3:34 PM

34

Yllättävän hyvin ”ennustetut” materiaalit. Keskityin kuitenkin liikaa opettelemaan
opetussuunnitelman ylittäviä asioita.

7/8/2018 3:16 PM

35

Kurssi oli erinomainen.

7/8/2018 2:58 PM

36

Kiitos kursseista Jukka & porukka. Ilman kurssia en varmaan olisi koskaan päässyt sisään. Mikäli
jollain kurssilla on ensi keväänä tarvetta tuutorille, olen aikatauluista riippuen kiinnostunut ja
käytettävissä.

7/8/2018 2:50 PM

37

Voi olla että pääsen vielä 1. hakukohteeseeni, olen 1. varasijalla.

7/8/2018 2:49 PM

38

Jäi kahesta pisteestä mutta ensi vuonna uudestaan

7/7/2018 10:33 AM

39

Tuntimäärä siis 300-400 tämän vuoden haussa. Mutta jos katsottaisiin isoa kuvaa otettaisiin
viimevuoden valmistautuminen ja sen jälkeinen yleinen kiinnostuneisuus kauppatieteitä kohtaan
niin kaikki sekin on edesauttanut taloudellisen ajattelun kypsymistä ja harjoittelutunteja siten
varmasti +1000. Valintakoe pisteet olivat 31p.

7/6/2018 11:53 AM

40

Kiitos hyvästä kurssista! 30 pistettä ja Aaltoon antoi hyvän palkinnon, vaikka lukuinto oli
koetuksella.

7/4/2018 9:39 PM

41

Suuri kiitos koko ekonomivalmennuksen tiimille mahtavasta kurssista!

7/4/2018 12:49 PM
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42

Koe oli helppo mutta hätiköin.

7/3/2018 9:24 PM

43

Valmennuskurssi oli erittäin hyödyllinen, enkä usko että olisin päässyt sisään ilman sitä. Iso kiitos
asiantuntevasta opetuksesta!

7/3/2018 5:34 PM

44

Viime vuonna en ollut valmennuskurssilla. Olen 1. varasijalla ensisijaiseen hakukohteeseen, joten
hyvin meni. Olen tyytyväinen kurssiin ja sen valmennukseen.

7/3/2018 3:59 PM

45

Valmistauidin hyvin, koetilanteessa tuli kiire aineistoissa, jotka koitui ongelmaisiksi. Matikka oli
haasteellinen.

7/3/2018 3:30 PM

46

Kurssi oli erittäin hyvä ja pääsykokeessa oli monia kysymyksiä, joihin osasin vastata oikein
valmennuskurssilla oppimien asioiden avulla (Etenkin harjoitustehtävävien kautta). Koe meni niin
hyvin, että pisteet olisivat riittäneet vaikka Aaltoon, mutta elämäntilanteeni vei Itä-Suomen
yliopistoon Kuopioon. Ja pakko mainita, että en ole varma olisinko päässyt edes Kuopioon ilman
Ekonomivalmennuksen kurssia, eli minulle siitä oli valtavan paljon hyötyä. Jos joku tuttuni aikoo
hakea kauppakorkeaan, aion varmasti suositella Ekonomivalmennuksen kursseja.

7/2/2018 11:53 PM

47

Iso kiitos.

7/2/2018 8:12 PM

48

110 lasissa loppuun asti, vaikka joskus masentaakin (Välikokeiden pisteet). Viimeisen kuukauden
opiskelin laajoja kokonaisuuksia, ja kannatti. Erittäin isot kiitokset matikanopeille ja mullekkin jotka
kehottivat opettelemaan odotusarvon, vaikka sitä ei periaatteessa kokeessa voi kysyä.

7/2/2018 6:42 PM

49

Hyvä kurssi

7/2/2018 2:53 PM

50

Hyvä kurssi!

7/2/2018 12:44 PM

51

Kurssi oli hyvä ja ilman kurssia tuskin olisi päässyt toivottuun lopputulokseen. Kolmas kerta toden
sanoi ja aaltoon käy syksyllä tie. Opintokoneen tehtävät paranivat loppua kohden, mutta
matematiikassa edelleen sakattiin aivan liian helpoissa tehtävissä. Osassa teidän tiivistelmä
matikankirjan tehtävien ratkaisusta ei näy matta/hutissa mikälie. Turhautti tehdä tehtäviä, missä
kysyttiin yksinkertaisia asioita esim. regressiosuorasta. Soveltavia taitoja ei tehtävissä kysytty.
Kokeiden taso oli suhteellisen kova, joka oli todella hyvä asia, sillä itse en pärjännyt osissa niistä
paljoa keskiarvoa paremmin. Se sai harjoittelemaan lisää. Tulkinnanvaraisia tehtäviä saisi tosin
olla opintokoneessa enemmän. Myös luentojen rakenne voisi olla ehkä enemmän soveltavan
tiedon harjaannuttamista kuin tiivistelmän läpikäymistä sivu sivulta. Olen tyytyväinen kurssiin ja
suosittelen sitä tutuilleni, jotka aikovat hakea kauppikseen.

7/2/2018 10:50 AM

52

Pääsin ilmeisesti todistuksen avulla Vaasan yliopistoon, mutta myös koespisteeni olisivat
riittäneet!! Valmennuskurssista oli suuri apu minulle, kiitos!!!

7/2/2018 7:41 AM

53

Kurssi oli hyvä, mutta homma kaatui omiin virheisiin kokeessa.

7/2/2018 2:51 AM

54

Ilman kurssia en olisi päässyt sisään. Kiitos!

7/1/2018 9:20 PM

55

Hanken 2. hakukohteena

7/1/2018 9:05 PM

56

Kiitos kaikille ❤️ En olisi pystynyt tähän yksin

7/1/2018 2:00 PM

57

Kiitokset Ekonomivalmennuksen ammattitaitoiselle henkilökunnalle loistavasta tsemppauksesta ja
asioiden sisäistämisen helpottamisesta. Veikkaan, että valmennuskurssi auttoi saamaan juuri ne
ratkaisevat pisteet, mitä Aallon kauppakorkeaan ja kauppakorkeaan ylipäätänsä tarvitaan. Kiitos!

7/1/2018 1:26 AM

58

Kurssi oli mielestäni todella hyvä ja auttoi paljon. Parasta antia mielestäni oli oppimiskone, jonka
tehtäviä tein tosi paljon. Itselleni on vaikeaa keskittyä ja lukea asioita kirjoista monta tuntia
putkeen päivässä. Sen takia varsin lyhyt lukumäärä (n. 200 tuntia oman kirjanpitoni mukaan).
Tuohon asioiden pänttäämiseen oppimiskone toi juuri hyvän, hieman erilaisen, vaihtoehdon.

7/1/2018 12:39 AM

59

Pääsin Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen ohjelmaan, eli siis valtsikan tutkintoon. Pisteeni
kauppiksen yhteisvalinnassa olivat 31,5

6/30/2018 8:04 PM

60

Kiitos, oli erittäin hyödyllinen kurssi tänäkin vuonna. En usko, että ilman kurssia olisi päässyt.

6/30/2018 1:26 AM

61

Kiitos.

6/30/2018 12:56 AM

62

Suuret kiitokset hyvästä kurssista!

6/29/2018 11:57 PM

63

Oppimiskone ja maksimaalinen määrä tehtäviä on toimiva ratkaisu.

6/29/2018 10:51 PM

64

En olisi opiskelupaikkaa ikinä saanut ilman verkkovalmennuskurssia. Kiitos!

6/29/2018 9:48 PM

65

KIITOS

6/29/2018 5:18 PM
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66

Hieman meni tärpit ja painotukset ohi sillä valintakoe ei tällä kertaa kysynyt ajankohtaisista asioista
ollenkaan.

6/29/2018 3:45 PM

67

Vaikka viimeisimpien viikkojen ”spurtti” olisikin tärkeimpiä asioita kokeen kannalta, ei voi kuin
korostaa mm. huhtikuussa hyvin valmistautumisen tärkeyttä. Elämä saattaa ajoittaa ikäviä asioita
milloin mihinkin, oma äitini nukkui pois 5 päivää ennen koetta oltuaan viimeiset 3 viikkoa
sairaalassa, joten valmistautuminen toukokuussa meni miten meni ja viimeisinä päivinä en
kyennyt oikein lukemaan ollenkaan. Ensisijainen tavoitteeni oli päästä kouluun, jonka saavutin.
Eikä se Tamperekkaan jäänyt kuin 1,5 pisteeseen, jonka voin laittaa puhtaasti kokeessa
ylianalysoinnin piikkiin. Paikka taskussa, no excuses. Saa käyttää.

6/29/2018 2:00 PM

68

Jäin 4 pisteellä ulos ja kurssista oli todella apua!! Ei muuta kuin uudestaan kurssille ja ensi vuonna
sisään!

6/29/2018 1:16 PM

69

Rento lähestyminen. Ei suunnitelmia vaan fiiliksen mukaan luin joka päivä sitä mitä teki mieli.
Helposti paras kurssi, verrattuna kavereiden kursseihin.

6/29/2018 12:06 PM

70

Kylhä tos alko jo pikkase mietityttää et pitäskö muuallekki hakee kuin aaltoon mut onneks nyt
vihdoin kävi näin. Kiitos kursseista tässä vuosien varrella! 35.5/40 ja helpot pois

6/29/2018 10:05 AM

71

0.5 pisteen päähän jäi ekasta hakutoiveesta, mutta olen erittäin tyytyväinen myös näin. Kiitos vielä
Jukka ja muu poppoo!

6/29/2018 9:09 AM

72

Verkkokurssi oli loistava kokonaisuus, josta oli hirveän paljon hyötyä! Välikokeet olivat myös hyviä
motivaation luojia. Kiitos!

6/29/2018 9:03 AM

73

Koin, että valmennuskurssista oli paljon apua, vaikka en lukenutkaan kun noin 20h ja en päässyt
sisään. Jäin opiskelupaikasta Oulussa vain 1,5 pisteen päähän.

6/29/2018 6:22 AM

74

Jäi pisteen päähän. Nyt varasijalla.

6/29/2018 6:03 AM

75

Kiitos hyvästä ja laadukkaasta kurssista kaikille opettajille. Olen itse vielä hieman shokissa kun en
meinaa uskoa tulostani todeksi. Suosittelen ekonomivalmennusta ehdottomasti.

6/29/2018 2:22 AM

76

Ilman kurssin tehtäviä ja materiaaleja opiskelupaikka olisi jäänyt saamatta. Materiaalit ja tehtävät
olivat jopa yllättävän samankaltaisia kuin itse pääsykoe.

6/29/2018 1:17 AM

77

Kiitos loistavasta valmennuksesta!!!

6/29/2018 1:02 AM

78

Tajusin alkaa lukemaan kokeeseen liian myöhään, vasta maaliskuun lopussa. Ensikertalaisena en
tajunnut, että jotkut valmistautuvat kokeeseen yli 4kk ja että niin olisi myös tarpeen. Kesken
lukemisen lähdin myös toukokuussa viikon lomalle, minkä olin varannu ennen kuin aloin
lukemaan. Nyt tiedän miten valmistaudun kokeeseen ensi keväänä!

6/29/2018 12:44 AM

79

Kiitos kurssista! Aloitan syksyllä liiketalouden opiskelun Tampereen ammattikorkeakoulussa.

6/29/2018 12:29 AM

80

Olin varma että minulla ei ole mahdollisuuksia koulupaikkaan, koska keväällä minua tarvittiin
enemmän töissä ja tuntui että aika ei riitä kaikkeen. Valmennuskurssin avulla sain pidettyä
kuitenkin lukemisrytmin hyvin yllä ja keskityin oikeisiin asioihin. Olen tyytyväinen, että otin kurssin,
koska ilman sitä en olisi saanut koulupaikkaa.

6/29/2018 12:18 AM

81

Verkkovalmennuskurssin hankkiminen loi pientä painetta vedonlyöjän sielulle kun oli selvä "steikki"
pelissä. Tuomivaaralle terveisiä että sait kiinnostumaan historiasta laajemminkin.

6/29/2018 12:12 AM

82

Välivuosi voi tulla ihan tarpeeseen, ensivuonna osaan paremmin lukea tän vuoden virheiden
perusteella.

6/28/2018 11:35 PM

83

Kiitos.

6/28/2018 11:18 PM

84

Kokeesta sain 23p, joka on paljon enemmän kuin tekemistänne kokeista, joiden pistetulokset olivat
surkeita osaltani, mutta mielummin näin päin. Kiitokset siis hyvistä kokeista, jotka olivat oikeasti
haastavia ja oikeita mukaavia. Itselläni aloitin lukemisen hieman ennen kurssin alkua ja luin jo
tällöin täyttä päivää hyvin satunnaisilla vapaapäivillä, mikä johti myöhemmin puhki palamiseen,
tieto ei vaan enään uponnut aivoihin. Muistuttakaa siis ensi vuonna oikeasti kunnolla kurssilaisia
pitämään taukoja, jotta aivot lepäävät ja tieto lajittuu, olisin itse ainakin tätä tarvinnut. Kiitos
kurssista, nähdään ensi vuonna uudelleen toisen ja ehdottomasti viimeisen kerran...

6/28/2018 11:18 PM

85

Kiitokset kurssista! Helvetti, nyt oon koulussa!

6/28/2018 10:50 PM

86

Todella hyvä valmennuskurssi

6/28/2018 10:40 PM

87

Kiitos ihan helvetisti tästä kurssista, kyllä autto!

6/28/2018 10:35 PM
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Ilman valmennuskurssia ei olisi ollut mitään saumaa kouluun, sillä vaikka kaikki kirjat olisi opetellut
kannesta kanteen ei lukion oppimäärä olisi riittänyt vaadittavaan tasoon. Aluksi ajattelin, että
riittääkö verkkovalmennuskurssi, mutta se on täysin omasta asenteesta kiinni. Tyytyväinen lähes
koko kurssin sisältöön. Tehtävät elintärkeitä!! Ensi vuodelle parannettavaa mielestäni
matematiikan opinnoissa. Toki helpompi kasata kurssin sisältö, kun on yksi valintakoe alla
esimerkkinä. :) Iso kiitos!

6/28/2018 10:32 PM

89

Olisi mahtavaa jos esim. ekonomivalmennus voisi julkaista/kerätä tutkimustietoa siitä, kuinka
monta prosenttia keskimäärin pääsee sisään ensimmäisellä hakukerralla. Kiitokset vielä kurssista,
ensi vuonna sisään.

6/28/2018 10:29 PM

90

woop woop

6/28/2018 10:26 PM

91

Olen enemmän kuin tyytyväinen saamaani opiskelupaikkaan ja suurin kiitos tästä kuuluu
ekonomivalmennuksen tiimille! Parempaa valmennuskurssia tuskin on olemassa, teette älyttömän
mahtavaa duunia! Kiitos :)

6/28/2018 10:21 PM

92

Kiitos hyvästä kurssista!!

6/28/2018 10:14 PM

93

Näin kahden lapsen työssä käyvä yh-äiti räjäyttää Aalto-yliopiston ovet auki! Arjen realiteetit
asettivat tiukat raamit sille, mitä ehdin ja jaksan opiskella. Tuntimäärä jäi suhteellisen alhaiseksi,
mutta se riitti silti. Tehokas, laaduka opiskelu takasi miltei mahdottoman toiveen toteutumisen.
Ilman Ekonomivalmennuksen luentoja, tehtäviä ja muuta materiaalia se ei olisi ollut mahdollista.
Kiitos!!!

6/28/2018 9:18 PM

94

Hain ensisijaisesti avoimen väylässä, mutta valintakokeen pisteet (28) olisivat riittäneet myös ItäSuomen yliopistoon.

6/28/2018 9:17 PM

95

Mielettömän hyödyllinen kurssi! Valintakoe vastasi hyvin valmennuskurssilla käytyjä asioita ja
erityisesti kaikki tehtävät, sekä oppimiskone olivat avainasemassa kouluun pääsyn suhteen. Kiitos!

6/28/2018 9:12 PM

96

Kurssi oli mielestäni hyvä, vaikka kävin vain verkkovalmennuskurssin. Yllättävän hyvin oli osattu
miettiä saman tapaisia kysymyksiä kuin oikeassa valintakokeessa oli. Tietysti jäi harmittamaan,
että koulupaikka ei avautunut, ehkä ensi vuonna. Uskon ottavani saman kurssin ensi keväänäkin.
Hyvä kurssi kaikin puolin:-)

6/28/2018 9:06 PM

97

Eihän tää kivaa oo.

6/28/2018 8:54 PM

98

Voin suositella lämpimästi kurssia!

6/28/2018 8:30 PM

99

Ekonomivalmennus antoi uskomattomat valmiudet uudistuneeseen valintakokeeseen!

6/28/2018 8:13 PM

100

Kiitos hyvästä kurssista!

6/28/2018 8:06 PM

101

Kiitos paljon kurssista!

6/28/2018 7:46 PM

102

Kokonaisuutena erittäin onnistunut kurssi, kiitos!

6/28/2018 7:43 PM

103

Kuopio oli 5. Vaihtoehto. Jyväskylässä ja Lappeenrannassa olen 1. Varasijalla eli luultavasti
pääsen Jyväskylään.

6/28/2018 7:33 PM

104

Hyvä kurssi, matematiikassa voisi lähteä hieman ”alkeellisemmasta” vaiheessa

6/28/2018 7:32 PM

105

Alku lähti hyvin. Sitten stoppasin. Kaks viimeistä kuukautta en lukenut oikeastaan yhtään.

6/28/2018 7:09 PM

106

Koulupaikka aukesi avoimen väylän kautta. Valintakokeen pisteet jäivät mataliksi, koska panostus
painottui väylähakuun.

6/28/2018 7:07 PM

107

Kiitoksia paljon kurssista. Jännä homma, että välikokeista sain reilusti huonompia pisteitä ku

6/28/2018 7:06 PM

108

Sain viestin sisäänpääsystä 26. päivä, ja todistuspisteeni olivat 33, joten on myös mahdollista että
pääsin todistuspisteillä sisään.

6/28/2018 6:56 PM

109

Tällä kertaa luin vähiten ja pääsin!!! Saattoi olla että laatu korvasi määrän

6/28/2018 6:44 PM

110

Olin tampereen huhtikuun aamukurssilla :) Ekonomivalmennus oli kyllä erittäin hyvä kurssi! Ilman
en olisi päässyt kouluun.

6/28/2018 6:26 PM

111

Sain kokeesta sen verran pisteitä, että myös niillä olisi päässyt Vaasaan opiskelemaan. Siitä
pistemäärästä kiitos kuuluu ekonomivalmennukselle!

6/28/2018 6:23 PM

112

Ekonomivalmennuksen kurssi oli erinomainen ja valmensi kokeeseen parhaansa mukaan,
ehdottomasti vastinetta rahoille. Jos ja kun kurssia järjestetään jatkossa, pystyn suosittelemaan
muille jatkossa kouluun pyrkiville.

6/28/2018 6:13 PM
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Kiitokset kurssin järjestäjille, mahdollistitte opiskelupaikkani. Kurssi toimi loistavasti
loppukertaamiseen, sillä ostin kurssin vasta noin 3 viikkoa ennen koetta

6/28/2018 6:06 PM

114

Huimat kiitokset Jukalle ja koko muulle poppoolle. Ei hetkeäkään kaduta että kurssille tuli
lähdettyä!

6/28/2018 6:01 PM

115

Hemmetin hyvä kurssi! Aika loppui kokeessa kesken ja siitä jäi kiinni. Olisin osannut vastata
moneen kysymykseen kurssin pohjalta oikein!

6/28/2018 5:53 PM

116

Verkkokurssi oli hintansa väärti. Rehellisesti sanottuna en usko, että olisin ilman sitä päässyt
kouluun.

6/28/2018 5:51 PM

117

Suuret kiitokset Ekonomivalmennukselle! Tulos ei olisi ollut tämä ilman teitä. 5/5 tulen
suosittelemaan.

6/28/2018 5:48 PM

118

Kurssi: Tampere huhtikuu aamu. Kiitos teille kurssista! Koulupaikka olisi voinut jäädä haaveeksi
tänä keväänä ilman sitä.

6/28/2018 5:44 PM

119

Kiitos kurssista! Olen 7.varasijalla vaasan tuta-linjalle.

6/28/2018 5:40 PM

120

ISO KIITOS huippu hyvästä kurssista! En olisi onnistunut läheskään näin hyvin ilman teitä!!!

6/28/2018 5:34 PM

121

Helvetin hyvää duunia ja opetusta. Kiitos!

6/28/2018 5:32 PM

122

Iso kiitos koko Ekonomivalmennuksen porukalle! Oli ehdottomasti elämäni rankin kevät, mutta
ehdottomasti myös sen arvoinen. Kova työ palkitaan, enkä voisi olla iloisempi opiskelupaikastani.
Ekonomivalmennuksesta oli suuri apu enkä usko, että olisin menestynyt valintakokeessa yhtä
hyvin ilman valmennuskurssia. Aion ehdottomasti suositella kurssia myös kaikille tutuille! Jos
päätätte laajentaa toimintaanne Jyväskylään, tulisin tosi mielelläni kurssitutoriksi! :) Vielä kerran
iso KIITOS!

6/28/2018 5:31 PM

123

Voin suositella ekonomivalmennusta erittäin lämpimästi kaikille, ketkä harkitsee hakemista
kauppakorkeaan. Itsellä jäi Aalto pisteen päähän, mikä kyllä harmittaa paljon. Ehkä LUT on
kuitenkin hyvä koulu..

6/28/2018 5:30 PM

124

Kiitos kaikesta, en olisi saanut opiskelupaikkaa ilman valmennuskurssianne.

6/28/2018 5:29 PM

125

Ihan loistava kurssi! En todellakaan olisi päässyt sisään ilman kurssin materiaaleja ja luentoja,
niistä oli suuri apu!

6/28/2018 5:26 PM

126

Sain silti opiskelupaikan, mutta tietojenkäsittelytieteesen.

6/28/2018 5:22 PM

127

Loistava kurssi, suosittelemisen arvoinen

6/28/2018 5:20 PM

128

Kiitos hyvästä kurssista. Rahat eivät menneet hukkaan.

6/28/2018 5:07 PM

129

Hirveän onnellinen opiskelupaikasta! Tuhannet kiitokset koko ekonomivalmennuksen väelle!!

6/28/2018 5:02 PM

130

Jäin Turkuun varasijalle 24. Vaikka opiskelupaikka jäi saamatta, pääsin erittäin lähelle ja ilman
kurssia minulla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia joten erittäin hyödylliseksi koin kurssin. Kiitos!

6/28/2018 4:58 PM

131

Kurssi oli todella hyvä ja opin paljon. Laskin, että valintakokeesta olisin saanut 27,5 pistettä, joka
olisi siis riittänyt joihinkin alempiin hakukohteisiini. Ilman kurssia en varmasti olisi saanut noin
"montaa" pistettä, joten vaikka paikka irtosikin todistuksella oli kurssista valtava hyöty!

6/28/2018 4:54 PM

132

Kiitos!

6/28/2018 4:53 PM

133

Jukka mä rakastan sua!! Huikee kurssi ja motivaatio ja ykköshakutoive natsas! KIITOS.

6/28/2018 4:50 PM

134

KIITOS! <3

6/28/2018 4:45 PM

135

Jäi siis muutamasta hassusta pisteestä. Miinuspisteitä tuli paljon..

6/28/2018 4:29 PM

136

Kiitos ❤️

6/28/2018 4:27 PM

137

Tuntuu ettei ollut osaamisesta kiinni vaan pää ei kestänyt kokeessa. Vaihtelin oikein laittamiani
vastauksia vääräksi...

6/28/2018 4:20 PM

138

Koepisteet ja todistuspisteet molemmat riittivät Turkuun, mutta eivät Aaltoon.

6/28/2018 4:15 PM

139

Paras kurssi! Ilman kurssia ei olisi pääsykokeesta tullut mitään vaikka luin todella paljon.

6/28/2018 3:48 PM

140

8. varasijalla ollaan, katsotaan riittäkö se paikan saamiseen

6/28/2018 3:43 PM
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Kiitos todella paljon Jukka Köngäkselle, ja koko ekonomivalmennuksen tiimille. Teette todella
hienoa työtä, ja tämä valmennuskurssi oli tähänastisen elämäni paras sijoitus. Välikokeilla oli
varmasti suuri merkitys, ja se edesauttoi tekemään paljon töitä. Kiitos!

6/28/2018 3:33 PM

142

Huikee kurssi, uskon että ilman tätä en olisi päässyt Aalto-yliopistoon.

6/28/2018 3:29 PM

143

Vaikka tänä vuonna paikka jäi saamatta, niin en voi kiittää teitä tarpeeksi! Ihan huikean hyvä
valmennuskurssi, mikä piti motivoituneena koko lukemisen ajan, sekä mikä jätti pysyvästi muistiin
että kyllä minä voin vielä kouluun päästä, jos vielä jaksan tehdä vielä kovemmin töitä! Itselläni
koulupaikka jäi varmasti koe tilanteesta kiinni. Hurja jännittäminen laski itsetuntoani ja jätin
vastaamatta 5 kysymykseen, joista 4 olisi mennyt oikein jos olisin vain uskaltanut vastata. Tämän
asian takia on tullut nyt itkettyä hurjasti, mutta kyllä tästä on opittu myös! Nyt meinaan jatkaa
todellakin vielä yrittämistä virheistäni oppineena, sekä ehdottomasti jatkaa vielä teidän kurssilla
käymistä!

6/28/2018 3:22 PM

144

Kiitos suuresti kurssista!

6/28/2018 3:19 PM

145

Oli hyvä kurssi. Vastaustekniikkaa voisitte käydä enemmän läpi seuraaville kurssilaisille.

6/28/2018 3:12 PM

146

Kiitoksia

6/28/2018 3:11 PM

147

Kurssi oli erittäin iso apu ja en rehellisesti tiedä olisiko rahkeet riittänyt jos en olisi ollut kurssilla.
Täydet pisteet teille

6/28/2018 3:10 PM

148

Suuret kiitokset ekonomivalmennukselle! llman tätä kurssia en usko että opiskelupaikka olisi
auennut kohdalleni.

6/28/2018 2:58 PM

149

Tampere Aamu, 13. varasija Aaltoon

6/28/2018 2:57 PM

150

Täyden 10 pisteen kurssi, niin opettajien kuin sisällönkin puolesta! Erityiskiitokset Jukalle, todella
motivoiva persoona.

6/28/2018 2:53 PM

151

Iso kiitos! Kurssinne avulla opiskelupaikan saaminen oli mahdollista.

6/28/2018 2:51 PM

152

Kiitos kurssista!

6/28/2018 2:49 PM

153

Kiitos hyvästä kurssista!

6/28/2018 2:48 PM

154

Ilman teitä tää ei olis ollu mahdollista! Kiitos Jukka ja co!

6/28/2018 2:43 PM

155

Erittäin laadukas valmennuskurssi. :-)

6/28/2018 2:41 PM

156

Vielä kerran lämmin kiitos Ekonomivalmennukselle kurssista :) Hyvää kesää !

6/28/2018 2:40 PM

157

Kiitoksia loistavasta kurssista!

6/28/2018 2:36 PM

158

Kurssista oli paljon hyötyä ja suosittelen mielellään muillekkin. Yritetään ensi vuonna uusiksi!

6/28/2018 2:33 PM

159

Teen tän kyselyn jo nyt, kun sitä kerran kurssilla toivottiin:) Mutta oon 10 varasijalla vaasaan joten
se opiskelupaikka saattaa vaihtua porista > vaasaan.

6/28/2018 2:32 PM

160

Tuhlasin ensin noin 100€ pääsykoekirjat.fi materiaaliin, täyttä huijausta! En lukenut käytännössä
ollenkaan, kunnes huhtikuun alussa tajysin ajan loppuvan. Jäin töistä pois, tilasin
ekonomivalmennuksen verkkokurssin ja aloin päntätä. Koko aikana pidin yhden vapaapäivän, tein
töitä tietyn päivärutiinin mukaan hyödyntäen luentovideoita ja erityisesti _tehtäviä_. Vajaaseen
kahteen kuukauteen mahtui myös lapin reissu, jossa hyödynsin matkat, aamut ja illat. Kaiken
kaikkiaan arvosanaksi 10+ ekonomivalmennukselle, opettajat, luennot, materiaalit, kaikki aivan
omas luokkaansa. Työteliään, mutta siedettävän kevään palkintona siis paikka Aalto-yliopistoon!
Thank you, tack, kiitos

6/28/2018 2:29 PM

161

Iso kiitos kurssin pitäjille ! Todella hyvin toteutettu, ja parasta oli se, että joka ainetta opetti alansa
ammattilaiset.

6/28/2018 2:24 PM

162

Tein muutaman huolimattomuus virhettä ja niistä tuli miinus pisteitä, olin kyllä jo valmistautunut
pettymään.

6/28/2018 2:24 PM

163

Kiitos erinomaisesta kurssista, jota ilman en varmastikaan olisi päässyt sisään. Jatkakaa samaan
malliin!

6/28/2018 2:17 PM

164

24,5 pistettä tuli kokeesta

6/28/2018 2:11 PM

165

Paska homma ens vuonna uusiks

6/28/2018 2:10 PM

166

Kiitos hyvästä kurssista. Hyvät materiaalit ja laadukasta opetusta. Pääsin opiskelemaan
hallintotieteitä Tampereelle, joten ei ole iso pettymys nyt. :-)

6/28/2018 2:06 PM
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Liian vähän valmistautumista yksinkertaisesti

6/28/2018 2:06 PM

168

Kiitos Mestari!

6/28/2018 2:05 PM

169

Olen varasijalla 10. Vaasaan, ja tällä hetkellä Oulun kohdalla lukee ”hyväksytty (odotetaan
ylempien hakukohteiden tuloksia)”.

6/28/2018 2:05 PM

170

Ei muuta sanottavaa, kuin erityisen suuri kiitos teille...!

6/28/2018 2:05 PM

171

Ei ainakaa kurssista jääny kiinni, harmittaa vähän mutta ei harmita onneksi

6/28/2018 2:01 PM

172

Iso kiitos, ensimmäinen yrittämä, ensimmäinen vaihtoehto. Duuni tehtiin itse mut teiltä sai
tarvittavat tukipilarit!

6/28/2018 1:56 PM

173

Kiitokset toimivasta kurssista!

6/28/2018 1:54 PM

174

Verkkovalmennuskurssi on kyllä parhaiten käyttämäni 400€. Todella paljon apua.

6/28/2018 1:50 PM

175

Toinen hakukerta kyseessä, mutta viimeksi olen hakenut 2015 heti kirjotusten jälkeen jolloin en voi
sanoa valmistautuneeni hyvin. Nyt kuitenkin hain "tosissani" ensimmäistä kertaa, paikkaa ei
kuitenkaan irronnut.

6/28/2018 1:42 PM

176

Ilman Ekonomivalmennusta en olisi päässyt kouluun, kiitos!

6/28/2018 1:42 PM

177

Ilman kurssianne en olisi päässyt kouluun, joten kiitokset vielä!

6/28/2018 1:33 PM

178

En katsonut kysymyksiä kokeen jälkeen, ja oli semmonen fiilis että Joensuu ja Vaasa olisi hyviä
suorituksia. Pääsin sitten Turkuun minne hain ekana, mikä iso positiivinen yllätys. Kolmas kerta
toden sanoo, kiitos siitä.

6/28/2018 1:27 PM

179

Pääsin Tampereelle ja olen 21. Varasijalla Aallosta joka oli ensimmäinen hakukohteeni. En ollut
ollenkaan varma pääsenkö kouluun sillä välillä välikokeet menivät todella surkeasti ja univaje
varjosti opiskelua alle vuoden ikäisen lapsen äitinä. Pääsykoe meni kuitenki täysin nappiin. Nyt voi
olla todella onnellinen ja kiitollinen. Valmennuskurssista oli suuri apu enkä usko että ilman sitä
olisin päässyt kouluun. Kiitos siis myös teille hyvin järjestetystä kurssista!

6/28/2018 1:25 PM

180

Kiitos <3

6/28/2018 1:22 PM

181

Jos hakija ei ole oppinut opiskelemaan aikaisemmin, kokeeseen valmistautuminen voi olla hyvin
hankalaa. Tänä keväänä opiskelu sujui kuin rasvattu verrattuna viime kevääseen, ja tuleville
hakijoille haluaisin painottaa opiskelun laadun merkitystä.

6/28/2018 1:22 PM

182

Ensimmäinen kerta kun hain tosissaan kauppakorkeaan. Koin että kurssistanne oli erittäin suuri
hyöty.

6/28/2018 1:17 PM

183

Kurssi oli hyvin toteutettu ja otan sen varmasti ensi vuonnakin valmistautumisen tueksi.
Valmennuskurssin osalta jäi harmittamaan ainoastaan se, että otin sen avuksi vasta huhtikuussa.
Ensi vuonna aion ilmoittautua huomattavasti aikaisemmin.

6/28/2018 1:16 PM

184

kiitos kaikeista. Itku pääsi tulosten tultua ja se ei olisi ilman Ekonomivalmennuksen koko tiimiä ollut
mahdollista. YT Juhani

6/28/2018 1:14 PM

185

Teidän kurssinne on loistava vaikka en paikkaa saanut. Itsestä oli kiinni, ettei paikkaa tullut.

6/28/2018 1:11 PM

186

Ensimmäinen kunnon lukukerta.

6/28/2018 1:08 PM

187

Moodle oli hieman aluksi käyttää joten sitä voisi selventää, oppimiskoneen laajat 50 kysymyksen
tehtävät olivat hyviä. Opetusvideoita voisi katkaista vielä enemmän tai tehdä erikseen videoita vain
tietyistä aiheista. Muuten kurssi oli kyllä hyödyllinen ja hintansa väärti, kiitos paljon!

6/28/2018 1:05 PM

188

Hakukerta oli oikeasti kolmas, mutta en laske ensimmäistä, koska kävin vain katsomassa kokeen.
Luin about 400 tuntia pääsykokeisiin ja lisäksi tein koko kevään töitä 37,5h viikossa työharjoittelun
takia. Välikokeista sain yleensä keskiarvon verran tai alle. Tein niin paljon töitä kun mahdollista,
mutta en olisi ikinä saanut opiskelupaikkaa ilman tätä huippua valmennuskurssia! Kiitos todella
hyvästä kurssista!

6/28/2018 1:05 PM

189

Kiitos mestari

6/28/2018 1:04 PM

190

Pääsin sisään pelkällä taloustiedolla ja hissalla (kun huomasin jo helmikuussa ettei
todennäköisyyslaskut lähde sujumaan ), suurimmaksi osaksi teidän luentovideoiden avulla joita
katsoin koko vikan viikon, enkä varmasti olisi onnistunut mun hullussa projektissa ilman tätä
kurssia. Ihan super iso kiitos että autoitte saavuttamaan mun unelmat!!

6/28/2018 1:03 PM
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Kiitos isosti kaikille kurssin vetäjille! Ilman ammattitaitoista ja järkevää opetusta ei opiskelupaikkaa
olisi saatu. Helppo suositella jatkossa muillekin kiinnostuneille. Mahtavaa kesää kaikille!

6/28/2018 1:02 PM

192

Kiitos Ekonomivalmennus! ❤️

6/28/2018 1:01 PM

193

Oli todella hyvä kurssi. Mielestäni tänä vuonna kurssilla täytyi itse tajuta tehdä noita soveltavia
tehtäviä ja ne minut auttoikin sisään vielä hyvin pistein! Mukavat opettajat ja tänä vuonna varmaan
aika iso sisäänotto% ekonomivalmennuksella! Mukavat kesänjatkot ja menestystä bisnekseen. PS
kannattaa harkita valmennuskurssin pitämistä lappeenrannassa, sillä täällä sille olisi paljon
kysyntää!

6/28/2018 12:59 PM

194

Teette mahtavaa työtä, kiitos! Suosittelen varmasti muillekin tilaisuuden tulle. Mahtavaa kesää
koko valmennuskurssi porukalle!

6/28/2018 12:54 PM

195

Ei olisi tullut koulupaikkaa ilman ekonomivalmennusta. Uskomattoman iso kiitos!

6/28/2018 12:52 PM

196

Kiitos hyvästä kurssista!

6/28/2018 12:50 PM

197

Suuret kiitokset Ekonomivalmennukselle. Annoitte ison positiivisen boostin pääsykokeeseen!

6/28/2018 12:49 PM

198

Ilman kurssia en todennäköisesti olisi päässyt sisään. Pelkkien lukiokirjojen avulla en olisi oppinut
riittävästi ja en olisi osannut opetella oikeita asioita.

6/28/2018 12:46 PM

199

Huikea kurssi, kiitos kovasti! Opiskelupaikka olis varmasti jäänyt saamatta ilman kurssia, sillä en
olis tajunnu, miten paljon pitää tehdä hommia.

6/28/2018 12:46 PM

200

Kiitos, ilman teitä en olisi päässyt sisään!

6/28/2018 12:44 PM

201

Hyvä kurssi, ei jäänyt opiskelupaikka sen vuoksi saamatta. Olisi tarvittu työn ohessa enemmän
aikaa ja vähintäänkin terveenä pääsykokeisiin, 38 kuume ei kyllä parantanut mahdollisuuksia
saada opiskelupaikkaa. Ensi vuonna uudestaan.

6/28/2018 12:37 PM

202

Olen varasijalla Tampereelle (15)

6/28/2018 12:37 PM

203

Olen töissä käyvä lähihoitaja (38h työviikko). Enkä ole lukiota käyty. Aloitin lukemisen huhtikuussa
ja tein päätöksen vähintään 3 tuntia lukua päivässä. En katsonut videoita koska minulla ei ollut
siihen vain aikaa, mutta tein paljon tehtäviä. Taisin olla ainoastaan yhdessä välikokeessa
keskivertoa parempi. No kuitenkin kovalla luvulla kouluun ainoa mikä merkitsee! Kiitos!

6/28/2018 12:34 PM

204

Kiitos Jukalle ja kaikille kurssin tekemiseen osallistuneille! Ekonomivalmennukseen osallistuminen
oli elämäni paras päätös ja aion suositella kurssia kaikille tutuille. Kiitos ja jatkakaa hyvää työtä!

6/28/2018 12:33 PM

205

Suuret kiitokset hyvästä ja tehokkasta kurssista!

6/28/2018 12:33 PM

206

Kiitti! Olitte huippuja!

6/28/2018 12:31 PM

207

Ensi vuonna uusiks!

6/28/2018 12:24 PM

208

Ei

6/28/2018 12:23 PM

209

Paljon kiitoksia kurssista koko porukalle! Erittäin laadukasta osaamista!

6/28/2018 12:22 PM

210

Kiitos!

6/28/2018 12:22 PM

211

Aivan huikea kurssi ja opettajat, en voisi olla enemmän tyytyväinen. Kiitos erityisesti Jukalle, olet
huipputyyppi!

6/28/2018 12:20 PM

212

Ei kai tässä muuta kuin kiitos hyvästä kurssista!

6/28/2018 12:17 PM

213

Kiitos erittäin hyvästä kurssista, kurssi antoi todella paljon eväitä valintakokeeseen ja voikin sanoa
että se oli yksi tärkeä syy miksi koulupaikka tänä vuonna tulikin!

6/28/2018 12:16 PM

214

Verkkokurssi oli hyödyllinen ja opetusvideoita pystyi kuuntelemaan pääosin töissä ja lenkilläkin
katsomatta itse videota. Videot joissa käytiin tehtäviä läpi aiheuttivat ongelmia, sillä tehtävänantoja
ei luettu ääneen vaan ne piti lukea itse

6/28/2018 12:11 PM

215

Kiitos kurssista! Oli kyllä apua, vaikka osa kurssin sisällöstä meni hiukan yli valintakoe
vaatimusten.

6/28/2018 12:11 PM

216

Olin kokeen jälkeen tyytyväinen suoritukseeni mutta näköjään se ei tällä kertaa riittänyt, ensi
vuonna uudestaan.

6/28/2018 12:09 PM

217

Hyvin toteutettu ja hyödyllinen kurssi. Erityismaininta taloustiedon oppitunneista, asiantuntevaa
opetusta selkeästi ja esimerkkien kautta. Koulupaikan saamisen kannalta oma motivaatio ja
työpanos jäivät vajaiksi. Ehdottomasti ensi vuonna uudestaan paremmalla asenteella!

6/28/2018 12:08 PM
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218

Kiitos hyvästä kurssista - tehtävistä, kokeista, tiivistelmistä ja luennoista. Kurssista oli ehdottomasti
suuri apu kokeeseen valmistautumisessa.

6/28/2018 12:04 PM

219

Ekonomivalmennuksen kurssi oli jälleen kerran todella laadukas ja hyvä!

6/28/2018 12:01 PM

220

kuudes varasija aaltoon, saattaa olla että valituksesta aaltoon riittää pisteet.

6/28/2018 11:57 AM

221

Kiitos erinomaisesta verkkokurssista. Alunperin tarkoituksenani oli pärjätä täysin ilman
valmennuskurssia, mutta ystäväni suosittelemana päädyin hankkimaan verkkokurssin. Jo heti
alkuun oppimiskoneen tehtäviä tehdessäni tajusin, että valinta oli ehdottomasti hyvä, sillä vasta
niissä ymmärsin kuinka tarkasti asiat pitää oikeasti osata. Väittäisinkin, että ilman
valmennuskurssia opiskelupaikka olisi jäänyt saamatta.

6/28/2018 11:56 AM

222

Mahtava kurssi, kiitos kaikesta, 10/10 tyytyväinen!!

6/28/2018 11:56 AM

223

Kiitos!

6/28/2018 11:53 AM

224

Kiitos Jukka, muut opettajat ja tutor-Joel!

6/28/2018 11:52 AM

225

-

6/28/2018 11:52 AM

226

Kiitos kaikesta, suosittelen lämpimästi valmennuskurssianne kaikille kauppakorkeaan hakeville!
Oma selkeä heikkouteni oli matikka, mutta koin sen oppimisen yllättävän helpoksi tunneillanne.
Kuitenkin rutiinin ylläpitäminen kotona oli vaikeaa, ja olisin toivonut enemmän ohjattuja
matematiikan tunteja esimerkiksi historian sijasta.

6/28/2018 11:49 AM

227

Kiitos!

6/28/2018 11:46 AM

228

Suuri kiitos koko ekonomivalmennuksen tiimille ja erityisesti Jukalle! Hyvää kesää!

6/28/2018 11:46 AM

229

Aloitin valmistautumisen pääsykokeeseen vasta huhtikuussa. Samassa kuussa aloitin uudessa
työpaikassa, mikä oli myös kokopäiväinen enkä täten pystynyt kunnolla valmistautumaan
kokeeseen. Silti olin todella tyytyväinen verkkovalmennuskurssiin ja sen hinta/laatusuhteeseen.
Tarkoitus on taas ensi kesänä osallistua samalle kurssille, mutta tällä kertaa aloittaa
valmistatuminen huomattavasti aiemmin.

6/28/2018 11:45 AM

230

Kiitos kurssista!

6/28/2018 11:41 AM

231

Kurssi mahdollisti pääsyn kouluun. Valitsin kuitenkin koulun ulkomailta Oulun edelle.

6/28/2018 11:40 AM

232

Hyvää duunia teiltä

6/28/2018 11:39 AM

233

Hintansa väärti. Arvosanaksi antaisin 9-. Nettikurssilaisia pitäisi informoida paremmin esim.
sähköpostilla, jos välikokeeseen on lipsahtanut virheitä. Opettajat olivat ammattimaisia,
erityismaininnan annan Juha Koikkalaiselle, joka osaa selittää asiat loistavasti. Itse valintakoe oli
kyllä pettymys, sillä soveltavia tehtäviä ja vaikeita matikan laskuja oli loppujen lopuksi suhteellisen
vähän, mikä mahdollisti sen, että asiaa ymmärtämättömätkin saattoivat pärjätä. Tätä kannattaa
varmaan pohtia ensi vuoden valmennuskurssia suunnitellessa, että miten taataan etulyöntiasema
valmennuskurssin ostaneille, vaikka koe olisi taas yhtä mekaaninen.

6/28/2018 11:39 AM

234

Ilman kurssis ei olisi ollut palaakaan kyseisessä kokeessa

6/28/2018 11:39 AM

235

Vaikka opiskelupaikkaa ei vielä tullut, kiitokset hyvästä valmennuskurssista! Tulen valitsemaan
Ekonomivalmennuksen myös ensi vuonna.

6/28/2018 11:37 AM

236

7. Varasijalla Joensuuhun. Hilkulle meni. Ensi vuonna sitten vaan uusiksi.

6/28/2018 11:36 AM

237

Kiitoksia loistavasta kurssista!

6/28/2018 11:35 AM

238

Erittäin hyvä kurssi! Kiitos

6/28/2018 11:35 AM

239

soveltavissa meni pieleen

6/28/2018 11:33 AM

240

Kiitos kurssista!

6/28/2018 11:33 AM

241

En ehtinyt hyödyntää kaikkia materiaaleja, ensi keväänä nähdään, toivottavasti ei tule huutista
lukutunneista.

6/28/2018 11:30 AM

242

Kiitos paljon Jukalle ja muille opettajille!!

6/28/2018 11:30 AM

243

Kiitos kurssista.

6/28/2018 11:28 AM

244

kiitos. Koko sydämestä kiitos koko porukalle, varsinkin Miki ja Jukka teiltä sai hirveesti tukea ja
apua

6/28/2018 11:27 AM
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Hieno kurssi, tällä hetkellä sanaton olo!

6/28/2018 11:25 AM

246

Ekonomivalmennus tarjosi hyvät välineet valintakokeeseen valmistautumiseen. Erityisesti tehtävät
ja harjoituskokeet olivat erittäin monipuolisia ja hyviä. Opettajilta ja muulta Ekonomivalmennuksen
väeltä sai myös paljon apua aina tarvittaessa, mikä oli mukava. Suosittelen 100%!

6/28/2018 11:24 AM

247

Kiitos Jukka ja kaikki muut! Tuntuu ihan epätodelliselta.

6/28/2018 11:20 AM

248

Varasijalla 13

6/28/2018 11:19 AM

249

En käynyt kokeessa ja lopetin lukemisen jo toukokuun alkupuolella.

6/28/2018 11:18 AM

250

Kiitos Jukalle ja muille opettajille onnistuneesta ja laadukkaasta kurssista!

6/28/2018 11:17 AM

251

Kurssi antoi hyvät lähtökohdat soveltavaan pääsykokeeseen. Erityisesti oppimiskoneen tehtävät
auttoivat itseä todella paljon !

6/28/2018 11:15 AM

252

Iso kiitos. Ilman teitä ei olisi onnistunut. Tää on ihan absurdia et meikä läpäl hakee ja pääsee.
Toisaalta 250h kovaa duunii. Opin teiltä mitä tarkoittaa laadukas ajankäyttö ja sillä sisään.

6/28/2018 11:14 AM

253

Uudistus ja koe on kyseenalainen

6/28/2018 11:13 AM

254

Kurssi oli loistava ja koin hyötyväni siitä todella paljon.

6/28/2018 11:12 AM

255

Iso kiitos avusta, ja hyvää kesää!

6/28/2018 11:10 AM

256

Vamos! Kurssi oli huikea. Kaikista tärkein asia itselle kurssissa oli se, että tajusi mitä pitää lukea ja
miten. Iso suositus.

6/28/2018 11:10 AM

257

Kiitos kaikille opettajille mahtavasta kurssista! :)

6/28/2018 11:07 AM

258

Kiitos jätkille kurssista!

6/28/2018 11:06 AM

259

Osasin valintakokeessa kysytyt asiat mielestäni hyvin, mutta kokeen viimeisen puolen tunnin
aikana hermoni "pettivät" ja vaihdoin jo oikeaksi merkittyjä vastauksia vääriksi ja arvasin kahteen =
miinuspisteet laskivat pisteeni liian matalaksi.

6/28/2018 11:05 AM

260

Liikaa tyhmiä virheitä kokeessa, matikkaan liika valmistautuminen ja ainoa valtti.

6/28/2018 11:05 AM

261

Loistava kurssi! kiitos paljon!

6/28/2018 11:04 AM

262

Kiitos kurssista. Opin paljon vaikkei opiskelupaikkaa tullutkaan. En olisi kyllä ilman kurssianne
päässyt ainakaan kouluun.

6/28/2018 11:04 AM

263

Kiitos!

6/28/2018 11:04 AM

264

Erittäin toimiva ja tehokas kurssi. Aina sai apua pieniinkin ongelmiin.

6/28/2018 11:00 AM

265

Kiitos oli todella hyvä kurssi! Ei varmaan nyt olisi paikkaa Aallossa ilman sitä.

6/28/2018 10:58 AM

266

Mahtava kurssi ja ilman ei olisi onnistuttu, kiitos!

6/28/2018 10:57 AM

267

Kiitos paljon kurssista, ilman sitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

6/28/2018 10:56 AM

268

En osallistunut pääsykokeeseen

6/28/2018 10:55 AM

269

Kolmas hakukerta ja ensimmäinen missä luin yli 400h enkä ollut töissä samaan aikaan.
Ylianalysointia ja vastauksien vaihtamista.Ei kannata.

6/28/2018 10:53 AM

270

Kiitos kurssista, ilman sitä en olisi pärjännyt niin hyvin kuin pärjäsin!!

6/28/2018 10:52 AM

271

JEE!!!!

6/28/2018 10:52 AM

272

3. hakukerta, mutta ekaa kertaa täysillä. Abikevät ja armeija edelliset keväät.

6/28/2018 10:52 AM

273

Kiitos kurssista! Ilman sitä en olisi päässyt opiskelemaan!

6/28/2018 10:51 AM

274

Tämä oli ensimmäinen kerta kun oikeasti valmistauduin kokeeseen. Muut kerrat olivat vain tukien
ja armeijan takia

6/28/2018 10:51 AM

275

Tällä hetkellä 28. varasija Kuopioon, kiitos kaikesta. Huippu kurssi.

6/28/2018 10:49 AM

276

Ensimmäinen hakukohde on Aalto, johon olen 6. varasijalla. En olisi koskaan pystynyt tähän ilman
valmennuskurssia, joten kiitos tuhannesti loistavasta kurssista!

6/28/2018 10:48 AM

11 / 12

Ekonomivalmennus 2018 tulokset
277

Viimevuoden läsnäolokurssin jälkeen todella tyytyväinen pelkkään verkkokurssiin! Ainut
verkkokurssin miinus oli oppimiskoneen tehtävien erottelun puuttuvuus. Ensivuoden hakijoille olisi
mukava saada erottelua oppismiskoneeseen helppojen ja vaikeiden tehtävien välille, koska välillä
ärsytti tehdä helppoja matematiikantehtäviä jatkuvasti.

6/28/2018 10:47 AM

278

Olen tyytyväinen kurssiin ja aion osallistua sille myös ensi vuonna, jolloin myös menen sisälle
kouluun!

6/28/2018 10:47 AM

279

Sain paikan vaasasta suoraan papereilla, mutta kokeen perusteella 16. Varasijalla Turkuun, ja
todistuksella 6. Varasijalla Mikkeliin aallon kampukselle. Kiitos valmennuskurssista! Se oli
kaikenpuolin erinomainen!

6/28/2018 10:46 AM

280

Kurssin tärkein saavutus oli motivaation herättäminen!

6/28/2018 10:45 AM

281

Kiitos paljon kurssista! En olisi ikinä päässyt kirjoitusten jälkeen Aaltoon ilman Jukkaa! Loistava
kurssi ja suosittelen kaikille.

6/28/2018 10:45 AM

282

Ostin kurssin liian myöhään

6/28/2018 10:44 AM

283

Kiitos tuesta koko kevään aikana!!

6/28/2018 10:44 AM

284

Kurssi oli todella hyvä. Hyödyin videomateriaaleista ja tehtävistä paljon. Kokeessa kai vaan
jännitin liikaa jolloin asiat sekottuivat päässä.

6/28/2018 10:43 AM

285

Koetilanteessa panikoituminen johti huonompaan lopputulokseen. Osaamisen taso oli riittävä
mutta suoriuduin tilanteesta heikommin

6/28/2018 10:41 AM

286

Kiitos kurssista!!!! En olisi muuten päässyt <3

6/28/2018 10:39 AM

287

Pääsy ei jäänyt kyllä valmennuskurssin laadusta kiinni vaan omasta valmistautumisesta jos päätän
hakea ensivuonna kokeella ehdottomasti osallistun kurssille uudestaan.

6/28/2018 10:38 AM

288

Kiitos valmennuksesta. Viime vuoden Oulun varasija kääntyi tänä vuonna sisäänpääsyyn Aaltoon.
Motivaatio yhdistettynä erinomaiseen kurssiin ja materiaaleihin oli avain menestykseen tänä
vuonna.

6/28/2018 10:35 AM

289

Hakukohteena Aalto sekä Turku.

6/28/2018 10:33 AM

290

Kiitokset loistavasta opetuksesta, vaikka en päässytkään valintakokeeseen asti tietoja
hyödyntämään.

6/28/2018 10:28 AM

291

Kattava kurssi, ehdottomasti apua valintakokeessa

6/28/2018 10:05 AM

292

Tuntimääriin ei ole laskettu tunteja, jotka käytin aiemmin keväällä ylioppilaskirjoituksiin lukemiseen
(taloustieto ja matikka).

6/28/2018 9:52 AM

293

Hain myös tietojenkäsittelytiedettä lukemaan yliopistoon ja pääsin sisään. Kauppakorkea oli
kakkosvaihtoehtona, ja se varmaankin näkyi lukemisessa. Hyvä kurssi, ja kiitos toisesta
mahdollisuudesta! Kaikkea hyvää jatkoon ja tuleville kursseille.

6/28/2018 8:38 AM
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