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Minkä yleisarvosanan antaisit perinteisellä kouluarvosana-asteikolla 
(4-10) kurssille kokonaisuudessaan?

# VASTAUKSET DATE

1 10. Varmasti markkinoiden paras valmennuskurssi kauppatieteisiin pyrkivälle. 8/6/2021 1:23 PM

2 9½ 8/6/2021 1:21 PM

3 10/10 8/6/2021 1:21 PM

4 10 8/6/2021 1:21 PM

5 9,5 8/6/2021 1:20 PM

6 10 8/6/2021 1:19 PM

7 10 8/6/2021 1:19 PM

8 9/10 8/6/2021 1:16 PM

9 9,5 koska aina voi jossain parantaa;) 8/6/2021 1:12 PM

10 9,5 8/6/2021 1:07 PM

11 9- 8/6/2021 1:06 PM

12 8 8/6/2021 11:54 AM

13 9 8/6/2021 11:53 AM

14 En noudattanut kurssirakennetta lainkaan, joten en ota tähän kantaa. 8/6/2021 11:52 AM

15 10 8/6/2021 11:51 AM

16 9,5 8/6/2021 11:49 AM

17 9 8/6/2021 11:32 AM

18 9.5 8/6/2021 11:31 AM

19 9 8/6/2021 11:30 AM

20 9 8/6/2021 11:23 AM

21 10 8/6/2021 11:22 AM

22 10 7/9/2021 6:34 PM

23 9 7/9/2021 4:19 AM

24 9 7/7/2021 12:18 PM

25 9 7/6/2021 8:36 PM

26 9 7/6/2021 5:17 PM

27 7 1/2 6/28/2021 4:29 AM

28 10 6/20/2021 9:56 AM

29 No jos täydellisyyten ei todellisuudessa koskaan päästä niin sanotaan 9. 6/17/2021 1:53 AM

30 10. 6/15/2021 4:31 PM

31 9 6/15/2021 2:24 PM
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32 9 6/14/2021 2:25 PM

33 9 6/14/2021 1:01 PM

34 9,5 6/11/2021 11:11 PM

35 9+ 6/11/2021 5:06 PM

36 9 6/11/2021 1:11 PM

37 9 6/10/2021 11:32 PM

38 10- 6/10/2021 10:00 PM

39 9 6/10/2021 1:21 PM

40 10 6/10/2021 12:37 PM

41 9,5 6/10/2021 8:55 AM

42 10 6/10/2021 7:12 AM

43 9 6/9/2021 10:25 PM

44 9,5 6/9/2021 10:12 PM

45 8 6/9/2021 6:42 PM

46 9 6/9/2021 1:52 PM

47 9 6/9/2021 1:32 PM

48 9 6/9/2021 12:51 PM

49 10- 6/9/2021 12:44 PM

50 9 6/9/2021 8:48 AM

51 9 6/9/2021 1:47 AM

52 8 6/8/2021 11:59 PM

53 9 6/8/2021 11:00 PM

54 9 6/8/2021 10:09 PM

55 10 6/8/2021 10:00 PM

56 9 6/8/2021 9:54 PM

57 9 6/8/2021 8:23 PM

58 8+ 6/8/2021 6:46 PM

59 9 6/8/2021 6:37 PM

60 9 6/8/2021 5:18 PM

61 10 6/8/2021 4:07 PM

62 10 6/7/2021 7:35 PM

63 9,27/10 6/7/2021 3:54 PM

64 9 6/7/2021 3:49 PM

65 9 6/7/2021 12:33 PM

66 9 6/7/2021 11:29 AM

67 9 6/7/2021 10:32 AM

68 9 6/7/2021 8:18 AM

69 9 6/6/2021 10:52 PM
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70 10 6/6/2021 10:02 PM

71 9 6/6/2021 7:36 PM

72 10 6/6/2021 6:19 PM

73 9,5 6/6/2021 4:22 PM

74 9 6/6/2021 2:52 PM

75 7 6/5/2021 8:26 PM

76 8 6/5/2021 6:18 PM

77 9 6/5/2021 2:10 PM

78 10 6/5/2021 10:17 AM

79 9 6/5/2021 10:16 AM

80 9 6/4/2021 10:36 PM

81 10 6/4/2021 10:01 PM

82 9 miinus 6/4/2021 8:18 PM

83 9- 6/4/2021 2:25 PM

84 9 6/4/2021 11:18 AM

85 10 6/4/2021 11:09 AM

86 9 6/4/2021 10:27 AM

87 9 6/4/2021 9:55 AM

88 Antaisin 9. 6/4/2021 9:04 AM

89 9 6/4/2021 5:43 AM

90 9 1/2 6/3/2021 8:21 PM

91 10 6/3/2021 7:54 PM

92 9 6/3/2021 6:11 PM

93 9+++ 6/3/2021 5:24 PM

94 8.5 6/3/2021 3:13 PM

95 8 6/3/2021 12:03 PM

96 9 6/3/2021 8:44 AM

97 9 6/3/2021 8:38 AM

98 10. 6/3/2021 1:16 AM

99 Sain sen, mitä odotinkin saavan, joten vahva 8+ 6/2/2021 7:34 PM

100 9 6/2/2021 7:08 PM

101 9,5 6/2/2021 7:04 PM

102 9+, olisi ollut 10 jos olisi ollut lähiopetusta mahdollisuus järjestää ja sitten olisin kyllä valminnut
sen lähiopetuskurssin

6/2/2021 5:12 PM

103 10 6/2/2021 5:07 PM

104 9. 6/2/2021 3:29 PM

105 9+ 6/2/2021 1:51 PM

106 9 6/2/2021 1:03 PM

107 9+ 6/2/2021 11:44 AM
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108 9 6/2/2021 11:11 AM

109 10 6/2/2021 10:26 AM

110 9 6/2/2021 9:21 AM

111 9 6/1/2021 11:45 PM

112 9 6/1/2021 11:24 PM

113 10 6/1/2021 10:18 PM

114 9 6/1/2021 10:11 PM

115 9 6/1/2021 10:09 PM

116 9 6/1/2021 9:59 PM

117 9 6/1/2021 9:42 PM

118 9 6/1/2021 9:36 PM

119 9 6/1/2021 9:28 PM

120 9 6/1/2021 9:16 PM

121 10 6/1/2021 9:00 PM

122 8 6/1/2021 8:50 PM

123 9 6/1/2021 8:37 PM

124 9 6/1/2021 8:37 PM

125 9 6/1/2021 8:24 PM

126 9++ 6/1/2021 8:14 PM

127 9 1/2 6/1/2021 8:01 PM

128 9 6/1/2021 7:58 PM

129 10 6/1/2021 7:57 PM

130 10- 6/1/2021 7:53 PM

131 10 6/1/2021 7:47 PM

132 10 6/1/2021 7:46 PM

133 9 6/1/2021 7:40 PM

134 8 6/1/2021 7:39 PM

135 10 6/1/2021 6:02 PM

136 9 6/1/2021 5:58 PM

137 9 6/1/2021 5:57 PM

138 10 6/1/2021 5:13 PM

139 9+ 6/1/2021 4:33 PM

140 8 6/1/2021 2:57 PM

141 9,5 6/1/2021 2:51 PM

142 10- 6/1/2021 2:36 PM

143 9 6/1/2021 2:14 PM

144 10- 6/1/2021 1:07 PM

145 10 6/1/2021 12:51 PM
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146 9 6/1/2021 12:32 PM

147 9 6/1/2021 12:23 PM

148 9 6/1/2021 12:09 PM

149 8 1/2 6/1/2021 11:59 AM

150 8.5 6/1/2021 11:38 AM

151 9 6/1/2021 11:35 AM

152 9 6/1/2021 10:51 AM

153 9 6/1/2021 10:42 AM

154 9 6/1/2021 10:10 AM

155 9 6/1/2021 9:51 AM

156 10 6/1/2021 9:50 AM

157 9 6/1/2021 9:39 AM

158 10+ 6/1/2021 9:33 AM

159 9+ 6/1/2021 9:13 AM

160 8 6/1/2021 8:50 AM

161 9+ 6/1/2021 8:13 AM

162 10 6/1/2021 8:06 AM

163 10 6/1/2021 1:53 AM

164 9 5/31/2021 11:51 PM

165 9 5/31/2021 11:21 PM

166 Kyllä tämä täydet pisteet saa, jos suorittaa kurssin kuten ohjeistettu niin ei pitäisi olla syytä
miksi ei koulupaikkaa tulisi.

5/31/2021 11:06 PM

167 9 5/31/2021 10:45 PM

168 9 5/31/2021 10:41 PM

169 10-, aina voi parantaa. 5/31/2021 10:39 PM

170 9 5/31/2021 10:32 PM

171 10 5/31/2021 10:22 PM

172 9 5/31/2021 10:18 PM

173 9 5/31/2021 10:12 PM

174 9 5/31/2021 10:12 PM

175 10 5/31/2021 10:01 PM

176 10 5/31/2021 9:45 PM

177 9 5/31/2021 9:14 PM

178 9+ 5/31/2021 9:13 PM

179 9.5. 5/31/2021 8:55 PM

180 Täys 10! 5/31/2021 8:51 PM

181 9+ 5/31/2021 8:37 PM

182 9 5/31/2021 8:33 PM

183 10 5/31/2021 8:31 PM
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184 10 5/31/2021 8:31 PM

185 9- 5/31/2021 8:21 PM

186 10 5/31/2021 8:21 PM

187 9,5 5/31/2021 8:14 PM

188 10 5/31/2021 8:13 PM

189 8 5/31/2021 8:12 PM

190 9 5/31/2021 8:10 PM

191 9 5/31/2021 8:10 PM

192 7, koska hieman häiritsi etäopetus omaaa keskittymistä 5/31/2021 8:08 PM

193 8 5/31/2021 8:08 PM

194 8 5/31/2021 8:06 PM

195 10 5/31/2021 8:05 PM

196 10 5/31/2021 8:02 PM

197 9 5/31/2021 8:01 PM

198 9+ 5/31/2021 8:01 PM

199 9 5/31/2021 8:00 PM

200 8 5/31/2021 7:59 PM

201 10- 5/31/2021 7:52 PM

202 9 5/31/2021 7:49 PM

203 9 ja puoli. Kympin jos pääsen kouluun. 5/31/2021 7:48 PM

204 9 5/31/2021 7:47 PM

205 9 5/31/2021 7:46 PM

206 9 5/31/2021 7:46 PM

207 10 5/31/2021 7:41 PM

208 10 5/31/2021 7:41 PM

209 8 5/31/2021 7:38 PM
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Miksi valitsit Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssin?
Harkitsitko myös jotain muuta vaihtoehtoa tai kurssijärjestäjää? Jos kyllä, 

niin mitä?

# VASTAUKSET DATE

1 Valitsin Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssin, koska olin kuullut siitä vain hyvää ja
se vaikutti todella laadukkaalta.

8/6/2021 11:32 AM

2 Kaikki siskoni ovat käyneet kurssin ja päässeet Aaltoon. Valinta oli täysin selvä ja sitä ei edes
harkittu.

8/6/2021 11:31 AM

3 Valitsin Ekonomivalmennuksen kaverini suosituksen perusteella. 8/6/2021 11:30 AM

4 Poikaystäväni ja useat kaverit ovat ottaneet kurssin ja päässyt kauppakorkeakouluun 8/6/2021 11:29 AM

5 Valitsin verkkokurssin, koska se oli minulle paras ja joustavin vaihtoehto. Koen, että en
tarvitse reaaliaikaista opetusta vaan itsenäinen opiskelu sujuu hyvin.

8/6/2021 11:23 AM

6 Valitsin kurssin teidän kurssilaistenne viime vuosien menestyksen perusteella. 8/6/2021 11:22 AM

7 Valitsin ekonomivalmennuksen kurssin siksi, että studia messuilla kävin pisteellä juttelemassa
ja olin lukenut muualta myös hyviä arvosteluja

7/28/2021 6:50 PM

8 Valitsin verkkovalmennuskurssin kaverin suosituksesta. En harkinnut muita vaihtoehtoja. 7/9/2021 6:34 PM

9 Serkku oli käynyt kurssin v. 2019 ja päässyt opiskelemaan Jyväskylään kauppatieteitä ja oli
suositellut

7/9/2021 4:19 AM

10 Sitä pidetään yleisesti parhaana. En harkinnut muita. 7/7/2021 12:18 PM

11 Kurssi oli markkinoiduin ja näkyvin kurssi, vakuutuin kauppakorkeaan päässeiden
prosenttiosuudesta jotka olivat suorittaneet kurssin.

7/6/2021 8:36 PM

12 Olin kuullut siitä paljon hyvää. 7/6/2021 5:17 PM

13 Valitsin Ekonomivalmennuksen tilastojen perusteella, pidin teidän valmennuskurssia ainoana
vaihtoehtona, ja en harkinnut muita.

6/28/2021 4:29 AM

14 Valitsin verkkovalmennuksen, sillä opiskelen jo yliopistossa, joten oli vielä monia muita
kursseja keväällä, joten aikatauluttaminen kurssin elive tunteihin ei olisi oikein onnistunut. En
harkinnut muita kurssinjärjestäjiä.

6/20/2021 9:56 AM

15 Valitsin kyseisen kurssin, koska olen aikaisemmin käynyt jo pääsykokeessa ns. oman
opiskelun pohjalta ja jäänyt lähelle opiskelu paikkaa. Lisäksi ekonomivalmennuksen kurssilla
on ollut kaverini ja suositteli sitä. Muita vaihtoehtoja en harkinnut.

6/17/2021 1:53 AM

16 Harkitsin alunperin Valmennuskeskuksen kurssia, mutta kun selvittelin asiaa enemmän ja luin
muiden kokemuksia oli selkeää, että valitsin teidän kurssin.

6/16/2021 3:42 PM

17 EV:stä luin eniten hyvää palautetta, lisäksi muiden vaihtoehtojen kohdalla epäilin opetuksen
laatua koska muut sivustot tarjoavat niin monta muutakin ainetta. Ekonomivalmennuksen
kohdalla pystyi olemaan varma että henkilökunta keskittyy kauppiksen pääsykokeeseen
valmentamiseen.

6/15/2021 4:31 PM

18 Valitsin verkkovalmennuskurssin, koska näin pystyin opiskelemaan itselle valittuina aikoina.
Pohdin myös e-live kurssia mutta päädyin verkkovalmennuskurssiin, koska töiden takia en
pystynyt sitoutumaan tiettyihin aikoihin. En harkinnut muita kurssijärjestäjiä.

6/15/2021 2:24 PM

19 Valitsin Ekonomivalmennuksen puhtaasti kattavan kysymyspankin vuoksi. 6/14/2021 11:25 PM

20 Paras mahdollinen ja todella laaja, oppimiskone todella hyvä. 6/14/2021 2:25 PM
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21 Valitsin Ekonomivalmennuksen, koska jokaisen harjoitustehtävän vastaus oli selitetty 6/14/2021 1:01 PM

22 Huhujen mukaan paras kurssi 6/11/2021 11:11 PM

23 Olin ollut aiemmin kurssilla ja todennut hyväksi, lisäksi sain takuukurssin. 6/11/2021 5:06 PM

24 Olen valinnut Ekonomivalmennuksen kurssin myös muina hakuvuosina ja valitsin sen tänä
vuonna erityisesti hyvän hinta-laatusuhteen vuoksi (materiaalien määrä yms.).

6/11/2021 1:11 PM

25 Olen ollut kerran aiemmin kurssilla. 6/10/2021 11:32 PM

26 Kauppakorkeaan päässeistä valtaosa on ekonomivalmennuksen valmennuskurssin
suorittaneita, mikä kertoo että kurssin taso on erittäin hyvä! Osallistuin valmennuskurssille
myös edellisenä vuonna, mutta koska valmennuskurssin materiaalit ovat niin ylivertaiset
valmistautuessa, päätin osallistua myös tänä vuonna.

6/10/2021 10:29 PM

27 Valitsin ekonomivalmennuksen, sillä olin lukenut siitä paljon hyvää. 6/10/2021 10:00 PM

28 Harkitsin myös Valmennuskeskusta mutta Ekonomivalmennuksessa oli mielestäni parempi
verkkokurssi. Ekonomivalmennuksessa oli muistaakseni myös enemmän harjoituskokeita ja
tehtäviä.

6/10/2021 1:21 PM

29 Valitsin, koska näin tekstin, jossa kerrottiin lähes kaikkien pääsykokeella opiskelupaikan
saaneiden käyneen valmennuskurssinne.

6/10/2021 12:37 PM

30 Valitsin pienen internet selailun jälkeen, kun tulin tulokseen, että muut kurssit eivät yllä
samaan tasoon.

6/10/2021 11:36 AM

31 En tiennyt valmennuskursseista mutta törmäsin mainokseenne somessa ja se sai minut
kiinnostumaan.

6/10/2021 8:55 AM

32 Valitsin Ekonomivalmennuksen, koska olin kuullut kavereilta tämän kurssin olevan paras. En
harkinnut muita vaihtoehtoja.

6/10/2021 7:12 AM

33 Valitsin Ekonomivalmennuksen, koska teidän tilastot kurssilaisten sisäänpääsystä oli
vakuuttavat ja laadukkaat nettisivut antoivat myös hyvän kuvan. Mietin valmennuskeskusta
hetken kyllä myös.

6/9/2021 10:12 PM

34 Kuulin tästä vanhemmiltani, ja luin sivuiltanne että noin 80% pääsykokeella valituista on
käynyt tämän valmennuskurssin. Se vakuutti jo opetuksen tasosta.

6/9/2021 6:42 PM

35 Ekonomivalmennus oli ollut käytössä tutuillani sekä se tuntui hyvälle vaihtoehdolle pohdinnan
jälkeen. En harkinnut muita.

6/9/2021 6:05 PM

36 En harkinnut mitään muuta vaihtoehtoa ekonomivalmennus näytti kaikista laadukkaimmalta. 6/9/2021 1:52 PM

37 Olin kuullut paljon hyvää Ekonomivalmennuksesta. En harkinnut muuta vaihtoehtoa. 6/9/2021 1:32 PM

38 Valitsin ekonomivalmennuksen, koska se vaikutti parhaalta tarjolla olevista
valmennuskursseista ja sen menestysprosentit olivat hyvät.

6/9/2021 12:51 PM

39 Kaveri suositteli. En harkinnut muita. 6/9/2021 12:44 PM

40 Etsin netistä tietoa ja vertailin Ekonomivalmennusta Valmennuskeskukseen. Katsoin teidän
opetusvideoesimerkin netistä ja se vaikutti todella ammattitaitoiselta, joten päädyin teidän
valmennuskurssiin. Lisäksi ensikontakti teihin sähköpostitse (oliko ollut Roope) oli erittäin
ystävällinen ja hän oli todella avulias, mikä antoi myös erittäin hyvän ensivaikutelman.

6/9/2021 8:48 AM

41 Kaverit olivat kehuneet. 6/9/2021 1:47 AM

42 Kuluvan vuoden suunnitelmat muuttuivat hieman huhtikuussa ja olinkin siinä tilanteessa, että
tarvitsen opiskelupaikan ensi syksyksi. Yhteishaussa olin laittanut hakukohteiksi vain Aallon
ja Turun kauppikset, joten näihin olisi pakko päästä 1,5 kk lukemisella. Kaverit suosittelivat
ekonomivalmennusta, joten päätin ottaa verkkovalmennuskurssin valmistautumisen tueksi.

6/9/2021 1:10 AM

43 Kuullut kavereilta hyvää 6/8/2021 11:59 PM

44 Kaveri suositteli 6/8/2021 11:00 PM

45 Koska iso osa pääsykokeella sisäänpäässeistä olivat käyneet ekonomivalmennuksen
järjestämän kurssin.

6/8/2021 10:09 PM
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46 Olin jo 2020 kurssilla, joten otin takuukurssina hyväksi todetun vaihtoehdon, 6/8/2021 10:00 PM

47 Valitsin kurssin, koska olin kuullut kavereilta että se on ollut hyvä ja luin netistä tietoa. 6/8/2021 9:54 PM

48 kohtuuhintainen 6/8/2021 8:23 PM

49 Kuullut paljon hyvää ystäviltä ja tutuilta sekä katsonut eri valmennuskurssien tilastoja 6/8/2021 8:09 PM

50 En harkitsenut muita 6/8/2021 6:46 PM

51 Vaikutti parhaalta ja kurssilta moni päässyt sisään. 6/8/2021 6:37 PM

52 En harkinnut muuta vaihtoehtoa kun katsoin tilastot sisäänpässeistä. 6/8/2021 5:18 PM

53 Olin viime vuonna samalla Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssilla, joten en
harkinnut muita.

6/8/2021 4:07 PM

54 En harkinnut muita. Olen toista kertaa Ekonomivalmennuksen kurssilla ja olen ollut todella
tyytyväinen kurssiin.

6/7/2021 7:35 PM

55 Kurssin sisältö oli huomattavasti kattavin, tai ainakin sellaisen kuvan sai, että kurssi on
laadultaan paras. Myös hintalaatusuhteeltaan, hinta oli juuri sopiva.

6/7/2021 3:54 PM

56 Tämä vaikutti parhaalle valmennuskurssille ja tarjolla oli itselleni sopiva verkkovalmennus 6/7/2021 3:49 PM

57 Otin valmennuskurssin alunperin matematiikan vuoksi, sillä todennäköisyyslaskenta on
itselleni heikoin osa-alue.

6/7/2021 12:33 PM

58 Koin, että Ekonomivalmennuksen kurssilla minulla olisi parhaat mahdollisuudet menestyä
valintakokeessa. En harkinnut muita.

6/7/2021 11:29 AM

59 Valitsin, koska suurin osa pääsee tältä valmennuskurssilta kouluun. 6/7/2021 10:32 AM

60 En harkinnut muita, olin kuullut tästä kurssista joskus jossain, niin päätin sen perusteella. 6/7/2021 8:18 AM

61 Koin, että verkkovalmennus vastaa kaikista vaihtoehdoista parhaiten hinta-laatusuhdetta. 6/6/2021 11:30 PM

62 en harkinnut muita, luin netistä hyviä palautteita teidän opetuksestanne 6/6/2021 10:52 PM

63 Olin myös viime keväänä kyseisellä kurssilla ja olin todella tyytyväinen, joten valinta oli
helppo. Plussaa oli myös se, että sain kurssin tänä vuonna puoleen hintaan.

6/6/2021 10:02 PM

64 Valitsin Ev:n taas koska olin kuullut evn kurssista hyvää jo pari vuotta sitten ja sain
takuualennuksen

6/6/2021 7:36 PM

65 Paras vaihtoehto, en harkinnut 6/6/2021 6:19 PM

66 kuulin kaverilta pelkkää positiivista tästä. Olen aiemmin ollut Valmennuskeskuksella ja olin
siihen todella pettynyt.

6/6/2021 4:22 PM

67 Laitoin google hakuun valmennuskurssi kauppakorkeaan ja ensimmäinen mikä oli tuloksissa
oli jonkun muun tahon järjestämä kurssi. Harkitsin jopa sitä (en muista mikä oli kyseessä).
Onnekseni kuitenkin päätin selata muitakin vaihtoehtoja. Sitten päädyin teidän nettisivuille ja
sivuilla oli statistiikkaa kurssin käyneistä ja opiskelupaikan saaneista ja muutenkin
vakuuttavasti kerrottu kurssien sisällöstä. Osasitte myydä tämän valmennuskurssin hyvin,
toisaalta hyvää ja toimivaa on helppo myydä! :D Varsinkin jonkun kurssilaisen mielipide
verkkokurssista ja sen laajuudesta sai minut tämän valmennuksen puolelle. (Omaan
elämäntilanteeseen ja kolmivuorotyöhön jota teen 100 % työaikana, ei olisi sopinut mitkään
tiettyyn aikaan tapahtuvat luennot. )

6/6/2021 2:52 PM

68 Harkitsin muita vaihtoehtoja. Ekonomivalmennus tuntui eniten asiantuntevalta. 6/5/2021 8:26 PM

69 Olin ollut jo kerran aikaisemmin ja konsepti on toimiva. 6/5/2021 6:18 PM

70 Kävin Ekonomivalmennuksen kurssin vuonna 2015, mutta kyseisenä vuonna opiskelupaikka
jäi saamatta. Toisen tutkinnon suoritettuani päädyin uudelleen hakemaan kauppikseen.
Valmennuskurssista oli hyvä kokemus aikaisemmalla hakukerralla, joten en harkinnut muita
vaihtoehtoja.

6/5/2021 6:08 PM

71 En harkinnut muuta, tämä niin suosittu ja todettu hyväksi. 6/5/2021 2:10 PM
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72 Kävin viime vuonna valmennuskurssin "e-live"-versiona ja nyt päätin, että itseopiskelu sopii
minulle paremmin.

6/5/2021 10:17 AM

73 Tuttuni suositteli minulle kurssia. Hän oli käynyt kurssin ja päässyt sisään kauppakorkeaan.
En harkinnut muita kursseja.

6/5/2021 10:16 AM

74 Kuulemma paras valmennuskurssi 6/4/2021 10:50 PM

75 Valitsin Ekonomivalmennuksen, koska olen osallistunut Ekonomivalmennuksen kurssille
aiemminkin.

6/4/2021 10:36 PM

76 Markkinoiden paras valmennuskurssi 6/4/2021 10:01 PM

77 Ystävä, joka oli valinnut ekonomivalmennuksen viime vuonna ( ja pääsi aaltoon) suositteli
kovasti.

6/4/2021 8:18 PM

78 Kuulin kavereilta kehuja, en harkinnut muuta. 6/4/2021 2:25 PM

79 en harkinnut muita, valitsin ekonomivalmennuksen lukuisten ystävien kautta tulleiden
suositusten perusteella.

6/4/2021 11:18 AM

80 En harkinnut muuta vaihtoehtoa. Olen jo kolmatta kertaa kurssilla 6/4/2021 11:09 AM

81 Kaverin ehdotuksesta 6/4/2021 10:27 AM

82 ekonomivalmennusta oltiin kehuttu ja suositeltu eniten joten valinta oli helppo, varsinkin kun
hinnat olivat samantasoisia

6/4/2021 9:55 AM

83 Valitsin Ekonomivalmennuksen, sillä minulla oli mielikuva siitä markkinoiden laadukkaimpana
kauppakorkean valmennuskurssina. Olin kuullut usealta jo kauppikseen sisäänpäässeeltä
kaverilta heidän todenneen kurssin hyväksi. Myös ekonomivalmennuksen tilastot kurssin
käyneiden ja sisäänpäässeiden yhteydestä vakuuttivat. En harkinnut muita kurssijärjestäjiä ja
minulle oli selkeää valita nimenomaan verkkovalmennuskurssi koronapandemian ja nykyisten
opintojeni takia.

6/4/2021 9:04 AM

84 Sain suosituksia sekä koin sen hyödylliseksi apuvälineeksi kokeeseen valmistautumisessa.
Tämä kurssi oli ainoa vaihtoehto minulle.

6/4/2021 5:43 AM

85 Valitsin sen, koska olin kuullut siitä hyvää palautetta. En harkinnut muita kursseja. 6/3/2021 8:21 PM

86 Kattavin materiaali ja laatu. Hyvä, ellei jopa välttämättömyys, menestykseen pääsykokeissa.
Lukiokirjojen sisältö on vaihtelevaa, eikä anna kunnollista kuvaa kaikista mahdollisista
pääsykokeeseen tulevista asioista.

6/3/2021 7:54 PM

87 Vaikutti olevan paras ja suosituin. Tutustuin muihinkin, mutta ne eivät olleet kovin
varteenotettavia.

6/3/2021 5:24 PM

88 Harkitsin myös muita kursseja, mutta päädyin kuitenkin Ekonomivalmennukseen johtuen siitä,
että tiesin jo viime vuodesta kurssin rakenteen toimivaksi. Toinen iso tekijä oli myös kurssin
yleinen suosio ja opiskelijoiden kova taso, sillä halusin verrata itseäni muihin kovatasoisiin
esim. välikokeiden muodossa.

6/3/2021 3:13 PM

89 Olin viime vuonna verkkovalmennuskurssilla, joten valinta oli selkeä, koska
Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssi on todella hyvä. En harkinnut muita
vaihtoehtoja.

6/3/2021 2:14 PM

90 Minulla oli tämä valmennuskurssi viime vuonna ja pidin tästä. 6/3/2021 12:03 PM

91 Kävin myös viimevuonna Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin ja olin todella tyytyväinen
saamaani opetukseen, joten päätin tänäkin vuonna osallistua. En harkinnut muita vaihtoehtoja.

6/3/2021 8:44 AM

92 Harkitsin myös Valmennuskeskusta mutta Ekonomivalmennusta kehuttiin netissä paremmaksi
sekä enemmän erikoistuneena ja paremman tuloksen 2020 pääsykokeista omanneena päädyin
Ekonomivalmennukseen.

6/3/2021 8:38 AM

93 En harkinnut muita valmennuskursseja, sillä olin valmennuskurssilla viime vuonna ja koin
kurssin todella hyödylliseksi. Valitsin verkkovalmennuskurssin, sillä minulla oli pakollista
päiväopetusta tradenomin opinnoissa, joten itse tehdyt aikataulut sopivat paremmin.

6/3/2021 1:16 AM

94 Käytin samaa kurssia viime vuonna eikä mieleni tehnyt vaihtaa ja kun vielä takuukurssinkin
sain.

6/2/2021 10:30 PM
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95 Huhujen mukaan opetus oli laadukkaampaa kuin muualla. 6/2/2021 7:34 PM

96 Edellisvuosien tilastojen takia. 6/2/2021 7:08 PM

97 Sain hyvää palautetta, kun kyselin kokemuksia aiemmin Ekonomivalmennuksen
valmennuskurssille osallistuneelta. Aluksi ajattelin opiskella vain lukiokirjoja lukemalla, mutta
totesin valmennuskurssista olevan huomattavaa apua.

6/2/2021 7:04 PM

98 Ekonomivalmennus oli selvä valinta ja erittäin tyytyväinen! Ainoa selvä asia mitä olisin
toivonut olisi ollu lähiopetus, mutta se ei ymmärrettävästi ollut mahdollista tänä(kään) vuonna

6/2/2021 5:12 PM

99 Että pääsee tekemään kokeita ja tehtäviä sekä vertaamaan omaa osaamista kilpailijoihin 6/2/2021 5:07 PM

100 Syksyllä selvittelin eri vaihtoehtoja ja Ekonomivalmennuksen tulokset viime vuosilta olivat
kiistattomat, joten valinta oli helppo.

6/2/2021 3:29 PM

101 Olin EV:n kurssilla 2020. Valitsin, koska tiesin laadukkaaksi ja maksoin takuukurssin hinnan. 6/2/2021 2:24 PM

102 Olin myös viime vuonna kurssilla suoraan yo-kirjoitusten jälkeen jolloin panostaminen jäi vähän
turhan alhaiseksi mutta koin kuitenkin kurssin olevan tärkeä tuki oman opiskelun rinnalle ja
päätin ottaa sen uudelleen.

6/2/2021 1:51 PM

103 Valitsin EV:n verkkokurssin, koska olin kuullut paljon hyvää palautetta 6/2/2021 1:03 PM

104 Valitsin kurssin, koska minulla oli myös viime vuonna verkkovalmennuskurssi ja pidin sitä
hyvänä.

6/2/2021 11:44 AM

105 Kaveri suositteli. 6/2/2021 11:11 AM

106 En valinnut. Ekonomivalmennus oli nopealla googlauksella suosituin ja kehutuin
kauppatieteiden valmennuskurssi.

6/2/2021 11:10 AM

107 Näin googlessa mainoksenne ja päätin siltä istumalta hakea kauppakorkeaan. 6/2/2021 10:26 AM

108 Valitsin valmennuskurssin, koska minulle oli selvää henkilönä, joka oppii parhaiten kuulemalla
tai olemalla läsnä opetuksessa, ettei omalla kirjojen lukemisellani ole mitään mahdollisuutta
kauppakorkeaan. Valitsin ekonomivalmennuksen ylitse muiden valmennuskurssien hyvien
mainospuheiden ("95% oppilaistamme pääsi kauppakorkeaan" tai joku tämän tyylinen)
perusteella sekä siksi koska se löytyi helposti googlesta.

6/2/2021 9:46 AM

109 En päässyt viime vuonna joten jatkoin samalla kurssilla. 6/2/2021 9:21 AM

110 Luin että iso prosenttiaalinen määrä on päässyt kouluun ekonomivalmennuksen kautta 6/1/2021 11:45 PM

111 Koska kurssista oli hyvät arviot 6/1/2021 11:24 PM

112 Koska ev on laajin 6/1/2021 10:18 PM

113 Kuulin että tämä kurssi on paras. 6/1/2021 10:11 PM

114 Valitsin Ekonomivalmennuksen saamienne hyvien palautteiden sekä edullisen
verkkovalmennuksen perusteella, en harkinnut muita.

6/1/2021 10:09 PM

115 Koska olin kuullut kurssista pelkkää positiivista. 6/1/2021 9:59 PM

116 Tiesin heti, että otan ekonomivalmennukse. Minulle suositeltiin tätä ja vähän lukemalla
esitteitä kävi nopeasti ilmi, että ekonomivalmennus on paras kauppatieteisiin hakevalle.

6/1/2021 9:42 PM

117 Suositusten perusteella. En harkinnut kunnolla muita. 6/1/2021 9:36 PM

118 Suosituin ja en harkinnut muita. 6/1/2021 9:28 PM

119 Oli saanut hyvää palautetta netissä. 6/1/2021 9:19 PM

120 En harkinnut muuta kurssijärjestäjää. 6/1/2021 9:16 PM

121 Valitsin ekonomivalmennuksen puhtaasti tilastojen takia. Harkitsin muitakin mm.
Valmennuskeskusta

6/1/2021 8:50 PM

122 Hyvät kirjat! 6/1/2021 8:37 PM

123 Ystäväni suositteli teitä. En etsinyt tai harkinnut muita vaihtoehtoja. 6/1/2021 8:37 PM
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124 Olin Ekonomivalmennuksen kurssilla viime vuonna ja koin oppivani materiaalien avulla
huimasti enemmän kuin mitä olisin pelkästään lukiokirjoista voinut itse oppia

6/1/2021 8:24 PM

125 Paras on helppo valita. 6/1/2021 8:14 PM

126 Valitsin ekonomivalmennuksen kurssin, koska olin kuullut siitä kaveriltani paljon hyvää. Myös
kurssin käyneiden osuus kauppiksen sisäänpäässeistä vakuutti. En harkinnut muita.

6/1/2021 8:01 PM

127 Olin kuullut hyvää ekonomivalmennuksesta ja en edes harkinnut muita vaihtoehtoja. 6/1/2021 7:58 PM

128 Laadukkaat materiaalit ja olin ollut jo mukana viimekeväänä. 6/1/2021 7:57 PM

129 Tilastot ylivoimaisia muihin järjestäjiin verrattuna. Verkkokurssi koska itselle sopii paremmin
omaan tahtiin opiskelu.

6/1/2021 7:53 PM

130 Otin markkinoiden parhaan kurssin 6/1/2021 7:47 PM

131 Valitsin Ekonomivalmennuksen koska se vaikutti laadukkaalta ja suositulta kurssijärjestäjältä.
Kurssin jälkeen olen edelleen sama mieltä.

6/1/2021 7:46 PM

132 Olin viime vuonna ja kokonaisuudessaan tyytyväinen 6/1/2021 7:40 PM

133 Täällä oli kattavin oppimismahdollisuus ja sisältö monipuolisempaa verrattuna kilpailijoihin.
Uskoin, että täällä on helpompaa kehittää omaa osaamista.

6/1/2021 7:39 PM

134 Valitsin Ekonomivalmennuksen koska lukioni aivan huippu matematiikan opettajat olivat
kurssilla opettamassa ja tietysti myös aijempien vuosien valintatilastot puhuivat kurssin
puolesta.

6/1/2021 6:02 PM

135 Kaikki kaverit käyneet EV:n 6/1/2021 5:58 PM

136 Näin jossain mainoksen ja päätin tutkia eri valmennuskursseja, vaikutuin kuinka paljon kurssin
käyneitä pääsi kouluun.

6/1/2021 5:57 PM

137 Aikasempi hyvä kokemus. Myös laaja tehtäväpankki on päätökseen vaikuttava asia. En
harkinnut muita vaihtoehtoja.

6/1/2021 5:13 PM

138 Valitsin ekonomivalmennuksen, koska näin koulukaverini hehkuttavan sitä omassa
sosiaalisessa mediassaan

6/1/2021 4:33 PM

139 Luotettava 6/1/2021 2:57 PM

140 Valitsin Ekonomivalmennuksen, koska se vaikutti selkeästi parhaalta vaihtoehdolta tarjolla
olevista kursseista. Myös hinta verkkovalmennuskurssille oli mielestäni hyvin kohtuullinen ja
on ollut täysin ostamisen arvoinen. En oikeastaan tosissani loppujen lopuksi harkinnut muita
kursseja.

6/1/2021 2:51 PM

141 En harkinnut muita vaihtoehtoja, olin kuullut aiemmin hyvää ekonomivalmennuksesta. 6/1/2021 2:36 PM

142 Minulla oli EV:n verkkovalmennus myös viime vuonna ja olin tyytyväinen siihen. 6/1/2021 2:14 PM

143 Kaverit suositteli, numerot puhuivat puolestaan. Suurin osa kouluun pääsevistä käy EV:n
kurssin.

6/1/2021 1:07 PM

144 Vaikutti parhaimmalta 6/1/2021 12:51 PM

145 Kaveri ehdotti. 6/1/2021 12:32 PM

146 Olin jo viime vuonna ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssilla, mutta silloin
opiskelupaikka jäi saamatta pelkästään sen takia ettei itseltäni löytynyt vaadittavaa
kunnianhimoa opiskelupaikan saamiseen. Huomasin jo viime keväänä, että kurssilla on kaikki
tarvittava ja näin myös mainoksia, että valintakoepaikoista 89% tai jotain sinne päin oli mennyt
Ekonomivalmennuksen kurssilaisille. Mielestäni se jo osoitti että Ekonomivalmennus on paras.
Ei siis ollut harkinnassakaan ottaa jotain toista valmennuskurssia

6/1/2021 12:23 PM

147 2. vuosi peräkkäin niin oli helppo valinta. 6/1/2021 12:09 PM

148 Näin hyvää palautetta kurssista. 6/1/2021 11:59 AM

149 Valitsin Ekonomivalmennuksen kurssin, koska olin kuullut siitä pelkkää hyvää. 6/1/2021 11:38 AM

150 Olin edellisenä vuonna mukana ja pidin kurssia laadukkaana, joten en nähnyt syytä vaihtaa 6/1/2021 11:35 AM
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kurssijärjestäjää.

151 Tulosten perusteella paras kurrsi. 6/1/2021 10:51 AM

152 Sain tänä vuonna kurssin puoleen hintaan, joten lähinnä siksi. Halusin juuri ”vain”
verkkokurssin, koska keväällä 2020 en kokenut elive-kurssin olevan sen rahan arvoinen.

6/1/2021 10:42 AM

153 Jodelissa sanottiin tämän olevan paras vaihtoehto, joten valinta oli selvä pienen tutkiskelun
jälkeen. Harkitsin myös valmennuskeskuksen kurssia.

6/1/2021 10:10 AM

154 Olen kuullut pelkkää hyvää Ekonomivalmennuksesta. En harkitsisi muuta kurssijärjestäjää. 6/1/2021 9:51 AM

155 Kuulin että on hyvä valmennus, kaveri pääsi sisään viime vuonna Ekonomivalmennuksen
avulla. En harkinnut muita valmennuskursseja.

6/1/2021 9:50 AM

156 Tilastot puhuivat teidän puolesta 6/1/2021 9:39 AM

157 Ehdottomasti täällä niitä tulevia ekonomeja muovataan! Itsellä jo kolmatta kertaa kurssi ja jos
en vieläkään pääse niin otan taas ensi vuonna. Pääsy ollut aina kiinni vain ja ainoastaan
motivaatiosta ja huomattavan kehittymisen oppimisessa huomaa joka vuosi.

6/1/2021 9:33 AM

158 Tuli ensimmäisenä vastaan ja vaikutti joidenkin kommenttien pohjalta erittäin hyvältä
vaihtoehdolta. En harkinnut muita

6/1/2021 9:13 AM

159 Kaveri suositteli, ja halusin tänä vuonna varmistaa kouluun pääsyn. 6/1/2021 8:50 AM

160 Monet suosittelivat ja tulokset puhuivat puolestaan. Verkkovalmennus siksi, koska en koe,
että eLive olisi tuonut mitään lisää opiskeluun.

6/1/2021 8:13 AM

161 Oli ensimmäisenä esillä netissä ja tuttu käynyt ja kehunut 6/1/2021 8:06 AM

162 Koska suurin osa päässeistä oli käynyt tämän. 6/1/2021 1:53 AM

163 Osallistuin viime vuonnakin verkkovalmennuskurssillenne ja se oli mielestäni laadukas. 5/31/2021 11:51 PM

164 Valitsin Ekonomivalmennuksen ensimmäisen kerran kaverin suosituksesta. Tänä vuonna
hankin kurssin sen takia, että tiesin saavani laadukasta preppausta sekä vastinetta rahalle.

5/31/2021 11:21 PM

165 Tämä oli se kaikista suosituin "Mestarin kurssi", ei käynyt mielessäkään mikään muu. 5/31/2021 11:06 PM

166 Kävin sen viime vuonna ja pidin siitä. 5/31/2021 10:45 PM

167 Mainostuksen perusteella ainoa jonka tiesin, tilastojen mukaan paras. 5/31/2021 10:41 PM

168 Monet kaverit kehuneet ja kovat ”tulokset” aiemmilta vuosilta. Kävin vuonna 2019 Eximian
kurssin. Ekonomivalmennuksen kurssi huomattavasti laajempi ja parempi.

5/31/2021 10:39 PM

169 Valitsin Ekonomivalmennuksen pääosin viime vuoden kokemuksien perusteella. Olin vuosi
takaperin samaisella kurssilla, mutta myös esim. viime vuoden tilastot kyseisen kurssin
käyneistä ja koulupaikan saaneista vahvisti valintaani!

5/31/2021 10:32 PM

170 Olin nähnyt mainoksia ja kuulin, että tämä kurssi on miltei ”pakollinen”, jos sisään haluaa
päästä

5/31/2021 10:22 PM

171 Ystäväni oli käynyt EV valmennuskurssin joten en edes harkinnut muita. 5/31/2021 10:18 PM

172 Kaveri suositteli ja tutustumisen myötä huomaisin vakuuttavat tilastot valintatuloksista. 5/31/2021 10:12 PM

173 Olin kuullut teistä lähes pelkkää hyvää tutuiltani ketkä ovat käyneet kurssinne. En harkinnut
muita vaihtoehtoja.

5/31/2021 10:12 PM

174 Paras hinta, parhaat materiaalit ja luotettavin. 5/31/2021 10:01 PM

175 Kuullut hyvää, en miettinyt muuta 5/31/2021 9:45 PM

176 Katsoin aluksi Eximian valmennuskurssia ensisijaisesti halvemman hinnan takia, mutta
vertailun jälkeen huomasin, että ekonomivalmennuksen korkeampi hinta oli ihan aiheellinen.
Eximiaan verrattuna opetus ja kaikki muu oli laajempaa ja sitä olisi enemmän, joten pääsyin
ekonomivalmennukseen, eikä ole kaduttanut päivääkään. Valmennus on kuitenkin sijoitus
tulevaisuuteen, joten summa on pieni hinta, jos pääsen nyt yliopistoon enkä joudu pitämään
välivuotta.

5/31/2021 9:14 PM

177 En harkinnut, tilastot puhuivat puolestaan kurssin laadusta. 5/31/2021 9:13 PM
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178 En harkinnut. Ekonomivalmennus on ylivertainen. 5/31/2021 8:55 PM

179 Olen aiemmin ollut ekonomivalmennuksella joten se oli itsestään selvää, että otan sen myös
tänä vuonna. En edes harkinnut muita vaihtoehtoja.

5/31/2021 8:51 PM

180 Tarjottiin toista kurssia ilmaiseksi, otin silti tämän, koska opetus+tehtävät hyviä. Tilastollisesti
ollut myös vuosien saatossa ylivoimainen.

5/31/2021 8:37 PM

181 Kaveri suositteli 5/31/2021 8:33 PM

182 Aiemmin hakenut kaveri suositteli 5/31/2021 8:31 PM

183 Valitsin kurssin sen perusteella, että vakuutuin Ekonomivalmennuksen mainostamista todella
kovista prosentti luvuista koskien kurssin käyneiden osuutta pääsykokeella sisään pääseistä.

5/31/2021 8:21 PM

184 kuullut pelkkää hyvää kurssista enkä ollut pettynyt 5/31/2021 8:21 PM

185 Ekonomivalmennus vaikutti luotettavalta ja laadukkaalta. Olin kuullut kurssista hyvää, enkä
edes harkinnut muita kursseja. Halusin myös pystyä tekemään kurssin täysin omaan tahtiin,
joten verkkovalmennus oli hyvä siihen.

5/31/2021 8:21 PM

186 Olin edellisenäkin vuonna ja olin erittäin tyytyväinen niin ei tullut mieleenkään hakea ilman, en
harkinnut muita.

5/31/2021 8:14 PM

187 En harkinnut muuta kaveri suositteli tätä ja tilastojen pohjalta vaikutti hyvältä! 5/31/2021 8:13 PM

188 Siskoni suositteli 5/31/2021 8:12 PM

189 Selvästi markkinoiden paras! 5/31/2021 8:10 PM

190 Valitsin ekonomivalmennuksen sen takia, koska isoveljeni on kauppiksessa ja hänen kaikki
kaverit suosittelivat ekonomivalmennusta parhaana valmennuskurssina kauppikseen. Harkitsin
myös Eximiaa, mutta valinta ei loppu peleissä ollut minun kohdallani vaikea.

5/31/2021 8:10 PM

191 Kävin kurssin myös viime vuonna ja tämä kurssi on ymmärrääkseni suosituin, millä myös
kaverini ovat päässeet opiskelemaan.

5/31/2021 8:08 PM

192 Valitsin koska netissä monet puhui tästä 5/31/2021 8:06 PM

193 Valitsin ekonomivalmennuksen, sillä tuttuni joka sai opiskelupaikan suositteli teitä ja antoi
todella hyvää palautetta teidän kurssista. Tutullani oli myös kokemusta toisesta
valmennuskurssista, mutta suositteli ekonomivalmennusta huomattavasti enemmän!

5/31/2021 8:05 PM

194 Olin kurssilla jo viime vuonna ja koin sen silloin erittäin hyödylliseksi. 5/31/2021 8:02 PM

195 Sain suosituksen ystävältä ja tehtävien suuri määrä ratkaisi valinnan. Harkitsin myös
valmennuskeskusta

5/31/2021 8:01 PM

196 Olin kuullut kurssista hyvää palautetta ystävältäni, joka kävi kurssin toissa vuonna, joten
valinta oli helppo.

5/31/2021 8:01 PM

197 Markkinointi osuvaa 5/31/2021 8:00 PM

198 Ekonomivalmennus oli entuudestaan perheenjäsenien ja tuttujeni kautta tuttu, joten en edes
harkinnut muita kurssijärjestäjiä.

5/31/2021 7:59 PM

199 Olin viime keväänä valmennuskeskuksella ja en tykännyt kurssista yhtään, ei mielestäni ollut
(korona)muutosten takia lainkaan 1500e arvoinen. Halusin jonkun toisen kurssin ja kuulin
hyvää ekonomivalmennuksesta

5/31/2021 7:52 PM

200 Ekonomivalmennuksesta olen kuullut pelkkää hyvää ja tilastotkin sen kertoo, että opetus on
parasta laatuaan.

5/31/2021 7:49 PM

201 Hyvä sisäänpääsyprosentti valmennuskurssin käyneillä oli avainasemassa valinnassa. En
miettinyt muita.

5/31/2021 7:48 PM

202 Hyvää palautetta kuulin tutuilta, haluan kouluun sisään enkä vain kokeilla pääsykoetta 5/31/2021 7:47 PM

203 En harkinnut muita koska olin jo aikaisemmin ollut ekonomivalmennuksella ja halusin
oppimiskoneen käyttööni

5/31/2021 7:46 PM

204 Kuulin kavereilta Ekonomivalmennuskurssista ja päätin valita sen 5/31/2021 7:41 PM
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205 Alustaa oli kehuttu netissä 5/31/2021 7:41 PM
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Millaisia odotuksia/tavoitteita sinulla oli tämän kurssin osalta?
Toteutuivatko odotuksesi?

# VASTAUKSET DATE

1 Odotukseni olivat saada laadukasta opetusta kauppatieteiden valintakoetta varten. Odotukseni
kyllä toteutui.

8/6/2021 11:32 AM

2 Ainut tavoite on päästä Aaltoon. Kurssista on ehdottomasti ollut suuresti hyötyä. Ilman kurssia
olisi varmaan ollut aika hukassa, että mitä lukea.

8/6/2021 11:31 AM

3 Odotukseni olivat, että kurssilla on paljon tehtäviä ja hyviä oppitunteja ja materiaalia.
Odotukseni toteutuivat ja henkilökohtaisia tavoitteita pystyi helposti täyttämään moodlen
ominaisuuksien ja tuntipäiväkirjan avulla.

8/6/2021 11:30 AM

4 Tiesin jo muiden kokemusten perusteella että tämä on paras kurssi ja en ole kaatunut
sekuntiakaan että otin tämän!

8/6/2021 11:29 AM

5 Oppia asiat paremmin kuin viime vuonna ja pärjätä välikokeissa paremmin ja tehdä enemmän
tehtäviä. Onnistuin mielestäni tavoitteissani todella hyvin!

8/6/2021 11:23 AM

6 Odotin saavani tiiviit paketit lukion kirjoista, joihin olisi tiivistetty kaikista kirjoista
olennaisimmat asiat. Odotukset toteutuivat!

8/6/2021 11:22 AM

7 Tavoite oli sisäistää asiaa mahdollisimman paljon ja siihen nähden, mitä ehdin lukea myös
odotukseni toteutuivat.

7/9/2021 6:34 PM

8 Tavoite oli saada mahdollisuus kunnon panostukseen ammattilaisten tuella ja tavoitteena oli
päästä Tampereelle tai Vaasaan lukemaan kauppatieteitä ja tavoite toteutui

7/9/2021 4:19 AM

9 Tavoita oli hyödyntää lurssia mahdollisimman monipuolisesti. Siinä myös onnistuin. 7/7/2021 12:18 PM

10 Odotukset toteutuivat, pääsin kouluun. 7/6/2021 8:36 PM

11 Että ymmärrän asiat syvällisemmin kuin lukiotasolla. 7/6/2021 5:17 PM

12 Valmentaa pääsykokeeseen, mahdollisesti. 6/28/2021 4:29 AM

13 Toiveet oli saada vinkkejä valintakokeessa vastaamiseen sekä erityisesti oppia lukion
oppimäärän se ydin. Jälkeenpäin kun miettii, tuskin olisin pelkkien kirjojen avulla mitenkään
pärjännyt. Myös harjoitustehtävät ja kokeet olivat sellaisia, joita odotin. Odotukset toteutui ja
kurssi melkein ylitti odotukseni. En tosiaan uskonut, että kurssista voisi olla näin paljon apuja.

6/20/2021 9:56 AM

14 Odotukseni oli saada harjoitus tehtäviä ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella opiskeltavaa asiaa
ammattitaitoisen henkilön selittämänä. Odotukseni toteutuivat.

6/17/2021 1:53 AM

15 Minusta aiemmat valintakokeet olivat tuntuneet hankalilta pelkkien kurssikirjojen pohjalta, ja
ajattelin että ainut keino päästä syventymään asioihin olisi valmennuskurssin avulla.
Odotukset todellakin toteutuivat.

6/16/2021 3:42 PM

16 Oma tavoite alun perin saada pääsykokeesta 30/40 pistettä, tavoite ylittyi alustavien pisteiden
mukaan(ellen ole ryssinyt vastauslomaketta), joten voi sanoa hyvällä omallatunnolla että
odotukset totetutuivat.

6/15/2021 4:31 PM

17 Halusin oppia mahdollisimman paljon ja päästä kouluun. Kuitenkin matkan varrella erinäisistä
syistä opiskelu jäi liian pieneksi ja odotukseni eivät toteutuneet.

6/15/2021 2:24 PM

18 En omassa valmistautumisessani noudattanut kurssirakennetta, vaan hyödynsin ainoastaan
aineopintojen ja oppimiskoneen harjoituskysymyksiä.

6/14/2021 11:25 PM

19 Rutiini kysymyksiin ja tiedon soveltaminen ja syventäminen 6/14/2021 2:25 PM

20 Tavoitteeni oli tehdä jokainen tehtävä ja välikoe. En päässyt täysin tavoitteeseeni, mutta olen
silti tyytyväinen suoritukseeni

6/14/2021 1:01 PM
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21 Odotin saavani täydentävää/selventävää kirjojen ulkopuolista tietoa ja toiveet toteutui 6/11/2021 11:11 PM

22 Odotin, että opetus ja tehtävät olisivat muuttuneet edelliseltä kurssilta ettei kurssi ole vain
edellisen vuoden toisinto ja mielestäni pääosin odotukset täyttyivät. Tavoitteena oli opiskella
niin paljon kuin mahdollista ja yrittää sisäistää laajoja kokonaisuuksia ja kurssin avulla tämä
onnistui. Suurin tavoite kuitenkin on koulupaikka ja se jää vielä nähtäväksi kuinka sen kanssa
käy.

6/11/2021 5:06 PM

23 Tiesin oikeastaan mitä odottaa kurssilta ja siinä suhteessa odotukset toteutuivat. 6/11/2021 1:11 PM

24 Ennen kaikkea opetus, myös tehtävät ja materiaalit lukion materiaalien tueksi. 6/10/2021 11:32 PM

25 Odotin laadukasta opetusta sekä paljon hyviä tehtäviä sekä kokeita. Odotukseni toteutuivat
sillä koin, että kurssista oli todella paljon apua.

6/10/2021 10:00 PM

26 Ei oikeastaan ollut odotuksia mutta kurssi todellakin olisi ylittänyt ne sisällöllään. Tavoite oli
saada syvällisempää osaamista ja ymmärrystä ja esim. historiassa oppia isompia
kokonaisuuksia. Tämä tavoite toteutui.

6/10/2021 1:21 PM

27 Tärkein tavoite oli tietysti päästä sisään, mistä ei ole vielä tietoa. Tavoite oli oppia kaikki
pääsykoealueen asiat ja osata soveltaa tietoa. Mielestäni tämä tavoite toteutui erinomaisesti.

6/10/2021 12:37 PM

28 No ei ollut muita odotuksia kuin koulupaikka ja se nyt on fifty-fifty tuleeko se. 6/10/2021 11:36 AM

29 Odotukseni olivat että opin pääsykoe aiheen asiat mahdollisimman selkeästi. Ja voin todeta
tämän tapahtuneen.

6/10/2021 7:12 AM

30 Odotuksena suurelta osalta yleinen käsitys millaisia kysymyksiä odottaa kokeessa ja
toteutuivat!

6/9/2021 10:25 PM

31 Odotuksia ei tavallaan opetuksen, materiaalien ja yleisen tuen kannalta ollut hirveästi kun ei
kenelläkään tutulla ollut juuri ekonomivalmennuksesta kokemusta ja itselläni on aikaa sieltä
2013 asti lukiosta niin olin ihan avoimin mielin mille vaan opetukselle. Odotukset siis
toteutuivat moninkertaisen positiivisesti ja nautin kyllä todella paljon opiskelusta.

6/9/2021 10:12 PM

32 Tarkoituksena oli saada tarpeeksi osaamista opiskelupaikkaan, vaikuttaa siltä että paikka on
taattu. Pääsykokeesta 32,47 pistettä.

6/9/2021 6:42 PM

33 Odotin oppivani paljon sekä saavani tasokasta opetusta. Molemmat toteutuivat ehdottomasti! 6/9/2021 6:05 PM

34 Odotukseni oli että kurssi sisältää paljon lukemista ja työntekoa. Odotukseni täyttyivät. 6/9/2021 1:52 PM

35 Tarkoitukseni oli syventää omaa osaamista myös haastavampien aiheiden osalta. Odotukset
toteutuivat.

6/9/2021 1:32 PM

36 Odotin sen auttavan minua pääsemään kauppakorkeaan tänä vuonna, mutta todennäköisesti
en tänä vuonna vielä päässyt. Kurssista oli kuitenkin suuri apu, eikä minulla olisi ilman sitä
ollut mitään mahdollisuuksia pärjätä.

6/9/2021 12:51 PM

37 Nostaa osaamisen tasoa kaikissa aineissa (erityisesti matematiikassa) verrattuna pelkkien
lukiokirjojen pänttäämiseen. Lukiokirjojen osaaminen kannesta kanteen ei ole
aikaisempinakaan vuosina (3. hakukerta) riittänyt lähellekään opiskelupaikkaa ja tänä vuonna
se olisi ollut vielä mahdottomampaa. Erityisesti hyödyin loistavien opettajienne
asiantuntevasta opetuksesta aineessa kuin aineessa. Olen aina ollut muutenkin hyvä "luento-
oppija" jos näin voi sanoa. Pitäkää ehdottomasti kiinni kaiken muun hyvän lisäksi myös
luentotyyppisestä opetuksesta, sillä meitä oppijoita on monenlaisia kuten toki tiedättekin.
Tavoitteeni täyttyivät ehdottomasti kurssin suhteen, joskin opiskelupaikan saaminen onkin
vielä epävarmaa.

6/9/2021 12:44 PM

38 Odotuksena minulla oli, että minulle annetaan hyvät eväät valintakokeeseen ja saan ns.
valmentajan, joka auttaa minua keskittymään oikeisiin asioihin. Odotukseni ylittyivät ja olin
äärimmäisen tyytyväinen kurssiin. Kukaan ei voinut tietää, että tämän vuoden koe tulee
olemaan niin erilainen kuin edelliset vuodet. Minulla oli tavoitteena päästä Aaltoon. En
hakenutkaan minnekään muualle, mutta nyt jää nähtäväksi riittävätkö 29,47 pisteeni sinne.
Toivon kovasti. Parempaan suoritukseen en olisi pääsykokeessa pystynyt.

6/9/2021 8:48 AM

39 Päästä kauppikseen kurssin avulla. Jää nähtäväksi. 6/9/2021 1:47 AM

40 Tavoitteenani oli saada hyvät edellytykset pääsykokeessa pärjäämiseen ja oppia lukiotasoa
syvällisemmin erityisesti yh:n asiat. Matikan lukemisen jätin suosiolla heti aluksi vähemmälle

6/9/2021 1:10 AM
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ajan puutteen vuoksi ja, koska olin kirjoittanut pitkästä matikasta jo E:n. Ekasta välikokeesta
sain 23,5 pistettä, mikä ei olisi riittänyt lähellekään Aaltoon, ja sainkin tästä lisämotivaatiota
ponnistella kovempaa. 7 viikon rupeaman jälkeen laskin saavani 30,98 pistettä varsinaisesta
valintakokeesta, minkä pitäisi riittää Aaltoon varsinkin kun koe tuntui muita vuosia
vaikeammalta. Olo on nyt todella helpottunut. Ilman valmennuskurssia en varmastikaan olisi
päässyt sisään.

41 Saada itseni lukemaan. En pysynyt suunnitelmassa 6/8/2021 11:59 PM

42 Kauppikseen pääsy ja näillä näkymillä tavoitteeseen ei päästy 6/8/2021 11:00 PM

43 Maksimoida todennäköisyydet päästä kouluun. Näyttää siltä että en onnistunut kokeessa
riittävän hyvin mutta eipä siitä voi valmennuskurssia syyttää.

6/8/2021 10:09 PM

44 Verkkokurssi tarjosi mielestäni loistavat työkalut itsenäiseen opiskeluun (välikokeet, tehtävät,
opiskelupolut jne.)

6/8/2021 10:00 PM

45 Odotukset olivat korkeat, koska olin kuullut paljon hyvää tutuilta. Odotukset toteutuivatkin
suurimmaksi osaksi.

6/8/2021 9:54 PM

46 Tavoitteena oli saada hyvät valmiudet kokeeseen. Tavoitteet toteutuivat. 6/8/2021 8:23 PM

47 Odotin paljon lähivalmennusta jota ei valitettavasti coronan takia voitu järjestää 6/8/2021 8:09 PM

48 Saada opiskelupaikka 6/8/2021 6:46 PM

49 Saada laadukasta valmennusta pääsykokeeseen. Toteutui. 6/8/2021 6:37 PM

50 Kurssin osalta odotukset toteutui. 6/8/2021 5:18 PM

51 Odotukseni ylittyivät. Vuoden aikana olette Ekonomivalmennuksella tehneet paljon upeita
uudistuksia! On kiva huomata, että kehitätte kurssia koko ajan, vaikka materiaali on pysynyt
samana.

6/8/2021 4:07 PM

52 Odotuksena oli, että tehtäviä on paljon, koska koen niiden auttavan parhaiten asioiden
oppimisessa. Tämä todellakin toteutui, sillä en edes ehtinyt tehdä kaikkia kurssin tehtäviä.

6/7/2021 7:35 PM

53 Minulla ei ollut erityisen suuria odotuksia, halusin vain parantaa ymmärtämistäni, sillä pelkkiä
lukiakirjoja kun luin, niin tuntui, että oli vaikeaa oppia enemmän vain samoja aineistoja
kertaamalla.

6/7/2021 3:54 PM

54 Sisäistäisin kolmen aineen asiat ja hyödyntäisin paljon kurssin tarjoamia testejä ja tehtäviä.
Nämä toteutuivat suhteellisen hyvin.

6/7/2021 3:49 PM

55 Suurimmat odotukset olivat matematiikan osalta, koska se oli heikoin osa-alueeni. 6/7/2021 12:33 PM

56 Oletuksena, että tehtäviä pystyisi tekemään paljon ja että opetuksen taso olisi laadukasta.
Mielestäni nämä toteutuivat.

6/7/2021 11:29 AM

57 Tiesin jo suunnilleen millainen kurssi tulisi olemaan, sillä parilla kaverillanikin on ollut sama
kurssi.

6/7/2021 10:32 AM

58 Odotuksia oli tietenkin oppia ja sisäistää mahdollisimman hyvin kurssisisällöt, ja uskon sen
tapahtuneen jopa paremmin kuin odotin.

6/7/2021 8:18 AM

59 Toivoin saavani perustavan laatuista ja syventävää ajattelua tukevaa opetusta valintakokeen
sisältöön. Asetin itselleni tavoitteeksi itsekurin ja säännöllisen lukurytmin ja kurssi toimi
itsekurin työkaluna.

6/6/2021 11:30 PM

60 oppia pääsykoe alueen asiat hyvin, varsinkin matematiikassa oli paljon petrattavaa ja sen
opetus olikin laadukasta

6/6/2021 10:52 PM

61 Olin viime vuoden Ev:n kurssilla, joten minulla oli hyvä pohja jo valmiiksi matematiikassa ja
taloustiedossa tänä vuonna kun ilmoittauduin 2021 verkkovalmennuskurssille. Tänä vuonna
halusin keskittyä enemmän historiaan, sillä viime vuoden pääsykokeessa historian
kysymykset olivat haasteellisia. Mielestäni onnistuin parantamaan historian osaamistani tänä
vuonna todella paljon.

6/6/2021 7:36 PM

62 Pärjätä valintakokeessa mahdollisimman hyvin. 6/6/2021 6:19 PM

63 Semmosta rautalangasta vääntämistä ja kunnon opetusta kaipasin ja sitä myös sain 6/6/2021 4:22 PM
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64 Tavoite oli saada ohjausta siihen mitä tulee oppia ja kuinka laajasti. Pelkät lukiokirjat
lukeneena en koe, että kukaan saa tarpeeksi tietoa niistä, jotta voi pärjätä pääsykokeessa
hyvin. Opin myös itse parhaiten kuuntelemalla opetusta, joten siksi koin, että minulle olisi
hyötyä luento-opetuksesta. Myös omasta lukioajasta alkaa jo olla aikaa joten tästäkin syystä
koin tarvitsevani enemmän opetusta kuin vain itsenäistä kirjojen lukua. Kurssi oli juuri niin
laaja kuin sen ajattelin olevankin. Koen että tämän kurssin käyneenä jos ovet ei kouluun aukea
niin silloin on "vika itsessä". Itse tiedän, että oma aikani ei ole riittänyt lukemaan niin paljon
kuin olisi tarvinnut ja en todennäköisesti tällä osaamisella kouluun pääse. Mutta koen saaneeni
niin hyvät pohjatiedot, että mikäli uudestaan haen ja kerkeän enemmän lukemaan aukeaisi
minulle ovet kouluun ensi vuonna. Olen jopa päättänyt, että mikäli uudestaan haen niin ostan
teidän verkkovalmennuskurssin uudestaan.

6/6/2021 2:52 PM

65 Korkeat odotukset olivat kurssista ja ne toteutuivat kohtuullisesti. 6/5/2021 8:26 PM

66 Lähinnä käytin materiaaleja itse opiskeluun (verkkokurssi), siihen materiaalit toimivat hyvin. 6/5/2021 6:18 PM

67 Tavoitteet ja odotukset liittyivät kurssin vaikeiden asioiden opettamiseen ja suureen määrään
tehtäviä. Kummatkin odotukset toteutuivat hyvin.

6/5/2021 6:08 PM

68 Odotukset toteutuivat, mutta panostus valmennukseen itselläni ei. 6/5/2021 2:10 PM

69 Tavoite toki viimevuotisen epäonnistumisen välttäminen kokeessa ja intensiivinen treenailu
nettisivuilla. Oppiminen sujunut huomattavasti helpommin kuin viime vuonna, itsestä
johtuneista syistä, joten olen ollut todella tyytyväinen.

6/5/2021 10:17 AM

70 Odotin, että saisin lukemisen tueksi materiaaleja, kuten luentoja ja tehtäviä ja niitä olikin
kurssilla runsaasti.

6/5/2021 10:16 AM

71 Tehtävien teko auttoi merkittävästi 6/4/2021 10:50 PM

72 Odotin, että opin kaiken tarvittavan ja odotukset toteutuivat 6/4/2021 10:01 PM

73 Ei kummempia odotuksia, muuta kuin runsaasti materiaalia, ja se toteutui erinomaisesti. 6/4/2021 8:18 PM

74 Oppia uutta ja valmistautua pääsykokeeseen. 6/4/2021 2:25 PM

75 tavoite oli saada lukemiseen rutiinia ja harjoittaa opittuja asioita. tavoitteeni onnistuivat
mielestäni hyvin.

6/4/2021 11:18 AM

76 Johonkin kouluun nyt todennäköisesti pääsen joten todennäköisesti toteutuvat. 6/4/2021 11:09 AM

77 Päästä kouluun ja oppia tarvittavat asiat. 6/4/2021 10:27 AM

78 materiaalia oli odotuksia enemmän (iso plussa) 6/4/2021 9:55 AM

79 Ykköstavoitteeni oli luonnollisesti kouluun pääsy, ja odotin siksi kurssilta paljon materiaalia,
tehtäviä ja aitoa valmennusta kohti pääsykoetta. Odotukseni täyttyivät mainiosti. Oli kiva
huomata, että etenkin luentovideoilla asioita käsiteltiin hyvin pääsykoemaisesti ja tuli tunne,
että opettajat aidosti haluavat valmentaa meitä kurssilaisia koetta varten, eivätkä vain
luennoida asioita lukiomaisesti. Tämä näkyi etenkin matematiikan tunneilla. Myös
ekonomivalmennuksen tiivistelmäkirjat olivat täynnä hyödyllistä materiaalia ja myös
lukiokirjojen ulkopuolista asiaa. Koin tiivistelmät jopa hyödyllisemmiksi kuin lukiokirjat, etenkin
taloustiedon osalta.

6/4/2021 9:04 AM

80 Odotin yksityiskohtaista sekä syventävää opetusta aihealueista ja sitä myös sain. 6/4/2021 5:43 AM

81 Odotin, että voisin valmistautua hyvin pääsykokeisiin ja mielestäni odotukseni täyttyivät. 6/3/2021 8:21 PM

82 Tavoitteena oli/on harjoitella vastaustekniikkaa sekä tarkentaa lukiokirjojen (monien eri
kustantajien) luomaa kokonaiskuvaa eri aihepiireistä. Kurssi ylitti odotukseni, sillä huomasin
paljon tärkeitä asioita puuttuvan jokaisesta lukiokirjasta. Olen pystynyt valmennuskurssin
avulla nitomaan kokonaisuuksia sekä aiheita toisiinsa, sekä syventänyt osaamistani. Ainoa
vika oli omassa opiskelusuunnitelmassani tälle vuodelle, sillä olisi pitänyt aloittaa kurssi
hieman aikaisemmin.

6/3/2021 7:54 PM

83 Oppia lähes kaikki ja uskon onnistuneeni tässä. 6/3/2021 6:11 PM

84 Toivoin opiskelulle rakennetta ja ohjausta, sain näitä erinomaisesti. 6/3/2021 5:24 PM

85 Odotuksena oli oppia ja harjoittaa itseäni kurssin avulla parhaimmiston tasolle. Odotuksien 6/3/2021 3:13 PM
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toteutuminen nähdään valintakoe päivänä.

86 Oppia paremmin ja enemmän kuin viime vuonna. Tällä hetkellä ovat toeutuneet. 6/3/2021 12:03 PM

87 Oman osaamisen kehitys ja itseluottamuksen kasvaminen mitä lähempänä ollaan itse
valintakoetta. Tavoitteet ovat toteutuneet ja osaamiseni on kehittynyt huomattavasti verrattuna
esim. viime vuoden osaamiseeni.

6/3/2021 8:44 AM

88 Avaamaan asioita paremmin ja enemmän ja toteutui. 6/3/2021 8:38 AM

89 Odotukset toteutuivat. Eli kurssimateriaali helpotti lukemista monipuolisin vaihtoehdoin
laadusta tinkimättä sekä opettajat opettivat aiheet kattavasti ja mielenkiintoisella tavalla.

6/3/2021 1:16 AM

90 Että pääsisin nyt kouluun. Toteutui kuitenkin avoimen kautta. 6/2/2021 10:30 PM

91 Kurssi patistaa opiskelemaan, jota kaikista eniten tarvitsin, joten toiveeni toteutui. 6/2/2021 7:34 PM

92 Odotukset oli oppia pääsykoealue mahdollisimman hyvin ja ne toteutuivat hyvin. 6/2/2021 7:08 PM

93 Omasta lukioajasta on jo lähes 10 vuotta ja opetussuunnitelma on ehtinyt vaihtua sen jälkeen,
joten odotuksiin kuului muun muassa osaamisen sovittaminen lukion nykyvaatimusten ja
sisältöjen tasolle ja vanhojen tietojen mieleen palauttaminen. Kurssi ylitti odotukseni ja
tavoitteeni reilusti.

6/2/2021 7:04 PM

94 Älyttömän iso panostus teiltä ja teidän osaaminen ja motivaatio meille opiskelijoille välittyy
erittäin selvästi! Siitä erittäin iso kiitos ja arvostus.

6/2/2021 5:12 PM

95 Odotukset olivat saada hyvää opetusta ja materiaalit oppimiseen. Odotukset täyttyivät
hienosti. Viikottaiset verkkovälikokeet olivat ehdottomasti paras lisä omaan opiskeluun.

6/2/2021 3:29 PM

96 Päästä kouluun, saa nähdä toteutuuko. 6/2/2021 2:24 PM

97 Päätavoite on tietysti sisään pääseminen ja tämän kurssin apu on ollut sen saavuttamiseen
hyvä apu.

6/2/2021 1:51 PM

98 Tavoite kurssille oli oppia kaikki asiat nollasta, koska en entuudestaan osannut mitään.
Odotukset toteutuivat suurimmaksi osaksi

6/2/2021 1:03 PM

99 Tavoitteena oli oppia kurssin asiat vielä paremmin kuin viime vuonna ja uskon että se se
toteutui.

6/2/2021 11:44 AM

100 Toivoin saavani lukiokirjoja kattavamman käsityksen kurssien sisällöstä ja sen sainkin.
Odotuksena oli myös oman kehityksen näkeminen, mikä onnistui harjoituskokeiden ja -
tehtävien tekemisellä.

6/2/2021 11:11 AM

101 Viime vuonna lähdin hieman lepsusti lukemaan ja aliarvioin kilpailun kovuuden,
verkkovälikokeiden tekeminen on antanut hyvän kuvan tasosta suhteessa muihin. 8.6 nähdään
toteutuuko tavoitteeni.

6/2/2021 11:10 AM

102 Ei ollut mitään odotuksia. Kaikki odotukseni ylittyivät. 6/2/2021 10:26 AM

103 En oikein odottanut mitään, mutta olen positiivisesti erittäin yllättynyt miten paljon olen oppinut
kurssin aikana. En varmasti tietäisi näin paljon jollen olisi ottanut kurssia.

6/2/2021 9:46 AM

104 Oppia paremmin matikkaa ja saada viime vuoteen verrattuna enemmä +30pts kokeita.
Tavoitteet toteutui.

6/2/2021 9:21 AM

105 Tavoitteena on päästä kouluun 6/1/2021 11:45 PM

106 oppia mahdollisimman paljon lyhyellä ajalla. 6/1/2021 11:24 PM

107 Odotin että materiaalit on parannetut ja se täyttyi, opetus ja tehtävät olivat erinomaisia. 6/1/2021 10:18 PM

108 Odotuksena oli että saisin merkittävää apua pääsykokeeseen. Odotukseni ylittyivät. 6/1/2021 10:11 PM

109 Odotin että kurssimateriaali olisi hyvin kaikista pääsykoekirjoista koottua ja sen avulla
pystyisin oppimaan oikeat asiat ilman, että tarvitsee lukea itse kaikkia kirjoja ja osata löytää
sieltä tärkeimmät asiat. Odotukset toteutuivat jokaisen aineen kohdalla.

6/1/2021 10:09 PM

110 Tavoitteet, että opin ja pystyn käyttämään kurssia mahdollisimman paljon hyväkseni. Kyllä
toteutui.

6/1/2021 9:59 PM
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111 Odotukseni oli, että saan kurssin maksamalla valmiin pohjan, jonka avulla lähden
työskentelemään kohti pääsykoetta. Odotus toteutui.

6/1/2021 9:42 PM

112 Odotin kertauskurssia, sisällön laajuus yllätti. 6/1/2021 9:36 PM

113 Odotuksia ei ollut mutta yllätyin positiivisesti kurssin sisällöstä. 6/1/2021 9:28 PM

114 Olen käynyt kurssin kerran aikaisemmin. Kolmatta kertaa en halua käydä. Kurssi oli vain
parantunut vuodessa esim kertaustoiminto.

6/1/2021 9:16 PM

115 Odotuksena monipuoliset opiskelutavat ja odotukset toteutuivat täydellisesti! 6/1/2021 9:00 PM

116 Ei ollut odotuksia , hyvät ja selkeät matskut. Pidin eniten taloustiedosta ja videot olivat
mukaansatempaavia

6/1/2021 8:50 PM

117 No tavoitteena oli hyödyntää kurssia mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Tehtäviä on tullut
sen mukaan tehtyä ja huomannut tämän myös heijastuvan välikokeiden tuloksiin.

6/1/2021 8:37 PM

118 Toteutuivat. Odotin, että luentoja ja asiaa on paljon. Lopulta luentoja ei ollut niin kauheasti,
mutta asiaa ja tehtäviä oli senkin edestä.

6/1/2021 8:37 PM

119 Halusin tehdä vielä enemmän kurssitehtäviä, koska niiden on monesti sanottu hyödyttävän
paljon oppimisessa. Mielestäni tehtävien tekeminen oli ratkaiseva tekijä asioiden syvällisessä
oppimisessa ja yksityiskohtien muistamisessa

6/1/2021 8:24 PM

120 Ei ollut erityisiä odotuksia, kun tiedossa oli mitä saa kun verkkovalmennuksen ostaa. 6/1/2021 8:14 PM

121 Odotin pääseväni hyödyntämään kurssin laajaa tehtäväpankkia sekä, että ymmärtäisin sisällöt
syvällisemmin kuin mitä lukion kirjoissa on kerrottu. Odotukset toteutui.

6/1/2021 8:01 PM

122 Tavoitteena oli kehittää osaamista tarvittavalle tasolle ja mielestäni kurssi auttoi siinä paljon. 6/1/2021 7:58 PM

123 Odotin mitä tulikin. 6/1/2021 7:57 PM

124 En oikeastaan tiennyt mitä odottaa. Mutta tyytyväinen olen tarjontaan. 6/1/2021 7:53 PM

125 Saada motivaatiota lukemiseen ja monipuolisuutta. Toteutui 6/1/2021 7:47 PM

126 Toivoisin että oppimiskoneeseen tulisi välikoe tasoisia tehtäviä sekä joitain tehtäviä voitaisiin
päivitellä

6/1/2021 7:40 PM

127 Tavoitteet ja odutukset on se, että tehokkaalla opiskelulla pystyn saamaan osaamiseni
riittävän hyväksi pääsemään hyvään yliopistoon.

6/1/2021 7:39 PM

128 Kurssin odotuksena oli luennot paikan päällä, mutta olen positiivisesti yllättynyt miten hyvin
sujui myös etänä oppiminen.

6/1/2021 5:57 PM

129 Tavoitteeni oli päästä pääsykokeen perusteella Aalto yliopistoon. Tuloksia ei ole vielä tullut.
Toistaiseksi harjoituskokeiden perusteella vaikuttaa ihan hyvältä. Kurssin tavoite oli olla
tukena ja ohjauksena oppimiselleni. Tämä tavoite täyttyi.

6/1/2021 5:13 PM

130 Odotukseni toteutuivat -ja ylittyivät. Odotin että saisin apua etenkin matematiikassa ja koen
osaamiseni tilastojen ja todennäköisyyden osalta moninkertaistui verrattuna lukioaikoihini.

6/1/2021 4:33 PM

131 Verkkovalmennuskurssi antoi enemmän vastuuta. Esim. Olin enemmän vastuussa siitä, että
milloin teen välikokeet, milloin katson luentoja yms.

6/1/2021 2:57 PM

132 Ehdottomasti matematiikan oppiminen. Lukiosta minulla on jo useampi vuosi aikaa ja aloitin
maa10 ja mab5 kurssien harjoittelun käytännössä nollasta. Odotukset ovat toteutuneet erittäin
hyvin, tehdessäni paperisen kenraalikokeen pystyin vastaamaan jokaiseen matematiikan
tehtävään oikein. Tästä olen hyvin iloinen ja kiitollinen loistaville opettajille, joiden luentoja on
ollut todella mielekästä seurata.

6/1/2021 2:51 PM

133 Ei odotuksia 6/1/2021 2:36 PM

134 Syventää osaamista, sillä ainoastaan lukiokirjojen opiskelu ei mielestäni riitä paikkaan
kauppakorkeakoulussa. Nyt lukemisen lisäksi tarjolla on myös paljon erilaisia tehtäviä,
luentoja, kokeita jne.

6/1/2021 2:14 PM

135 Odotukset ja tavoitteet olivat korkealla. Kurssi ei myöskään tuottanut pettymystä. Paljon
enemmän apua tarjottu eri ongelmiin mitä olisi voinut edes osata pyytää.

6/1/2021 1:07 PM
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136 Matikkataitojen parannus. Tavoite toteutui 6/1/2021 12:51 PM

137 Odotukset toteutui ja nyt hyvällä osaamisella valintakokeeseen. 6/1/2021 12:32 PM

138 Tavoitteena oli alunperin opiskelupaikka jostain päin Suomea kauppakorkeakoulusta.
Odotukset ovat toteutuneet ja olen mielestäni ylittänytkin ne, koska nyt koen itseni täysin
kykeneväksi kilpailemaan opiskelupaikoista Aallossa. Omat tavoitteet ovat myös kehittyneet
kevään aikana.

6/1/2021 12:23 PM

139 odotus on päästä kouluun ja ei tietoa toteutuko. 6/1/2021 12:09 PM

140 Saada osaamiseni vaaditulle tasolle ja ylläpitää motivaatiota lukemiseen. Motivaatio pysyi ja
toivottavasti myös osaaminen riittää

6/1/2021 11:38 AM

141 Odotukset toteutuivat. 6/1/2021 11:35 AM

142 Saa nähdä toteutuuko tavoite, mutta kurssi on enemmän mitä odotin. 6/1/2021 10:51 AM

143 Tukea oman opiskelun ohelle ja toteutui hyvin. 6/1/2021 10:10 AM

144 Opin paljon uutta ja odotukseni toteutuivat. 6/1/2021 9:51 AM

145 Saada pääsykokeisiin vaadittava osaaminen ja tieto tämän avulla. Ennen koetta tuntuu ainakin
hyvältä sen suhteen.

6/1/2021 9:50 AM

146 Kaikki toivomukset toteutuivat ja enemmän. Toivottavasti myös opiskelupaikka vihoin
toteutuisi.

6/1/2021 9:33 AM

147 En odottanut näin kattavaa kurssia, joten odotukset täyttyivät ehdottomasti. 6/1/2021 9:13 AM

148 Odotin paljon tehtäviä ja niitä sain. Odotin laadukkaampia oppikirjoja, mutta niitä en saanut. 6/1/2021 8:50 AM

149 Odotukset olivat päästä kouluun sisään ja oppia taloustiedosta asioita. Ovat siis melkein
toteutuneet

6/1/2021 8:13 AM

150 Saada syvempää tietämystä kokeesta kuin lukiokirjoista pelkästään 6/1/2021 8:06 AM

151 Että onnistun välikokeissa ja saan motivaatiota siten opiskeluun kun nään muidenkin tulokset. 6/1/2021 1:53 AM

152 Kehittää osaamistani pääsykokeen lähestyessä verkkovälikokeitten ja harjoitustehtävien
muodossa. Odotukset ovat tähänasti toteutuneet.

5/31/2021 11:51 PM

153 Tavoitteeni oli hyödyntää kurssia päivittäin useampia tunteja ja mielestäni kaikki vastasi
odotuksiani. Materiaalia on niin laajalla rintamalla että joka päivä on ollut mahdollisuus kehittyä
jossain.

5/31/2021 11:21 PM

154 Kuulin sanottavan että ilman tätä on äärimmäisen vaikeaa päästä kauppikseen ja huomasin
heti kurssia aloittaessa miksi. Todella laajat selitykset kaikessa.

5/31/2021 11:06 PM

155 En tiennyt mitä odottaa, mutta kurssi ylitti odotukseni ja tiesin jo avausluennon jälkeen sen
olevan rahan arvoinen

5/31/2021 10:41 PM

156 Tavoitteena oli oppia pääsykokeen aiheet ja koin siinä onnistuneeni todella hyvin. 5/31/2021 10:39 PM

157 Tavoitteena tietenkin opiskelupaikan saavuttaminen, toivottavasti se toteutuu. Tavoittelin myös
riittävää määrää tehokasta opiskelua, jotta voisin olla kokeeseen mennessä varma osaamiseni
tasosta. Tällä hetkellä osaaminen tuntuu olevan vähintääkin erittäin lähellä tavoiteltua tasoa ja
ylitin omat odotukseni opiskelutuntien suhteen. Ei varmasti olisi onnistunut ilman
valmennuskurssia.

5/31/2021 10:32 PM

158 En osannut juuri odottaa mitään, mutta yllätyin kuinka paljon sain ja opin! 5/31/2021 10:22 PM

159 Halusin saada tiettyä rutiinia lukemiseen ja ajattelin että esim. välikokeiden kautta lukeminen
olisi tasaisempaa ja tehokkaampaa. Tämä toimi ainakin omalla kohdalla.

5/31/2021 10:18 PM

160 Tavoitteena saada hyvä mahdollisuus opiskelupaikkaan ja toteutui. 5/31/2021 10:12 PM

161 Tavoitteena oli saavuttaa tarvittava osaamisen taso jo hyvissä ajoin ennen pääsykoetta, jossa
onnistuin paremmin kuin odotin.

5/31/2021 10:12 PM

162 Että syventäisi lukion kirjojen ulkopuolelle opsin rajalle. Kyllä toteutui. 5/31/2021 10:01 PM

163 Päästä kouluun pääsykokeella, valmennuskurssi jäi kesken koska taivoite muuttui päästä 5/31/2021 9:45 PM



Verkkovalmennuskurssin palautekysely 2021

8 / 9

todistuksella kouluun

164 Isoin odotus/tavoite oli parantaa melko heikkoa matematiikan osaamista lukion jälkeen. Sain
ylioppilaskirjoituksista B, eli lähtötaso oli melkko heikko ja etenkin tod.näk. laskut olivat
melkoista hepreaa. Matematiikan osaaminen on parantunut ihan huimasti. Opetus on ollut tosi
selkeää ja olen oppinut luentojen, oppimispolkujen sekä kurssimatskujen avulla tosi paljon.
Edelleenkin tietenkin vaikeimmat tehtävät tuottavat vaikeuksia, mutta en ole tavoitellut niiden
hallintaa eli odotukset täytetty.

5/31/2021 9:14 PM

165 Asioiden perinpohjainen oppiminen, ja onnistunut olen. 5/31/2021 9:13 PM

166 Tavoite oli saada luettua tavoitemäärä ja onnistua välikokeissa hyvin. Tavoitteisiin päästiin ja
ne ylitettiinkin.

5/31/2021 8:55 PM

167 Osasin jo odottaa, että pääsen todistuksella sisään, joten en loppujen lopuksi kauheasti tehnyt
kurssia. Taloustiedon opetus, materiaalit ja tehtävät kuitenkin auttoivat todella paljon, kun
kävin korottamassa yhteiskuntaopin yo- koetta ja sain siitä Laudaturin!

5/31/2021 8:51 PM

168 Tiesin takuukurssilaisena aikalailla mitä odottaa ja kyllä niitä tehtäviä on päässyt tarpeeksi
hakkaamaan.

5/31/2021 8:37 PM

169 Tavoite oli saada oppia jotai lukiokirjat ei välttämättä tarjoa. 5/31/2021 8:33 PM

170 Odotukset toteutu 5/31/2021 8:31 PM

171 Ei ollut oikein mitään odotuksia, muuta kun että kaveri sanoi että on todella hyvä ja täytti kyllä
kaikki toiveet

5/31/2021 8:31 PM

172 Odotukset oli kovat viime vuosien tilastojen takia ja kurssi ehdottomasti myös täytti
odotukset.

5/31/2021 8:21 PM

173 opiskelupaikka, saa nähdä 5/31/2021 8:21 PM

174 Odotukset olivat korkealla ja luotto kouluun pääsyn suhteen tämän kurssin avulla hyvä. Vielä
en tiedä koulupaikasta, mutta fiilis on edelleen luottavainen.

5/31/2021 8:21 PM

175 Odotin parantavani edellisestä vuodesta ja onnistunut siinä hyvin kurssin ansiosta 5/31/2021 8:14 PM

176 Odotukset ylittyivät 5/31/2021 8:13 PM

177 Saisin hyvän mahdollisuuden päästä kokeella sisään. Vuoden mittainen paine ensin
ylioppilaskokeista ja sitten pääsykokeesta alkoi painamaan viikkoa paria ennen pääsykoetta ja
se murskasi opiskelumotivaation.

5/31/2021 8:12 PM

178 Odotin valmennuskurssilta sitä, että se loisi runkoa omaan valmistautumiseen pääsykoetta
varten ja kertoisi selkeästi, että mitä kannattaa lukea ja mitä asioita pitäisi painottaa.
Odotukseni ylittyivät moninkertaisesti heti ensimmäisillä viikoilla, kun huomasin miten laaja ja
kattava moodlen oppimisalusta oikeasti on.

5/31/2021 8:10 PM

179 Parantaa osaamistani pääsykokeisiin. Olen oppinut paljon kurssin ansiosta. 5/31/2021 8:08 PM

180 Tavoitteena on oppia sen verran että pääsee pääsykokeella sisään kouluun. Vielä en osaa
sanoa toteutuiko odotus :D

5/31/2021 8:06 PM

181 Odotukset toteutuivat täysin. Toinen kerta kyseisellä kurssilla joten osasi jo odottaa mitä
tulossa.

5/31/2021 8:05 PM

182 Tavoite on tietysti päästä opiskelemaan, ja se on vielä vähän auki, mutta koen että
valmennuskurssi on antanut minulle erinomaiset valmiudet pääsykoetta varten

5/31/2021 8:02 PM

183 Toivoin saavani lisää materiaaleja lukemista varten sekä tehtäviä. Myös valintakokeen
aiheiden tuntemusta sekä vinkkejä vastausteknikkaan. Koen saaneeni juuri näitä asioita
kurssilta.

5/31/2021 8:01 PM

184 Odotin laadukasta kokonaisuutta mm. oppimateriaalien ja oppimiskoneen osalta, ja ne
toteutuivat.

5/31/2021 8:01 PM

185 Kerrata viime vuonna tuskalla opitut asiat. Onnistunut kohtalaisesti. Etänä opettelussa ohjaus
jäi heikoksi ja jäi sellainen tunne, että huhtikuussa aloittaneena jäi hieman tyngäksi opiskelu

5/31/2021 8:00 PM

186 Odotin, että oppitunteja olisi ollut kokonaisuudessaan enemmän ja erityisesti loppua kohden.
Tuntui että suunnilleen puolivälin jälkeen opetusta oli hyvin harvasti tiiviin alun jälkeen ja itse

5/31/2021 7:59 PM
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ainakin olisin toivonut säännöllisempää rytmiä oppituntien rakenteeseen.

187 Opin ymmärtämään asioita jotka viime vuonna jäi ymmärtämättä ja se oli odotukseni. 5/31/2021 7:52 PM

188 Odotuksina kattava ja laaja kurssisisältö, josta on helppo oppia ja ymmärtää opittavat asiat.
Nämä toteutui.

5/31/2021 7:49 PM

189 Odotukset toteutui hyvin positiivinen yllätys oli tehtävien määrä. 5/31/2021 7:48 PM

190 Odotin lukevani paljon vähemmän mitä todellisuudessa olen nyt lukenut. Kokeet motivoi kun
pystyy seurata omaa kehitystä. Positiivinen yllätys tämä kurssi.

5/31/2021 7:47 PM

191 Odotukseni kurssilta olivat pääosin mitä olen tehnytkin eli oppimiskonetta käyttäminen 5/31/2021 7:46 PM

192 Ylittyivät, odotin monipuolista opetusta 5/31/2021 7:41 PM

193 Opetuksen tarjonnan laaja-alaisuus yllätti, joten siinä mielessä odotukset jopa ylittyivät 5/31/2021 7:41 PM
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Mielipiteesi Ekonomivalmennuksesta kurssin jälkeen?

# VASTAUKSET DATE

1 Mielestäni kurssi on käytännössä melkeimpä välttämätön jos aikoo päästä kouluun. 8/6/2021 1:34 PM

2 Olen todella tyytyväinen kurssiin. Tulen suosittelemaan tätä tuttavilleni. 8/6/2021 1:32 PM

3 Kurssi on todella hyvä ja sitä on helppo suositelle eteenpäin. Tehtäviä on todella paljon, eikä
niiden määrä ole korvannut laatua, sekä opiskelumateriaalien sisältö on huippuluokkaa.

8/6/2021 1:31 PM

4 EV on todella laadukas kurssi. Etenkin taloustieto on hyvin toteutettu ja olen oppinut hyvin
paljon uutta.

8/6/2021 1:27 PM

5 Ekonomivalmennuksen kurssit ovat edelleen mielestäni ylivoimaisia verrattuna muihin tarjolla
oleviin valmennuskursseihin.

8/6/2021 1:26 PM

6 Kattava kurssi, joka antaa erinomaiset valmiudet itsenäiseen opiskeluun. Ammattitaitoiset
opettajat.

8/6/2021 1:23 PM

7 Eikait siinä, jatkakaa samaan malliin. Eipä oikeastaan muita kursseja voi suositellakaan,
meriitit puhuu puolesta. Tyttöystävä kävi 2 vuotta sitten toisen järjestäjän kurssilla ja isoja
puutteita oli, en itse halunnut sitä riskiä. Toki sisään hän pääsi harvojen joukossa siltä
kurssilta.

8/6/2021 1:21 PM

8 Vahva suositus tälle valmennuskurssille. 8/6/2021 1:21 PM

9 Hyvä mielipide 8/6/2021 1:21 PM

10 Kurssista mielipide hyvä, kokeesta epävarma. 8/6/2021 1:19 PM

11 Erittäin hyvä! 8/6/2021 1:19 PM

12 Suosittelisin. 8/6/2021 1:17 PM

13 Luottavaisin mielin mennään pääsykokeeseen! 8/6/2021 1:15 PM

14 Ammattitaitoista porukkaa, jotka selvästi haluavat jokaisen onnistuvan. 8/6/2021 1:12 PM

15 Sain täydellisen alustan valmistautua valintakokeeseen jokainen päivä. Käytin
valintakokeeseen valmistautuessa joka ikinen päivä oppimiskonetta tai kurssin materiaaleja.

8/6/2021 1:07 PM

16 Jos näillä eväillä ei pääse ni ei millään. Kiitos kaikille opettajille! :) 8/6/2021 1:06 PM

17 Sukelsi asioihin pintaa syvemmin ja asiat oli helposti löydettävissä/tarkastettavissa moodlesta 8/6/2021 11:54 AM

18 Oli ihan huippukurssi. Toivottavasti omat pisteet tosiaan riittävät Aaltoon. 8/6/2021 11:53 AM

19 Välikokeet ja välikokeiden jälkeiset palautteet ja analyysit olivat itselle positiivinen, ja
ensimmäisten kokeiden osalta myös herättävä kokemus. Itse ihmettelen kuitenkin
toukokuussa(?) saamaani viestiä jossa ohjeistettiin painottamaan valmistautumisessa n.50/50
lukemisen ja harjoituskysymysten välillä. Kyse voi olla omista erilaisista
opiskelutottumuksistani, mutta itse koen että kuukausi ennen koetta jakauman pitäisi olla
lähempänä omaani, eli 99% harjoitustehtäviä ja 1% kysymysten perusteella huomattujen
puutteiden täydentämistä lukemalla.

8/6/2021 11:52 AM

20 Suosittelisin ihan kaikille kauppikseen hakeville, ei negatiivista sanottavaa. 8/6/2021 11:51 AM

21 En alustavasti halunnut ottaa hinnan takia valmennuskurssia, mutta sain opittu täällä 10000
kertaa enemmän kuin ite koulukirjoista!

8/6/2021 11:49 AM

22 Ei ole kyllä opiskelu ikinä tuntunut näin mukavalta ja mielenkiintoiselta. Valmennuskurssi on
ollut todella suuri apu ja nyt kun miettii niin en tiedä mitä opiskelusta olisi tullut ilman tätä
kurssia.

8/6/2021 11:32 AM
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23 9.5 8/6/2021 11:31 AM

24 Hyvin onnellinen että valitsin juurin tämän kurssin! 8/6/2021 11:30 AM

25 Mielipiteeni on hyvä, vähän ehkä oli pääsykokeen jälkeen fiilis, että onko kurssi jäämässä
”jälkeen” kun kokeet ovat muuttuneet niin soveltaviksi ja kurssilla painotetaan paljon lukio-
oppimäärää, mikä toki on ihan vaatimuksena kokeessakin, mutta niin, kokeet nyt vain ovat
vähän eri tasoisia näköjään nykyään.

8/6/2021 11:23 AM

26 Mietin kauan että viitsinkö käyttää rahaa valmennuskurssiin. Sanotaanko, että jo kurssin
ensimmäisillä viikoilla tiesin tämän olleen oikea valinta! Erinomaista työtä kaikilta teiltä.

8/6/2021 11:22 AM

27 Harmittaa etten ehtinyt hyödyntää suurinta osaa materiaalista, koska toinen koulutus/opiskelu
muutti suunnitelmiani alku vuodesta.

7/9/2021 6:34 PM

28 Positiivinen 7/9/2021 4:19 AM

29 Hintansa arvoinen ja ehdottomasti paras investointini tähän mennessä. 7/7/2021 12:18 PM

30 Mainio. 7/6/2021 8:36 PM

31 Ottaisin sen uudestaankin 7/6/2021 5:17 PM

32 Mieleinen. 6/28/2021 4:29 AM

33 Vasta jälkeenpäin ehkä tajuaa kunnolla kurssin arvokkuuden omalle tekemiselleni. Opiskelu oli
kaiken kaikkiaan järkevää sekä suunniteltua ja siihen auttoi se, että oli taustalla tämä kurssi.
Alusta alkaen tuntui, että on joku tuki tähän hommaan sekä joku kokeneempi auttaa tässä
urakassa. Erinomainen kokonaisuus, ei voi muutakun kiittää isosti!

6/20/2021 9:56 AM

34 Varsin toimiva konsepti. 6/17/2021 1:53 AM

35 Erinomainen ja asiansa osaava. 6/15/2021 4:31 PM

36 Hyvä ja hyödyllinen kurssi. 6/15/2021 2:24 PM

37 Paras 6/14/2021 2:25 PM

38 Kurssin järjestäjiä oikeasti kiinnostaa meidän oppiminen 6/14/2021 1:01 PM

39 Kyllä tämän kurssin ansiosta saa muutaman pisteen enemmän kokeessa 6/11/2021 11:11 PM

40 Edelleen todella tyytyväinen kurssiin, ilman kurssia tuskin kyseisessä kokeessa olisi paljoa
pisteitä napannut.

6/11/2021 5:06 PM

41 Asiantuntevaa opetusta! 6/10/2021 11:32 PM

42 Mielipiteeni kurssista on todella positiivinen. Ellen pääse kouluun tänävuonna( ja selviän intistä
6kk tai 9kk), niin tulen todellakin ensivuonna uudestaan kurssille, luultavasti ostan live-kurssin,
jotta pääsen kysymään kysymyksiä livenä, sekä saan tutorien tunnit näkyviin.

6/10/2021 10:00 PM

43 Opin todella paljon lisää ja sai varmuutta tekemiseen. Materiaaleja oli paljon ja ne oli
laadukkaita. Olen tyytyväinen ja iloinen että ostin kurssin.

6/10/2021 1:21 PM

44 Loistava kurssi. Olen kiitollinen kaikille teille, jotka järjestitte kurssia! 6/10/2021 12:37 PM

45 Hyvä fiilis, jos en pääse kauppakorkeakouluun aijon ehdottomasti myös ensivuonna osallistua
ekonomivalmennuksen valmennuskurssille.

6/10/2021 8:55 AM

46 Kurssi oli erittäin hyvä 6/10/2021 7:12 AM

47 Ilman kurssia tuskin olisin pärjännyt kokeessa, joten onneksi osallistuin! 6/9/2021 10:25 PM

48 Erittäin hyvä kurssi. Suosittelen varmasti, jos joku tuttu kysyy. 6/9/2021 10:12 PM

49 Erittäin hyvä. 6/9/2021 6:42 PM

50 Positiivinen mielipide. Jos opiskelupaikka ei nyt nappaa uskoisin olevani valmis ostamaan
kurssin jatkossakin.

6/9/2021 1:52 PM

51 Olen tyytyväinen kurssiin ja sen sisältöön. Vaikka pääsykoe oli mitä oli, käytiin kurssilla kaikki
olennaiset asiat, joita pääsykokeeseen ennalta vaadittiin.

6/9/2021 1:32 PM
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52 Tulen ehdottomasti osallistumaan kurssille uudelleen ensi vuonna hakiessani. 6/9/2021 12:51 PM

53 Todella laadukas ja kurssilaisista hyvää huolta pitävä valmennuskurssijärjestäjä. 6/9/2021 12:44 PM

54 Erittäin positiivinen. 6/9/2021 8:48 AM

55 Hyödyllinen kurssi. 6/9/2021 1:47 AM

56 Kokeilen uudestaan jos en pääse sisään. paremmalla motivaatiolla! 6/8/2021 11:59 PM

57 Hyvä kurssi ja nähdään ensivuonna uudestaan! 6/8/2021 11:00 PM

58 Toimiva yhtäläisyys 6/8/2021 10:09 PM

59 Suosittelisin muillekin. 6/8/2021 10:00 PM

60 Erittäin toimiva ja hyvä kurssi. 6/8/2021 9:54 PM

61 Kattava ja monipuolinen kurssi. 6/8/2021 8:23 PM

62 Olen tyytyväinen saamaani palveluun. 6/8/2021 6:37 PM

63 Hyvä 6/8/2021 5:18 PM

64 Todella hyvä! 6/8/2021 4:07 PM

65 Pidin kovasti 6/7/2021 7:35 PM

66 Tuntuu, että tämä kurssi on oikeestaan tarpeellinen jos kauppikseen haluaa päästä. Vasta
täällä tuli ilmi, miten tarkasti asiat täytyy tietää.

6/7/2021 3:54 PM

67 Oli tarpeellinen ja hyvä! 6/7/2021 3:49 PM

68 Todella hyvä kurssi 6/7/2021 11:29 AM

69 Kurssi oli kaikin puolin oikein mainio kokonaisuus, ja tunnen oikeasti oppineeni paljon asioita. 6/7/2021 8:18 AM

70 turvallisin mielin lähden pääsykokeeseen 6/6/2021 10:52 PM

71 Olin jo viime vuonna kurssilla, mutta valitettavasti karsiuduin jo ensimmäisessä vaiheessa alle
0,5pisteen takia. Vaikka viime vuonna osaamiseni oli jo ihan hyvällä tasolla, olen yllättynyt
kuinka paljon olen tänä vuonna kehittynyt erityisesti matematiikassa. Todennäköisyyslaskenta
on aina ollut minulle vaikein matikan osa-alue, mutta kurssin ansiosta nyt minulla on
valmiudet, uskallusta ja osaamista vastata jopa niihin kaikista vaikeimpiin matikan tehtäviin,
joten iso kiitos matikan opettajille laadukkaasta opetuksesta! Kehitystä on tapahtunut myös
erityisesti taloustiedossa, jossa olen oivaltanut ja ymmärtänyt syy-seuraussuhteita paljon
laajemmassa mittakaavassa kuin viimeksi. Kurssi on opettanut myös vastaus- ja
lähestysmistekniikkaa aineistotehtävissä, jota ei mielestäni yksin oikein voi opetella. Kaikin
puolin olen tyytyväinen ja onnellinen valintaani osallistua tänäkin vuonna kurssille!

6/6/2021 10:02 PM

72 Kurssi antaa tarvittavan opetuksen, loput on itsestä kiinni. 6/6/2021 6:19 PM

73 parani vaan loppua kohden ja lähden oikeasti itsevarmana valintakokeeseen 6/6/2021 4:22 PM

74 Hyvä kurssi. :) Yhtään ei harmita kurssin ostaminen vaikka se oma panos ei ollutkaan riittävä
ja tosiaan koen, että kurssi on sen verran hyvä että ainakaan siitä ei jää opiskelupaikan saanti
kiinni.

6/6/2021 2:52 PM

75 Aion ottaa sen myös ensivuonna 6/5/2021 2:10 PM

76 Erittäin tyytyväinen. Tämä kurssi sopi täydellisesti itse-opiskeluun ja oman tahdin
määrääminen edisti opiskeluani hurjasti! Olette osaavaa porukkaa ja sain rahoilleni vastinetta
kevään 2021 aikana, kiitos :)

6/5/2021 10:17 AM

77 Ekonomivalmennus oli aikalailla juuri sitä mitä odotinkin, joten jäi hyvät fiilikset kurssista. 6/5/2021 10:16 AM

78 Olen osallistunut kurssille ennenkin ja aina tykännyt. Kurssi kehittyy joka vuosi lisää. 6/4/2021 10:36 PM

79 Laadukas kurssi joka antaa täydelliset valmiudet pääsykokeeseen 6/4/2021 10:01 PM

80 Mahtava kokonaisuus. 6/4/2021 8:18 PM

81 Positiivinen, mikäli en pääse sisään taidan ostaa kurssin ensikin vuonna. 6/4/2021 2:25 PM
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82 Aikaisemmat mielikuvat vahvistuivat mielipiteeksi; monipuolinen ja ammattitaitoinen. 6/4/2021 11:18 AM

83 Hyvä, en täällä muuten kolmatta kertaa olisi, joten joka vuosi ollut hyvä kokemus 6/4/2021 11:09 AM

84 Hyvä! 6/4/2021 10:27 AM

85 hyvin hoidettu, matskut tulivat nopeasti kurssin oston jälkeen ja info kurssin kuluessa oli
hyvää

6/4/2021 9:55 AM

86 Kaikenkaikkiaan olin tyytyväinen kurssiin ja uskon vahvasti mahdollisuuksiini päästä kouluun
tämän kurssin avulla. Jälkeenpäin uskon, että yli tuplasin mahdollisuuteni päästä kauppikseen
tämän kurssin ansiosta. Jos koulupaikka ei tänä vuonna aukene, aion varmasti tulla kurssille
myös ensi vuonna uudestaan.

6/4/2021 9:04 AM

87 Erittäin hyvä 6/4/2021 5:43 AM

88 Suosittelisin muille 6/3/2021 8:21 PM

89 Positiivinen. Aikaisemmista vastauksistani päätellen huomaatte olevani itse tyytyväinen.
Suosittelisin ehdottomasti.

6/3/2021 7:54 PM

90 Hieno kurssi! 6/3/2021 6:11 PM

91 Ehdottomasti hintansa arvoinen! Tosi hyödyllinen ja laadukas. 6/3/2021 5:24 PM

92 Kannattava 6/3/2021 3:13 PM

93 Hyvä ja toimiva 6/3/2021 12:03 PM

94 Laadukas ja monipuolinen valmennuskurssi. On kiva, että kurssilla opetetaan myös käytännön
asioita, kuten vastaustekniikkaa, lukutekniikkaa, ja yleisiä vinkkejä itse valintakokeeseen.
Esim. matikan luennoilla ja kurssikirjoissa opetetaan enempi miten vastata
pääsykoetyyppisesti, koska sitä ei välttämättä itse oppisi pelkän lukiokirjan avulla.

6/3/2021 8:44 AM

95 Todella hyvää kamaa ja lopulta hintansa väärti! 6/3/2021 8:38 AM

96 Laadukas ja markkinoiden paras vaihtoehto. Kurssilla ollaan onnistuttu ylläpitämään
(edesauttamaan) opiskelijoiden motivaatiota pitkän luku-urakan aikana.

6/3/2021 1:16 AM

97 Teette tärkeää työtä, jolla on kauaskantoiset seuraukset, hyvässä mielessä. 6/2/2021 7:34 PM

98 Hyvä valinta oli valita tämä kurssi. 6/2/2021 7:08 PM

99 Ei voi muuta kuin jatkaa teidän suosittelua kaikille kavereille jotka hakevat kauppikseen! 6/2/2021 5:12 PM

100 En usko että ilman kurssia mahdollisuuteni koulupaikkaan olisivat olleet häävit. Nyt kurssin
lopussa uskon, että mahdollisuuteni ovat oikein hyvät.

6/2/2021 3:29 PM

101 Loistavat. 6/2/2021 1:51 PM

102 Positiivinen 6/2/2021 1:03 PM

103 Hyvä. 6/2/2021 11:44 AM

104 Kurssi ja opettajat olivat erittäin hyviä. Kurssi antoi itsevarmuutta pääsykoetta varten. 6/2/2021 11:11 AM

105 Aivan uskomatonta, tekisi mieli kirjoittaa kahden sivun essee kurssin toimivuudesta. 6/2/2021 10:26 AM

106 Hyvät fiilikset jäi. 6/2/2021 9:21 AM

107 tosi hyvä 6/1/2021 11:24 PM

108 Tosi hyvä kurssi, opin tosi paljon! 6/1/2021 10:18 PM

109 Erittäin positiivinen. 6/1/2021 10:11 PM

110 Olen tyytyväinen 6/1/2021 10:09 PM

111 Erittäin hyödyllinen. 6/1/2021 9:59 PM

112 Suosittelen. 6/1/2021 9:42 PM

113 Positiivinen fiilis, riippumatta valintakokeen tuloksista. Tuntuu, että on saanut hyvät eväät
kokeeseen.

6/1/2021 9:36 PM
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114 Erinomainen kurssi ja hyvin helposti käytettävä 6/1/2021 9:28 PM

115 Loistavaa duunia. 6/1/2021 9:16 PM

116 On kyllä asiat hallussa ja opettajat parhaita! 6/1/2021 8:37 PM

117 Jäi hyvä maku. Olisi tylyä jättää antamatta teille palautetta tämän kevään päätteeksi.
Luentojanne voisi suositella sellaisillekin ihmisille, joita pitäisi muuten vain sivistää maailman
menoon. Omista lukio-opinnoistani on aikaa jo 8 vuotta ja tämä kurssi sai minut kiinnosumaan
muistakin yhteiskuntaopin ja historian kursseista. Piditte myös itsekuria hyvin yllä.
Osaamisenne on laadukasta ja se myös innostaa meitä kuulijoita.

6/1/2021 8:37 PM

118 Suosittelisin! 6/1/2021 8:24 PM

119 Aion suositella jokaiselle joka harkitsee kauppikseen hakua. 6/1/2021 8:14 PM

120 Täysin hintansa arvoinen ja hyvä valmennuskurssi. 6/1/2021 8:01 PM

121 Todella positiivinen kokemus ja suosittelisin kyllä muillekkin! 6/1/2021 7:58 PM

122 Hyvää opetusta 6/1/2021 7:57 PM

123 Loistava. 6/1/2021 7:53 PM

124 Motivoitunut kauppatieteiden opiskelua kohtaan 6/1/2021 7:47 PM

125 Olen ehdottomasti tyytyväinen Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssiin. 6/1/2021 7:46 PM

126 Hyvä fiilis ylipäätänsä kiitos! 6/1/2021 7:40 PM

127 Suosittelen 6/1/2021 5:58 PM

128 Tykkäsin kurssista todella paljon, itseäni harmittaa se etten tarpeeksi ajoissa tajunnut luku-
urakan määrää, jolloin havahduin liian myöhään aloittamaan tosissani lukemiset.

6/1/2021 5:57 PM

129 Peukkua. 6/1/2021 5:13 PM

130 voin suositella rehellisesti muillekkin :) 6/1/2021 4:33 PM

131 Suosittelen 6/1/2021 2:57 PM

132 Kokonaiskuva on erittäin hyvä. 6/1/2021 2:51 PM

133 Todella hyvä, jos opiskelupaikkaa ei tule aion ensi vuonna osallistua uudelleen 6/1/2021 2:36 PM

134 Jäi hyvä fiilis! Nyt vain toivotaan, että opiskelupaikka aukeaa. 6/1/2021 2:14 PM

135 Hyvä 6/1/2021 12:51 PM

136 Hyvin suunniteltu kokonaisuus ja antaa hyvät edellytykset syvään oppimiseen. Monipuoliset
tehtävät iso +.

6/1/2021 12:32 PM

137 Välttämätön jos lukio on mennyt "lukematta läpi" ja haluaa tosissaan investoida omaan
tulevaisuuteen.

6/1/2021 12:23 PM

138 Hyvin toteutettu kurssi 6/1/2021 11:38 AM

139 Todella positiivinen. Laadukas opetus ja ja muu toiminta kurssin ympärillä. 6/1/2021 11:35 AM

140 Suosittelen kaikille kauppakorkeakouluun pyrkiville 6/1/2021 10:51 AM

141 Laadukasta työtä ja kivoja opettajia, mikä on hieno juttu, että oikeasti panostatte opettajiin.
Tykkäsin erityisesti verkkokurssista vs. elive-kurssi 2020. Verkkokurssissa saa tehdä omaan
tahtiin enkä kokenut samanlaista painetta ja esim. ”Aalto-keskeisyyttä” kuin viime vuonna live-
kurssilla. Totuus kun on, että joku, joka hakee ykköskohteena esim. Vaasan yliopistoon
saattaa yhtälailla ostaa tämän kurssin kuin ne, jotka tavoittelevat paikkaa Aallosta ja tätä ei
tarpeeksi mun mielestä huomioitu vuonna 2020.

6/1/2021 10:42 AM

142 - 6/1/2021 10:10 AM

143 Suosittelisin kaikille, jotka kauppakorkeaan hakevat. 6/1/2021 9:51 AM

144 Positiivinen. Tunne vahvistui kokoajan kurssin edetessä. 6/1/2021 9:50 AM
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145 10 6/1/2021 9:33 AM

146 Suosittelen ehdottomasti kaikille, jotka aikovat hakea kauppakorkeakouluun. 6/1/2021 9:13 AM

147 Hyvä kurssi. Tästä oli minulle varmasti hyötyä pyrkiessäni kauppakorkeaan. 6/1/2021 8:50 AM

148 Hyvä 6/1/2021 8:13 AM

149 Varmasti menee koe paremmin 6/1/2021 8:06 AM

150 Hyvä ja laadukas kurssi! 5/31/2021 11:51 PM

151 Erittäin tyytyväinen. Opiskelupaikka on tämän kurssin jälkeen enää itsestä kiinni. 5/31/2021 11:21 PM

152 Parhain investointi tulevaisuuteni kannalta. 5/31/2021 11:06 PM

153 Todella hyvä 5/31/2021 10:45 PM

154 Erinomainen kurssi. 5/31/2021 10:41 PM

155 Voisin suositella ja suosittelen varmasti nuorempia ystäviäni, jos kauppis on mielessä.
Muutenkin jäänyt todella asiallinen ja asiantunteva fiilis koko Ekonomivalmennuksen
porukasta.

5/31/2021 10:39 PM

156 Erittäin osaava porukka! 5/31/2021 10:32 PM

157 Todella monipuolinen ja kiinnostava kokonaisuus. Tunsin, että osaamisestani huolehdittiin
sekä sain paljon apua askarruttaviin kysymyksiin.

5/31/2021 10:22 PM

158 Hyvä ja laaja kokonaisuus. Jos ottaa edes 70 prosenttisesti hyödyn irti niin varmasti on täydet
mahdollisuudet päästä sisään kouluun.

5/31/2021 10:18 PM

159 Suosittelisin muille. 5/31/2021 10:12 PM

160 Yleiset tuntemukset kurssin jälkeen ovat positiiviset. 5/31/2021 10:12 PM

161 10 5/31/2021 10:01 PM

162 Erittäin hyödyllinen kurssi, jota voin rehellisesti suositella kauppikseen pyrkijöille. 5/31/2021 9:14 PM

163 Hyvä, aaltoon matka :) 5/31/2021 9:13 PM

164 Suosittelen kaikille, jotka hakevat kauppakorkeaan. Aivan mahtava kokonaisuus. 5/31/2021 8:55 PM

165 Pääsin todistusvalinnassa opiskelemaan, mutta en voi muuta kun suositella
ekonomivalmennusta kaikille heille, joiden ensisijainen tavoite on päästä pääsykokeella
opiskelemaan kauppatieteitä.

5/31/2021 8:51 PM

166 Hyvä, ekonomivalmennuksessa tiedetään miten hommat hoituu. 5/31/2021 8:33 PM

167 Pelkkää hyvää sanottavaa 5/31/2021 8:31 PM

168 Erittäin tyytyväinen 5/31/2021 8:21 PM

169 Jokaisen pennin arvoinen valmennuskurssi! :) 5/31/2021 8:21 PM

170 Edelleen positiivinen! 5/31/2021 8:14 PM

171 Loistava kurssi 5/31/2021 8:13 PM

172 Ihan ok 5/31/2021 8:12 PM

173 Erittäin hyvin toteutettu! 5/31/2021 8:10 PM

174 En olisi pärjännyt ilman ekonomivalmennusta. 5/31/2021 8:10 PM

175 Olen tyytyväinen kurssiin, mutta en ehkä omaan opiskeluuni. Vaikka se on kuitenkin itsestäni
kiinni, eikä niin paljon kurssista.

5/31/2021 8:08 PM

176 Ei ollut ensimmäinen kerta, kun osallistun kurssile, joten mielipide pysyi samana. 5/31/2021 8:06 PM

177 Sanoisin että ilman valmennuskurssia olisi ihan turha haaveilla opiskelupaikasta.
Valmennuskurssista sai niin älyttömän paljon enemmän irti kuin jos olisi lukenut vain lukio
kirjat.

5/31/2021 8:05 PM
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178 Suosittelisin lämpimästi kaikille ja koen, että kurssista on ollut todella iso hyöty 5/31/2021 8:02 PM

179 8 5/31/2021 8:01 PM

180 Erinomainen paketti. Kun opettajat ovat innoissaan opettamastaan asiasta, niin se motivoi
vähän "kankeampiakin" opiskelijoita tekemään työtä vaikka asiat ei menisikään oikein
ensimmäisellä kerralla.

5/31/2021 8:01 PM

181 Hyvä kurssi kaikille käytäväksi. Jos ei opiskelupaikkaa tule olen ensi keväänä ajoissa mukana 5/31/2021 8:00 PM

182 Koen saaneeni paljon kurssista kokonaisuudessaan irti. Välikokeiden avulla on saanut hyvin
käsitystä siitä, missä vaiheessa oma osaaminen kulkee sekä toisaalta pystynyt myös
asettamaan itsensä tiettyyn kastiin verrattaessa muihin. Opettajat ovat olleet miellyttäviä,
hauskoja ja tsemppaavia mikä on vaikeidenkin viikkojen aikana piristänyt. Toki harmittaa, että
kurssia ei voitu paikan päällä konkreettisesti järjestää, mutta toteutus kuitenkin on onnistunut
mielestäni hyvin.

5/31/2021 7:59 PM

183 Erittäin hyvä kurssi, suosittelen ehdottomasti eteenpäin ja koen saaneeni hyvän osaamisen
valintakokeeseen.

5/31/2021 7:49 PM

184 Hyvää tekemistä. Opettajat erittäin osaavia. 5/31/2021 7:48 PM

185 Aika hyvä 5/31/2021 7:47 PM

186 Positiivinen 5/31/2021 7:46 PM

187 10 5/31/2021 7:41 PM
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Mikä kurssissa oli parasta?

# VASTAUKSET DATE

1 Ehdottomasti luennot, erityisesti taloustiedon. 8/6/2021 1:12 PM

2 Oppimiskone,Oppimispolut,.Luentojen videotallenteet, Opiskelutekniikan opettaminen 8/6/2021 1:07 PM

3 Taloustiedon ope Jarkko oli tosi pätevä ja sai asiat kuulostamaan "perusjutuilta", vaikutti
olevan tosi osallistava. Myös muista aiheista kiitosta siitä että videoita oli eri opettajilta! Esim
hissassa vaikuttaa itellä opettaja, en muista nimeä mutta videoissa se alempi ope, ehkä Jussi
oli tosi jees. Matikassa symppis ope Timo oli ihana, kertoi käteviä juttuja kokeisiin ja on
aidosti innoissaan matikasta! Ylipäätänsä opetus, joka oli laajempaa kuin vain kirjoista
opiskelemalla olisi. Auttoi hahmottamaan asioita.

8/6/2021 1:06 PM

4 Oppimiskone 8/6/2021 11:54 AM

5 Harjoituskokeet ja -tehtävät sekä yh:n teoriakirja. 8/6/2021 11:53 AM

6 Ostin kurssin vain ja ainoastaan harjoituskysymysten vuoksi johon myös nojasin helmikuusta
lähtien valmistautumisessani lähes täysin. Pääsykokeesta itse laskemieni pisteiden
perusteella saavuttanen opiskelupaikan 1. hakuvaihtoehdostani ja koen että tämä on pääosin
tekemieni 10 000+ harjoituskysymyksen ansiota.

8/6/2021 11:52 AM

7 Kokonaisuus. Ilman kurssia osaaminen olisi ollut ihan mitätöntä tähän verrattuna. Erityisesti
tykkäsin luennoista, joita oli mukava katsoa kun ei enää jaksanut päntätä pelkästään kirjoista.

8/6/2021 11:51 AM

8 Minun mielestä kurssikirjat ja tunnit! Myös monipuoliset tehtävät! 8/6/2021 11:49 AM

9 Parasta kurssissa on se, että tekeminen ei lopu, vaan aina riittää, jotain tehtävää. Kurssi
helpottaa todella paljon lukemisen suunnittelua ja ajan käyttämistä järkevästi.

8/6/2021 11:32 AM

10 Tehtävät ja se että tiesi esim. matikassa minkälaisia tehtäviä harjoitella, ettei aikaa mennyt
turhuuksiin.

8/6/2021 11:31 AM

11 Parasta oli tehtävät ja laajat kokeet missä pystyy harjoittelemaan itse kokeen tekemistä.
Oppitunnit alusta alkaen takasi itselle säännöllisen opiskelun.

8/6/2021 11:30 AM

12 Ehdottomasti se, että videot tulivat ajoissa, oppimispolut ja kertaustoiminto. Ja se että
tehtävät oli oppimiskone muodossa myös nyt saatavilla!! Aikaisempina vuosina olen muistanut
oppimiskoneesta tehtäviä ulkoa ja jotkut tehtävät jäivät kokonaan tekemättä eikä tehtävien
teko ollut mielekästä näin. Nyt oli helpompi ottaa tehtävät mukaan lukusuunnitelmaan, kun ne
pystyi laskea ja näin jakaa montako tekee päivässä!

8/6/2021 11:23 AM

13 Kurssi piti minut motivoituneena koko lukuajan! Muuten olisin varmaan ollut liian aikaisin
tyytyväinen osaamiseeni, ja lukeminen olisi vähän ”hidastunut” kun olisin uskonut että homma
on hallussa. Kun pystyi vertailemaan omaa edistystä muihin, niin se ylläpiti erityisesti
motivaatiota.

8/6/2021 11:22 AM

14 Parasta oli hyvät ja avuliaat opettajat, jotka innostivat jatkamaan opiskelua, vaikka välillä
raskaalta tuntui.

7/28/2021 6:50 PM

15 Kurssitakuu ja harjoitustehtävien laajuus, sekä tiivistetyt kurssikirjat. 7/9/2021 6:34 PM

16 Ehdottomasti lähes 15 välikoetta, sekä timon matematiikan loisto opetus. 7/9/2021 4:19 AM

17 Hyvät opettajat. 7/7/2021 12:18 PM

18 Miellyttävimpiä osa-alueita olivat historian luentotallenteet. Kuitenkin tuottavinta opiskelua oli
kenties tehtävien teko ja välikokeissa niiden vaikutuksen näkeminen.

7/6/2021 8:36 PM

19 Opin paljon asioita, joita ei tullut mieleenkään opiskella lukiokirjojen perusteella. 7/6/2021 5:17 PM

20 Jussi Jalonen. 6/28/2021 4:29 AM
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21 Parasta oli erilaiset ja useat opettajat, joista jokainen painotti hieman eri asioita. Pitäkää
reservissä ehdottomasti kaikki opettajat. Se tuo monipuolisuutta ja on iso vahvuus, kun
kumminkin jokainen opettaja hieman eri tavalla opettaa sekä mainitsee eri asioita. Eri
opettajien videot olivat todella antoisia. Lisäksi parasta oli tehtävät ja välikokeet! Niitä oli
todella paljon eikä tekeminen loppunut.

6/20/2021 9:56 AM

22 Parasta kurssissa on ylivoimaisesti harjoitus tehtävät, joissa kysymykset on muotoiltu hyvin
saman tyylisesti kuin varsinaisessa valintakokeessa. Lisäksi hyvä puoli on video tallenteet
josta voi hakea apua vaikeiden asioiden sisäistämiseen.

6/17/2021 1:53 AM

23 Kävin töissä koko kevään ajan lukemisen ohella, videotallenteet ja niiden nopea lataaminen
sivustolle olivat mainio asia itselleni, sillä pystyin sovittamaan opiskelun ja työt helposti
yhteen.

6/15/2021 4:31 PM

24 Tsemppaava oppimisympäristö ehdottomasti. Pidin siitä etenkin kun alku ja loppuinfo oli
tsemppaavia! Materiaaleihin oli selkeästi pistetty paljon aikaa joka oli mahtavaa, sillä niistä oli
paljon hyötyä!

6/15/2021 2:24 PM

25 Välikokeet ja oppimiskone 6/14/2021 2:25 PM

26 Laajat tehtävät ja hyvin selitetyt vastaukset 6/14/2021 1:01 PM

27 Videot, oppimispolut ja tehtävät 6/11/2021 11:11 PM

28 Timon matematiikan luennot, tehtävien ja kokeiden runsas määrä ja kurssimateriaalit. 6/11/2021 5:06 PM

29 Materiaalit, erit. harjoituskokeet 6/11/2021 1:11 PM

30 Tehtävät ja harjoituskokeiden suuri määrä. 6/10/2021 11:32 PM

31 Pidin eniten oppitunneista ja tehtävistä. Oppimispolun tehtävistä oli paljon hyötyä
loppuviikoilla.

6/10/2021 10:00 PM

32 Opetusvideot, tehtävät, kokeet. Sain varmuutta että osaan nämä asiat aika hyvin. Ei pelkillä
lukiokirjoilla olisi mahdollisuuksia päästä opiskelemaan (ainakaan minulla) joten olin todella
tyytyväinen että ostin kurssin.

6/10/2021 1:21 PM

33 Opettajat, materiaalit, oppimiskone. 6/10/2021 12:37 PM

34 Hyvät opettajat, tehtävät ja luennot. 6/10/2021 11:36 AM

35 Materiaalit ja tehtävien määrä, tehtäviä oli runsaasti ja ne eivät loppuneet kesken. Alku- ja
loppuinffo olivat myös erittäin hyviä.

6/10/2021 8:55 AM

36 Opettajien pitämät luennot olivat mielestäni parhaita ja erittäin opettavia. 6/10/2021 7:12 AM

37 Kysymyspalstalta löytyi paljon vastauksia ja kiva että edellisten vuosienkin opetusvideot
mahdollista katsoa.

6/9/2021 10:25 PM

38 Parasta oli varmasti oma onnistuminen ja kehittyminen viikko viikolta. Timo Ojansivun
matematiikan opetusvideot olivat yksi parhaimmista anneista. Minulla on matematiikan
opiskelusta pitkästi aikaa ja pidin itseäni aina huonona matikassa, mutta Timo kyllä sai mieleni
kääntymään ja innostumaan matematiikasta, joka yllätti itsenikin. Kiitos hänelle kovasti,
vaikka en hänen tunneilla ollutkaan suoranaisesti. Myös kurssissa oli kyllä kaikenkaikkiaan
erittäin hyvä puoli se, että oli paljon erilaisia välineitä millä oppia, videoita, kirjaa, tehtäviä,
aineistoja, oppitunteja, kyselypalstoja. Parasta tunneilla oli se kun opettaja oli läsnä myös ja
vähän pohti itsekin asiaa ja sai sen tuntumaan, että on itsekin innostunut asiasta. Myös se,
että käyttää zoomissa omaa kameraa päällä antaa kyllä tällaisessa etä-oppimisessa parempaa
tuntumaa oppimiseen kun näkee opettajan ja oppilas pystyy ehkhä keskittymään paremmin.

6/9/2021 10:12 PM

39 Monipuolinen verkko-ympäristö ja osaavat opettajat. Erityisen hyviä opettajia olivat omasta
mielestä Jarkko Aho ja Jussi Jalonen. Heillä oli hyvin selkeä opetustyyli ja hyvin rakennettut
tunnit, ja vastasivat kysymyksiin todella hyvin.

6/9/2021 6:42 PM

40 Tunsin oppivani oikeasti ja koin oivaltamisen hetkiä 6/9/2021 6:05 PM

41 Jarkko Ahon luennot 6/9/2021 1:52 PM

42 Parasta olivat välikokeet, joiden avulla pystyi seuraamaan omaa kehitystä suhteessa muihin. 6/9/2021 1:32 PM

43 Harjoituskokeet, opetus ja se, että oli paljon tehtäviä. 6/9/2021 12:51 PM
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44 Luento-opetus, asiantuntevat ja hyvät opettajat aineessa kuin aineessa. Pääsin aivan eri
tasolle asioiden syvällisessä hallinnassa kuin koskaan aiemmin. Plussaa kyllä myös
runsaasta välikoearsenaalista, jolla sai varmuutta tekemiseen. Verkko-oppimisympäristö oli
hyvin laadittu ja todella monipuolinen. Tiivistelmät myös hyviä kertaamiseen (matematiikassa
erityisen tärkeä muutenkin).

6/9/2021 12:44 PM

45 Parasta olivat ehdottomasti ammattitaitoiset, motivoivat opettajat (erityisesti historian Ville,
kaikki taloustiedon opettajat ja matikasta Timo) sekä kaikken kaikkiaan erittäin laadukas
kurssimateriaali. Minusta tuntui, että meistä opiskelijoita todella välitettiin, kaikki näkivät paljon
vaivaa, jotta me kehittyisimme ja pääsisimme eteenpäin osaamisessamme. Jukan viestit
verkkokokeiden ja välikokeiden jälkeen olivat minulle aina viikon kokokohta ja imin neuvoja
omaan opiskeluuni. Lisäksi arvostin pääsykoepäivänä niin pientä asiaa kuin tekstiviestiä teiltä,
jossa annoitte meille vielä viime tsempit. Tämän kaltaisille asioilla oli minulle suuri merkitys.
Vielä viimeisenä haluan sanoa, että välikokeistä ja verkkovälikokeista oli minulle erittäin suuri
hyöty ja arvostin todella, että niitä oli niin paljon - niiden avulla paransin osaamistani viikko
viikolta.

6/9/2021 8:48 AM

46 Tekeminen ei loppunut kesken. 6/9/2021 1:47 AM

47 Välikokeet 6/8/2021 11:59 PM

48 Luennot ja oppimiskone 6/8/2021 11:00 PM

49 Hyvät opettajat ja aktiivinen keskusteluympäristö 6/8/2021 10:09 PM

50 Tehtävien paljous ja välikokeet. 6/8/2021 10:00 PM

51 Parasta oli se, että sai milloin ja missä vain harjoitella esimerkiksi kurssin tehtäviä. 6/8/2021 9:54 PM

52 Hyviä tehtäviä 6/8/2021 8:23 PM

53 Kokeet ja Jussin historia 6/8/2021 6:46 PM

54 Timo Ojansivulle, Ville Hirvoselle ja Jarkko Aholle erityiskiitokset selkeistä ja muutoinkin
erinomaisista luennoista.

6/8/2021 6:37 PM

55 Se että erityisesti taloustiedossa asiat selitettiin juurta jaksaen niin hyvin että ymmärsi asian.
Ei tarvinnut päntätä.

6/8/2021 5:18 PM

56 Monipuolisuus, laadukkuus ja mukavat opettajat. Myös se, että opiskelijoiden kykyihin
uskotaan ja heitä kannustetaan. Esimerkiksi tsemppi-viesti ennen koetta.

6/8/2021 4:07 PM

57 Verkkovälikokeet, joissa tasaisin väliajoin pääsi testaamaan osaamistaan 6/7/2021 7:35 PM

58 Opetustunnit monien opettajien toimesta, välikokeet varmaan paras indikaattori omasta
oppimisesta, oppimiskoneen tehtävät olivat super jees.

6/7/2021 3:54 PM

59 Sai itse opiskella omaan tahtiin laadukkaiden materiaalien kanssa. 6/7/2021 3:49 PM

60 Ehdottomasti parasta oli taloustiedon opetus ja oppimiskoneen tehtävät ja tehtävien runsaus.
Historiakin oli todella kattavasti käyty läpi. Näiden kahden aineen osalta opin todella paljon
uutta ja hyödyllistä!

6/7/2021 12:33 PM

61 Hyvät opetusvideot ja opettajat 6/7/2021 11:29 AM

62 Isot määrät tehtäviä. 6/7/2021 10:32 AM

63 Ehdottomasti jatkuvat harjoituskokeet. 6/7/2021 8:18 AM

64 Kurssi auttoi ymmärtämään pääsykokeeseen vaadittavaa tasoa. Mikäli, opiskelisin ilman
kurssia, todennäköisesti en olisi tajunnut opiskella asioita niin syvällisesti kuin oikeasti
tarvitsee.

6/6/2021 11:30 PM

65 Timo ojansivun matikan tunnit, netti tehtävien paljous, hyvät kurssikirjat, välikokeet 6/6/2021 10:52 PM

66 Ehdottomasti parasta oli se, että verkkokurssi ei ole koskaan sidottu paikkaan eikä aikaan.
Pystyin katsomaan luennot videotallenteena aina silloin kuin se itselleni parhaiten sopi.
Luentoja oli myös helppo yhdistellä lukemisen kanssa. Itse opin parhaiten kirjoittamalla ja
katsomalla, jonka vuoksi luentoja oli kiva katsoa tallenteelta, sillä pystyin aina pysäyttämään
videon jos halusin kirjoittaa asioita ylös. Oppimiskone ja harjoituskokeet olivat yksi parhaita
asioita kurssill, erityisesti oppiskoneella tein todella paljon tehtäviä ja niillä pystyi helposti

6/6/2021 10:02 PM
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mittamaan lukemisen jälkeen, että oliko oppimista tapahtunut ja olisiko jossain asiassa vielä
petrattavaa. Harjoituskokeilla taas pystyi mittamaan hyvin omaa osaamistaan ja ne toivat
todella paljon itsevarmuutta vastaamiseen ja pystyi opettelemaan vastaustekniikkaa. Kurssi
toi myös vaihtelevuutta omaan opiskeluun, sillä välillä pystyi lukea, välillä katsoa luentoa ja
välillä taas tehdä tehtäviä, jonka ansiosta mielenkiinto lukemiseen ei missään vaiheessa
tippunut vaikka aloitin lukemisen jo heti tammikuussa.

67 Oppimiskone, laadukkaat tehtävät, välikokeet. 6/6/2021 7:36 PM

68 Tehtävät. 6/6/2021 6:19 PM

69 opettajat ehdottomasti, mikään asia ei jäänyt kysymysmerkiksi 6/6/2021 4:22 PM

70 Luennot useimmilta vuosilta, laaja määrä tehtäviä ja harjoituskokeita. Myös mahdollisuus
tehdä edellisten vuosien kokeita ilman oikeita vastauksia. Kysymys ja vastauspalsta varsinkin
kun näin verkkovalmennuksessa ei ole live oppitunteja joilla kysellä. Myös viimeinen luento
valmistautumisesta pääsykokeeseen oli tosi hyvä ja tarpeellinen!

6/6/2021 2:52 PM

71 Verkkovälikokeet olivat mielestäni mukavia, osa luennoista oli opettavaisia. 6/5/2021 8:26 PM

72 Netti materiaalit 6/5/2021 6:18 PM

73 Suuri määrä tehtäviä, Useiden eri opettajien tekemät luentotallenteet, Välikokeet, joista sai
verrattua omaa osaamista toisiin kurssilaisiin. Erityisesti positiivinen yllätys oli, että
välikokkeita oli huomattavasti enemmän verrattuna vuoteen 2015.

6/5/2021 6:08 PM

74 Hyvät materiaalit, välikokeet ja jatkuva tulosten seurattavuus 6/5/2021 2:10 PM

75 Oppimispoluista hurjasti plussaa, etenkin matikan osalta TODELLA hyödyllisiä! Pidin myös,
että ajankäyttöä sivustolla oli laskettu ja sai hyvän kuvan omasta etenemisestään oman
edistymisen seurannassa. Oli myös mukava huomata, että myös kurssikirjat todella
päivittyvät uudelle tasolle joka vuosi.

6/5/2021 10:17 AM

76 Pidin siitä, että oli paljon tehtäviä ja luentoja. Myös opinto-opas ja lukuvinkit motivoivat
lukemaan ja panostamaan kunnolla.

6/5/2021 10:16 AM

77 tehtävät 6/4/2021 10:50 PM

78 Harjoitustehtävien suuri määrä 6/4/2021 10:36 PM

79 Hyvät kurssimateriaalit, historian opetusvideot ja oppimiskoneen tehtävät 6/4/2021 10:01 PM

80 Inspiroivat opettajat, ja tallenteet mistä huokui opettajien kiinnostus ja ammattitaito varsinkin
historiassa, mutta myös yhteiskuntaopissa ja matematiikassa!

6/4/2021 8:18 PM

81 Paljon tehtäviä sekä tukea itseopiskeluun. 6/4/2021 2:25 PM

82 laaja sisältö; kurssisisällöistä löytyi paljon erilaisia tehtäviä ja asiasisältöjä (videot, tehtävät,
oppimispolut) mitkä tukivat toisiaan ja takasivat sen, että eri tavalla oppivat ihmiset saavat
kukin irti valmennuskurssista mahdollisimman paljon.

6/4/2021 11:18 AM

83 Oppii asiat suhteellisen hyvin 6/4/2021 11:09 AM

84 Harjoitustehtävät. 6/4/2021 10:27 AM

85 hyvät oppimispolut ja oppimiskone 6/4/2021 9:55 AM

86 Kurssissa parasta oli se, että opiskelumateriaalia oli niin runsaasti. Ilman valmennuskurssia
olisi omat opiskeluideat loppuneet paljon aiemmin. Tehtäviä oli runsaasti ja luentovideoita oli
antoisaa katsella. Etenkin välikokeet olivat kurssin parasta antia, koska niiden avulla sai
realistisen käsityksen siitä, miten hyvin opiskellut asiat olivat jääneet päähän. Niiden avulla
pääsi myös harjoittelemaan moneen otteeseen pääsykokeen tekemistä, kun kysymysten
luonne ja lukumäärä sekä kokeen kesto oli samanlainen kuin oikeasti. Pääsi siis
harjoittelemaan esimerkiksi omaa ajankäyttöä kokeessa.

6/4/2021 9:04 AM

87 Tehtävät moodlessa sekä kurssikirjat 6/4/2021 5:43 AM

88 Tehtäviä oli paljon. 6/3/2021 8:21 PM

89 Laadukas materiaali, paljon tehtäviä, tarkempi ja syvempi sukellus (myös oleellisemmat
tehtävät, kuin esim. lukion matematiikan kirjoissa).

6/3/2021 7:54 PM
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90 Paljon hyvää materiaalia 6/3/2021 6:11 PM

91 Kysymykset! Niiden kanssa treenaaminen oli pohjattoman hyödyllisen tuntuista. 6/3/2021 5:24 PM

92 Tehtävien runsas määrä, teoriakirjat ja vertailu muihin opiskelijoihin. 6/3/2021 3:13 PM

93 Oppimiskone!! Olen itse todella huono keskittymään esim. lukemiseen, joten oppimiskone on
aivan ylivoimainen, koska tehtäviä on todella paljon ja kokeita on eri mittaisia ja pystyn
keskittymään niihin helposti. Olenkin käyttänyt noin. 3/4 ajastani vain tehtävien tekemiseen ja
loput luentojen katsomiseen ja lukemiseen. Verkkovälikokeille ja välikokeille myös isot pisteet.

6/3/2021 2:14 PM

94 Verkkovölikokeet. 6/3/2021 12:03 PM

95 Uudet oppimispolut olivat kiva lisä. 6/3/2021 8:44 AM

96 Hyviä luennoitsijoita ja paljon tehtäviä. 6/3/2021 8:38 AM

97 Opetus ja laatu. 6/3/2021 1:16 AM

98 Kurssia en itse kerennyt hirveästi edes käymään, kun aloitin opiskelun maalis-huhti vaihteessa
ja sain tiedon opiskelupaikasta jo toukokuun alussa muistaakseni. Mutta esim. viime vuonna
parhaita oli oppitunnit ja oppimiskone. Tänä vuonna yhtään oppituntia en kerennyt katsomaan.

6/2/2021 10:30 PM

99 Loistavat opettajat ja pystyi koko kurssin ajan tarkkailemaan omaa tasoa sekä vielä
vertaamaan sitä muitten tasoon.

6/2/2021 7:34 PM

100 Välikokeet 6/2/2021 7:08 PM

101 Oppimiskone ja tehtävät 6/2/2021 7:04 PM

102 Hyvät tiivistetyt materiaalit, hyvä opetuksen taso, erityisesti tehtäväosiot ja viikottaiset
välikokeet auttoivat omaa kehittymistä todella paljon.

6/2/2021 3:29 PM

103 Oppimiskone. Mikään ei mielestäni päihitä tehtäviä. 6/2/2021 2:24 PM

104 Välikokeet, ehdottomasti. Tietysti siinä rinnalla kurssien tunnit ja muut tehtävät (esim.
oppimiskone)

6/2/2021 1:51 PM

105 Asioiden jakaminen pienempiin palasiin, jotta oppiminen olisi helpompaa. 6/2/2021 1:03 PM

106 Luentojen laajuus, että voi katsoa useampia opettajia. Ekonomivalmennuksen kurssikirjat on
hyvin kattavia. Myös välikokeet ovat todella hyviä.

6/2/2021 11:44 AM

107 Monipuolisuus! Videoiden, oppimispolkujen ja tehtävien yhdistelmä tuo vaihtelua opiskeluun. 6/2/2021 11:11 AM

108 Monipuoliset tehtävät ja niissä tehdyt virheet. 6/2/2021 11:10 AM

109 Tehtävät ja luennot 6/2/2021 10:26 AM

110 Ylivoimaisesti parasta ovat olleet opetusvideot ja erityinen kiitos Jussi Jaloselle historian
opetusvideoista!! Ennen Jalosen opetusvideoita vihasin historiaa yli kaiken, mutta katsottuaan
hänen historian opetusvideoitaan, jotka olivat erittäin mielyttäviä, olen jopa alkanut
kiinnostumaan historiasta enkä enää edes vihaa ainetta niinkään. Jalosen asioiden
selittämistaidot sekä lähes joka tunnilla iskevä ajatus "ei perhana miten tää tietää näi paljon"
vetävät puoleensa. Iso kiitos Jaloselle ja harmi kun ei päässyt näkemään enempää historian
oppitunteja! Niinkuin jo moneen otteeseen todettu, en olisi pärjännyt pelkästään lukemalla joten
videot oikeasti pelastivat.

6/2/2021 9:46 AM

111 Tehtävät ja välikokeet. 6/2/2021 9:21 AM

112 Harjoitustehtävät 6/1/2021 11:45 PM

113 Tehtävät sekä monet välikokeet! 6/1/2021 11:24 PM

114 Laaja määrä tehtäviä ja laadukkaat teoriat mitä pystyi itse opiskelemaan 6/1/2021 10:18 PM

115 Aloitusluennon kokonaisuus ja yleinen motivointi auttoi ainakin minua henkilökohtaisesti
erittäin paljon opiskelussa.

6/1/2021 10:11 PM

116 Jarkko Ahon ja Juha Koikkalaisen luennot, hyvin ja perusteellisesti selittivät kaiken ja
vastasivat kysyttyihin kysymyksiin laajasti ja antoivat esimerkkejä, joiden avulla aikaisemmin
sekavilta tuntuneita asioita oli helppo sisäistää.

6/1/2021 10:09 PM
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117 Tehtävät ja välikokeet 6/1/2021 9:59 PM

118 Oman tekemisen seuraaminen ja pisteytys. Kurssin avulla pystyin näkemään todellisen tasoni
kullakin hetkellä.

6/1/2021 9:42 PM

119 Opetusvideot. 6/1/2021 9:36 PM

120 Jussi Jalosen historianluennot! 6/1/2021 9:28 PM

121 Harjoituskokeet ja opetusvideot 6/1/2021 9:19 PM

122 Ammattitaitoiset opettajat, runsaasti tehtäviä ja välikokeita paljon. Ei löydy toista markkinoilta. 6/1/2021 9:16 PM

123 Parasta kurssista oli monet väli- ja verkkovälikokeet, joissa pääsi testaamaan
osaamistasoaan.

6/1/2021 9:00 PM

124 Suora ja rehellinen tilannekatsaus sekä countdown -kello 6/1/2021 8:50 PM

125 Mielestäni hyvät opetusvideot ja kurssikirjojen selkeys. Asiat esimerkiksi historiassa tulee
paremmin kurssikirjoista esille kuin lukion omissa kirjoissa. Varsinkin historian kokonaiskuva
ja isot linjat! Tehtävät olivat mukavan haastavia ja monipuolisia.

6/1/2021 8:37 PM

126 Kaikki taloustiedon ja Iina Niemisen todennäköisyyslaskennan luennot. Lisäksi taloustiedon ja
historian vaativat tehtävät.

6/1/2021 8:37 PM

127 Välikokeiden suuri määrä  Tuntui siltä, että ekonomivalmennuksen porukka oli kokoajan
mukana luku-urakassa ja väliarvioinnin osaamisen tasosta auttoivat mielestäni tsemppaamaan

6/1/2021 8:24 PM

128 Oppimiskone 6/1/2021 8:14 PM

129 Oppimiskone ja erityisesti välikokeet. 6/1/2021 8:01 PM

130 Videoluennot, laajat tehtävät, välikokeet ja kirjat. 6/1/2021 7:58 PM

131 Tehtävien määrä, oppimiskone ylipäänsä. 6/1/2021 7:53 PM

132 Historian oppimispolut tuli käytyä useamman kerran, ehkä kurssin onnistunein kokonaisuus. 6/1/2021 7:47 PM

133 Kurssissa parasta olivat välikokeet, joilla pystyi mittaamaan osaamistaan ja vertaamaan sitä
muihin kurssilaisiin. Myös toimiva keskustelupalsta oli loistava, sieltä sai nopeasti vastauksia
kysymyksiin.

6/1/2021 7:46 PM

134 Opetusvideot ja välikokeet 6/1/2021 7:40 PM

135 Se, että videoita oli paljon. 6/1/2021 7:39 PM

136 Keskustelu ja kysymys alue 6/1/2021 6:02 PM

137 Tiivistelmät ja tehtävien paljous. 6/1/2021 5:58 PM

138 Kurssissa oli parasta luennot, ja se miten niissä pystyi matalalla kynnyksellä kysymään
asioita jotka askarrutti. Myös verkkovälikokeiden paljous on ollut hyvä mielestäni. Matikan
vika luento, olisiko opettajana ollut Elina, niin oli ihan huippu!

6/1/2021 5:57 PM

139 Tehtävät ja verkkovälikokeet. Myös teoriakirjoista erityisesti (Taloustieto ja Historia aiheiden
luonteen vuoksi olivat erityisen hyödyllisiä). Myös aikasemmin toivottu kertaustoiminto
oppimiskoneessa osoittautui erityisen hyväksi toiminnoksi.

6/1/2021 5:13 PM

140 Parasta oli oman oppimisen seuranta. Pidin kovasti myös villen historian luentojen
selkeydestä

6/1/2021 4:33 PM

141 Timo Ojansivun luennot 6/1/2021 2:57 PM

142 Matematiikan luennot. 6/1/2021 2:51 PM

143 oppitunnit 6/1/2021 2:36 PM

144 Monipuoliset tehtävät sekä luentovideot lukemisen ohella. Kurssikirjat paperisena on myös
mielestäni hyvä asia! Säännölliset verkkovälikokeet myös iso plussa!

6/1/2021 2:14 PM

145 Vaikea päätös, itselle kuitenkin välikokeet ja luentotallenteet. 6/1/2021 1:07 PM

146 Oppimiskone 6/1/2021 12:51 PM
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147 Tehtävät. 6/1/2021 12:32 PM

148 Kurssissa parasta oli välikokeet. Niitä olisi voinut olla vaikka useamminkin minun mielestäni.
Niiden avulla sai aina todella suuria etenemisharppauksia, kun huomasi aukkoja omassa
osaamisessa ja kokeita läpikäymällä itsevarmuus kehittyi koko ajan. Muutamat huonot
menestymiset välikokeissa taas saivat sellaisen ahdistuksen tunteen aikaan, että tuli kahta
kauheammin luettua ja panostettua taas seuraavassa välikokeessa oikein hiki valuen.
Oppimispoluista tuntui minulle olevan varsinkin Tammi-Helmikuussa apua kun aloittelin luku-
urakkaa. Myös ohjeet, että kannattaa ensin käydä kirjasta läpi käsiteltävä aihe, sitten
ennakkoharjoittelutehtävät ja sitten vasta luento antoivat todella hyvän taktiikan opetella
asioita kun ymmärsi jo aihetta suht. hyvin kun luennolla pureuduttiin aiheeseen. Sitten vielä
oman osaamisen syventämistä lisää oppimispolusta, tehtävillä yms. ja tuntui että handlaa
alueen jo todella hyvin.

6/1/2021 12:23 PM

149 antaa hybät valmiudet saada koulupaikka. 6/1/2021 12:09 PM

150 Videot 6/1/2021 11:59 AM

151 Motivoivat opettajat 6/1/2021 11:38 AM

152 Parasta oli mielestäni historian ja matematiikan luentotallenteiden toteutus, koska sai
useamman opettajan näkökulman samoihin aiheisiin. Ja tietysti tehtävät.

6/1/2021 11:35 AM

153 Timon matikan luennot 6/1/2021 10:51 AM

154 Tehtävien määrä ja tosi hyvät opet hissassa ja matikassa! Hissan opet Jussi ja Ville osasi
kertoa tosi kiinnostavasti ja laajasti, mielenkiinto pysyi yllä koko videoiden ajan. Samoin
matikassa katsoin Sakarin ja Jennan videoita, niin tosi ymmärrettävästi selittivät ja ihana
tsemppi päällä meille opiskelijoille!

6/1/2021 10:42 AM

155 Tehtävien ja kokeiden määrä sekä hyvä ja selkeä opetus. 6/1/2021 10:10 AM

156 Parasta oli hyvät tehtävät. 6/1/2021 9:51 AM

157 Kerran viikossa olevat verkkovälikokeet (+4 muuta välikoetta). Oman tason mittaaminen
motivoi.

6/1/2021 9:50 AM

158 Monipuolisuus 6/1/2021 9:39 AM

159 Se, että tuntuu että meistä oikeasti välitetään ja tsempataan enemmän kuin ketään! Olen ollut
muun muassa oikiksen valmennuskurssilla jossa oli omat tuutorit niin täällä tuntuu että Jukka
Köngös hoitaa pelkillä sähköposteillaan asiat paljon paremmin. Myöskin asiantuntevat
opettajat on täykkyjä ja heidän oppejaan tulee ikävä. Kaikki harjoitustehtävät myös ovat
todella hyviä koska ne oikeasti kehittävät ja valmistavat parhaiten kokeeseen, joten kiva kun
niihin on panostettu.

6/1/2021 9:33 AM

160 Paljon materiaalia ja hyvät opettajat. 6/1/2021 9:13 AM

161 Ehdottomasti tehtävien määrä. Loputtomasti aina vain haastavampia tehtäviä. Lisäksi luennot
ja oppimispolut olivat hyviä.

6/1/2021 8:50 AM

162 Timon matikan tunnit :) 6/1/2021 8:13 AM

163 Aiheiden tehtävät esim matematiikka ja taloustieto (Laskut) 6/1/2021 8:06 AM

164 Välikokeet. 6/1/2021 1:53 AM

165 Laaja määrä tehtäviä 5/31/2021 11:51 PM

166 Tehtävien sekä luentojen laaja valikoima. Varsinkin viimeisillä viikoilla kun tehtävien tekeminen
on ollut intensiivisintä, on oivalluskokemuksia tullut kaikista eniten.

5/31/2021 11:21 PM

167 Monipuoliset tehtävät, se että oli monta eri opettajaa, joidenkin opetus vain oli eniten omaan
tyyliin. Kiitos jokaiselle opettajalle, erityismainintana Timo ja hänen innostava opetustyyli sekä
Juha ja hänen tapansa tehdä BKT ja taseet helposti lähestyttävämmäksi.

5/31/2021 11:06 PM

168 Oppimiskone ja kysymyspalsta 5/31/2021 10:45 PM

169 Laadukas sisältö, asiantunteva henkilökunta. Tehtiin tosissaan mutta oli pientä pilkettäkin
silmäkulmassa

5/31/2021 10:41 PM

170 -Viikottaiset verkkovälikokeet -Alkuinfo -Matikan tilasto-osuuden tunnit -Oppimiskone - 5/31/2021 10:39 PM



Verkkovalmennuskurssin palautekysely 2021

8 / 9

Tasainen tahti (helmikuussa aloittaneet) -

171 Parasta kurssissa on mielestäni ehdottomasti välikokeet ja niistä kootut tilastot. Pysyy hyvin
kärryillä omasta sijoituksesta, muita vastaanhan valintakokeessa loppujen lopuksi kilpaillaan.
Välikokeet antavat myös mukavaa haastetta verrattuna vanhoihin valintakokeisiin, joiden
kysymyksiä saattaa osittain muistaa luennoiltakin.

5/31/2021 10:32 PM

172 Kaikki lukiokirjojen ylittävät asiat, joista on varmasti hyötyä kokeessa. En usko, että ilman
kurssia edes olisi mahdollisuutta päästä kouluun. Sain tästä elämääni hyvän rytmin sekä sain
kysyä kaikkia kysymyksiä, jotka mielessäni pyöri. Matikka oli minulle vaikeaa ennen kurssia,
mutta nyt se on minulle kaikista helpoin aine näistä kolmesta! Opettajat olivat hyviä. Etenkin
historian opettaja Ville oli loistava ja tunnit olivat todella mielenkiintoisia! Motivaationi säilyi
alusta loppuun eikä lukeminen alkanut kyllästyttämään niin monipuolisen materiaalin ansiosta.
Etenkin välikokeet ovat olleen minun suosikkejani ja ehdottomasti opettaneet eniten.

5/31/2021 10:22 PM

173 Välikokeet ja pieni kilpailun tuntu lukemisessa, kun oli hieman kartalla että missä muut
menevät. Vaikkakin koepisteet monella olivatkin huomattavasti korkeammat kuin itsellä.

5/31/2021 10:18 PM

174 Oppimispolut 5/31/2021 10:12 PM

175 Välikokeet/verkkovälikokeet olivat mielestäni paras seikka tykkäsin varsinkin viikottaisista
verkkovälikokeista, joista pystyi muodostamaan aina uuden lyhyen aikavälin tavoitteen. Oli
toki harmillista että kokeiden tulokset eivät olleet vallitsevasta tilanteesta johtuen aina
vertailukelpoisia, mutta toisaalta jos tiesi itse tehneensä kokeet rehellisesti ja pärjänneen silti
hyvin pystyi toteamaan omaa osaamisensa tasoa verrattuna muihin.

5/31/2021 10:12 PM

176 Oppimiskone 5/31/2021 10:01 PM

177 Opetusvideot sekä oppimispolut. 5/31/2021 9:14 PM

178 Oppimiskone. 5/31/2021 9:13 PM

179 Oppimiskone ja välikokeet. 5/31/2021 8:55 PM

180 Se, että saa niin paljon lisää materiaalia, tietoa ja tehtäviä pelkkien lukion kirjojen rinnalle.
Tulee oikeasti sellainen tunne, että oppii juuri niitä asioita, mitkä ovat pääsykokeen kannalta
oleellisia.

5/31/2021 8:51 PM

181 Oppimiskone 5/31/2021 8:37 PM

182 Tehtävät ja motivointi kurssin aikana 5/31/2021 8:33 PM

183 Materiaali. Kurssin ansiosta osaan opiskella yleensäkin oikeita asioita. 5/31/2021 8:31 PM

184 Todella hyvät tehtävät ja tsemppaus 5/31/2021 8:31 PM

185 luennot 5/31/2021 8:21 PM

186 Laaja määrä harjoitustehtäviä ja -kokeita. Laadukas kurssimateriaali. 5/31/2021 8:21 PM

187 Tehtävät & oppimispolut oli mukava lisä käydä spesifisti asioita läpi. 5/31/2021 8:14 PM

188 Opetusvideot joita pystyi katsoa kun ei enää jaksanut lukea ja ehdottomasti välikokeet, jotka
toivat varmuutta valintakoetta varten!

5/31/2021 8:13 PM

189 Yh ja hissan opinnot 5/31/2021 8:12 PM

190 Monipuolisuus ja erittäin pätevät opettajat/tuutorit! 5/31/2021 8:10 PM

191 Parasta kurssissa oli opettajien ja ”oppilaiden” vuorovaikutus ja miten helposti/nopeasti sai
aina vastauksen mieltä askarruttavaan kysymykseen. Laaja oppimisympäristö ja laadukkaat
oppitunnit olivat myöskin erittäin hyviä!

5/31/2021 8:10 PM

192 Loputtomat tehtävävät sekä monet harjoituskokeet 5/31/2021 8:08 PM

193 Kurssissa on parasta monipuoliset opiskelutavat. 5/31/2021 8:08 PM

194 Parasta kurssissa oli luennot 5/31/2021 8:06 PM

195 Jukan lähettämät viestit. Tiukka ja napakka viesti herätteli aina todellisuuteen että ilman kovaa
työtä opiskelupaikasta on turha haaveilla. Myös lisätyt lukuisat harjoituskokeet todella iso
plussa!

5/31/2021 8:05 PM
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196 Tehtävät ovat hyviä, pidän myös oppimispoluista ja siitä, että matikan osuus tulee selvästi
esille kurssimateriaaleissa, eikä lukio kirjoja juuri tarvitse. Videot ovat myös olleet
mielenkiintoisia niiltä osin mitä olen niitä katsonut. Välikokeiden määrän lisäys myös plussaa

5/31/2021 8:02 PM

197 Verkkovälikokeet ja välikokeet, sekä tehtävien määrä. 5/31/2021 8:01 PM

198 - Timon matematiikan opetusvideot - Laadukkaat materiaalit - Tiuha tahti verkkovälikokeissa,
joten omasta osaamisesta pysyy hyvin kartalla - Oppimispolut olivat mukava lisä, joka auttoi
saamaan kokonaisuuksista kiinni alkuvaiheessa

5/31/2021 8:01 PM

199 Kattava tietomäärä 5/31/2021 8:00 PM

200 Kurssissa oli parasta laadukkaat ja hyvät kurssimateriaalit sekä -tehtävät. Myös tuutoritunnit
sekä kyselytunnit historiasta ja taloustiedosta olivat mielestäni hyödyllisiä ja mukavia.

5/31/2021 7:59 PM

201 Opettajat on olleet ihan sairaan ihania. Myös oppimispolut oli super tehokkaita. 5/31/2021 7:52 PM

202 Opetusvideot sekä ehdottomasti oppimispolun tehtävät. Välikokeet ovat ihan loistavia ja
tykkäsin että niitä on paljon, jotta jatkuvsti pystyy seurata oppimisen kehitystä.

5/31/2021 7:49 PM

203 Parasta oli verkkovälikokeet ja vertailukelpoisten tulosten näkeminen. Myös oppimiskone
hyvä, mutta tulee jo aikapaljon tuttuja kysymyksiä. Toimii parhaiten matikassa.

5/31/2021 7:48 PM

204 Säännölliset kokeet ja rajattomat harjoitustehtävät 5/31/2021 7:47 PM

205 Oppimiskone 5/31/2021 7:46 PM

206 Iso määrä välikokeita oli hyvä. 5/31/2021 7:46 PM

207 Monimuotoisuus 5/31/2021 7:41 PM

208 Opetusvideot 5/31/2021 7:41 PM
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Muita kommentteja kurssijärjestäjälle. Yleistä palautetta.

# VASTAUKSET DATE

1 Kiitos kaikille kurssin pitäjille ja työntekijöille hyvästä opetuksesta ja hyvin järjestetystä
verkkovalmennuskurssista!

8/6/2021 2:22 PM

2 Kiitos loistavasta kurssista! 8/6/2021 1:34 PM

3 Kiitos kaikesta työstä tämän eteen. Olen oppinut paljon enemmän asioita mitä olisin osannut
kuvitella. Suuri kiitos myös kaikesta oppimateriaalien ulkopuolisesta avusta, jota kokeeseen
liittyen on saanut. Esim opiskelu- ja vastaustekniikat, tietoa itse kokeesta ja kaikki
tsemppaukset.

8/6/2021 1:32 PM

4 Vaikka takataskusta löytyykin melko tuoreet DI:n paperit, oli kurssista siltikin todella suuri tuki
pääsykokeisiin valmistautumisessa, eikä vähiten motivaation ylläpidon osalta. Kurssi auttoi
hahmottamaan/palauttamaan mieleen todella hyvin, mitä lukion oppimäärän vaatimustaso
käytännössä tarkoittaa. Eräitä hienoimpi kokemuksia kurssin aikana oli huomata, kuinka välillä
lähes kymmenen vuotta sitten käydyt lukion oppitunnit palautuivat mieleen tehtäviä tehdessä
sekä videoluentoja katsoessa. Näin jälkeenpäin on helppo todeta kurssille osallistuminen
täysin oikeaksi valinnaksi, itsenäisen valmistautumisen sijasta.

8/6/2021 1:31 PM

5 Itse tajusin ehkä hieman myöhään tehtävien tekemisen tärkeyden. Ajattelin, että niitä kerkiää
sitten viimeisillä viikoilla tekemään vaikka kuinka, kun on oppinut asiat perusteellisesti.
Todellisuudessa se ei kuitenkaan toimi näin. Joten jonkinlainen lukuohjeistus kurssin alussa
todennäköisesti ohjeistaisi tehokkaampaan ajankäyttöön kurssimateriaalin parissa. Jarkko
Ahon erittäin selkeä ja rauhallinen opetus on äärimmäisen helppoa seurata ja kuunnella.

8/6/2021 1:23 PM

6 Lippu korkealla ja jatkakaa samaan malliin, onneksi ei tarvitse enää palata teidän kanssa
kurssille! ;)

8/6/2021 1:21 PM

7 Kiitos hyvästä kurssista! Varsinkin jälkeen päin lisätyt taloustiedon tehtävät olivat positiivinen
yllätys

8/6/2021 1:21 PM

8 Hyvä kurssi oli kiitos mestareille. 8/6/2021 1:19 PM

9 Kiitos kaikille kurssia tehneille! Todennäköisesti ensi vuonna ollaan taas saman kurssin
parissa, mutta kokeen yllättävyydelle ei voi mitään.

8/6/2021 1:19 PM

10 Jussi Jalonen historian opettajien greatest of all time. 8/6/2021 1:17 PM

11 Kaikkille opettajille iso kiitos ja Jukalle erityisesti motivoivasta aloitusluennosta. 8/6/2021 1:15 PM

12 KIITOS! 8/6/2021 1:12 PM

13 Oppimispolkujen lisääminen kurssimateriaaleihin oli valtavan hieno lisä! Opin niistä ja
luennoista paljon huolimatta siitä, että olin valmistautunut vaintakokeeseen jo edellisinä
vuosina n.650-tuntia ja suorittanut 34op avoimen yliopiston opintoja. Oppimispolut opettavat
hakijan erottamaan, mitkä asiat on syytä ensin osata, mitä asioita kokeessa vaaditaan eniten
ja mitkä asiat kuuluvat kokeen vaativammalle ja soveltavalle alueelle. Kiitos tästä lisäyksestä.

8/6/2021 1:07 PM

14 Kiitos mahtavasta kurssista! 8/6/2021 11:51 AM

15 Kiitos ja mukavaa kesä! Teette oikein hyvä työtä ja olen erittäin kiitollinen 8/6/2021 11:49 AM

16 Kiitos paljon kurssista, siitä oli todella paljon apua! 8/6/2021 11:32 AM

17 Isot kiitokset koko kurssista! Toi myös hyvää rauhallisuutta kokeen lähestyessä, kun tiesi että
asioista informoidaan myös EV:n kautta eikä kaikkea infoa tarvitse odottaa suoraan Aallosta.
Välikokeet on kyllä ihan erinomainen asia. Vähän häiritsee noi korkeat pisterajat ja etenkin siis
niiden luotettavuus.

8/6/2021 11:31 AM

18 Hei! Ihan vaan tulevaisuutta ajatellen, niin voisin olla kiinnostunut toimimaan tuutorina
kurssillanne! En siis lupaa tietenkään mitään, mutta heitän ajatuksen ilmoille! :)

8/6/2021 11:22 AM
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Harjoituskokeistanne sain lähinnä 34-39p (ilman että käytin kokeissa materiaaleja), ja 2021
pääsykokeesta tämän hetken tiedon mukaan olisi tulossa 30,96p, eli voisi sanoa että on asiat
hallussa! :) En ollut myöskään enää ensikertalainen tämän vuoden kokeessa, ja alussa pelotti
lähteä hakemaan pelkällä kokeella. Voisin siis myös rohkaista että on todellakin mahdollista
päästä kovalla työllä sisään! Itsellä pohjalla esim lukiosta yh2 kurssista arvosana 5. Kävin
myös töissä viimeisen kuukauden ennen koetta (kolmivuorotyötä), joten voisin tuoda
mielestäni hyvää perspektiiviä siihen miten tasapainottaa lukeminen/työt ja muu elämä myös.
Jos ette kuitenkaan tarvitse lisää tuutoreita, ymmärrän kyllä. Kaiken kaikkiaan kiitokset
kurssista, teitä voin suurelta osin kiittää opiskelupaikastani. Kiitos! - Janne

19 Kiitos valmennuksesta. Mahdollisesti palaan vielä kun olen saanut menossa olevan
koulutuksen loppuun.

7/9/2021 6:34 PM

20 Pidin kurssista ja huomasin että vaikka omasta lukiosta oli jo kaksi vuotta aikaa ja välissä oli
ehditty armeijassa unohtaakin suurin osa kauppalisen alan asioista, niin ammattitaitoisilla
opettajilla ja sisäisellä motivaatiolla voi päästä pitäaikaisiin unelmiin ja tavoitteisiin.

7/9/2021 4:19 AM

21 Terveisiä etenkin Jussille mielenkiintoisista historian luennoista! 7/6/2021 8:36 PM

22 Kiitos kurssista. 6/28/2021 4:29 AM

23 Kiitos ihan jokaiselle opettajalle ja kurssin järjestäjille! Teette huikeaa työtä ja olette saaneet
tehtyä aivan mielettömän toimivan kurssin, jossa tuntui, että jokainen palanen on mietitty
kunnolla. Kurssi huomioi erilaisia oppijoita sekä eri vaiheessa valmistautumisessa olevia
todella hyvin. Jokainen opettaja oli omanlaisensa ja se on suuri vahvuus, sillä jokainen
painottaa kuitenkin hieman eri asioita. Olen vuonna 2016 käynyt Preplabbetin ruotsinkielisen
valmennuskurssin Hankeniin (vaikka en lopulta päätynytkään hakemaan sinne vaan
liikuntatieteelliseen), ja tämä Ekonomivalmennuksen kurssi oli aivan omaa luokkaansa ja ylitti
isosti omat odotukset. Sieltä Preplabbetilta omat muistoni on lähinnä yksi mappikansio.
Valmistun kohta liikunta- ja terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta ja olen siinä
ohessa lukenut jo kaikki liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvat peruskurssit (esim.
laskis, markkinointi, johtaminen, taloustiede jne) ja koe oli siltikin minulle hyvin vaikea eikä
kyllä olisi tullut mitään ilman valmennuskurssia. Kurssilla painotetaan juuri oikeita asioita, ja
yksinäni olisin todennäköisesti kiinnittänyt huomiota aivan vääriin asioihin. Kiitos todella paljon
ihan jokaiselle teistä! Hyvää kesää teille! Jatkakaa tätä hyvää työtä kurssilaisten eteen. Teistä
on aivan huikea apu!

6/20/2021 9:56 AM

24 Kurssilla videotallenteiden muodossa olleet opettajat vaikuttivat asiansa osaavilta. Jos tällä
erää ei opiskelupaikka aukea niin otetaan ensi keväänä uudestaan ja paremmalla
menestyksellä.

6/17/2021 1:53 AM

25 Kiitokset etenkin helmikuu ilta -ryhmän opettajille, jokainen osasi hyvin asiansa, ja itsekin opin
tehokkaasti opetusta seuratessa.

6/15/2021 4:31 PM

26 Kiitos kurssista! 6/15/2021 2:24 PM

27 Hyvää settiä. Ei koetta kyllä vieläkään pelkästään kirjoja lukemalla läpäistä. 6/11/2021 11:11 PM

28 Kiitos kaikille panostuksesta tähän kurssiin, jatkakaa samaan malliin myös tulevina vuosina.
Hyvää kesää kaikille!

6/10/2021 10:00 PM

29 Kiitokset Jukalle avusta pääsykoekieliongelmassa. Jos asia ei olisi selvinnyt, olisi todella
monelta hakijalta ympäri Suomea jäänyt opiskelupaikka saamatta.

6/9/2021 6:42 PM

30 Oikein mukava ja työntäyteinen kurssi. Erityisesti tekstiviesti muistutukset olivat hauskoja! 6/9/2021 1:52 PM

31 Kiitokset "Mestarille" mahtavista taloustiedon luennoista ja tsempistä pitkin kevättä! Timon
matematiikan tallenteita oli ilo katsella! Ville sai "viljiksenkin" taittumaan paremmin, kiitos
näistä!

6/9/2021 1:32 PM

32 Kiitokset vielä loistavasta kurssista! 6/9/2021 12:51 PM

33 En enää yhtään ihmettele, miksi lähes 90% viime vuodenkin valintakoekiintiöpaikoista meni
teidän kurssilaisillenne. Näin valintakokeen jälkeen tätä kirjoittavana olisin erittäin tyytyväinen
jos jonkinlainen syvä-analyysi tulisi vielä valintakokeen tasosta, sekä arvoiduista pisterajoista.
Se olisi kuin se kuuluisa kirsikka muutoinkin kyllä maukkaan kakun päälle.

6/9/2021 12:44 PM

34 Kiitos teille tuhannesti! Jatkakaa samaan malliin! 6/9/2021 8:48 AM

35 Kiitos. 6/8/2021 11:00 PM
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36 Hyvää kesää kaikille! 6/8/2021 10:09 PM

37 Välillä tuntui, että opetusvideoissa tai tehtävien teossa tuli liikaakin informaatiota ja uskon,
että itse olisin hallinnut asiat paremmin suurempien kokonaisuuksien kautta. Toki varmasti
kaikki kurssilla käydyt asiat kuuluvat alueeseen, mutta silti tuntui että koetta tehdessä oli
liikaa pieniä yksittäisiä asioita mielessä. Kurssi toimii varmasti myös tulevaisuudessa
kauppakorkeaan hakeville.

6/8/2021 9:54 PM

38 Kiitos kurssin järjestämisestä. 6/8/2021 6:37 PM

39 Juha Koikkalaiselle erityismaininta hyvästä opetuksesta. Todella selkeästi opetti asiat ja oppi
hyvin.

6/8/2021 5:18 PM

40 Opettajat ovat hyvä. Pidin kovasti matikassa Elinan ja historiassa Villen opetuksesta.
Taloustiedon opettajat myös hyviä!

6/8/2021 4:07 PM

41 Yks opettaja, joka jäi erityisesti mieleen oli Jussi Jalonen, hän kertoi asiat niin
yksityskohtaisesti, että tunnen oppivani niistä eniten.

6/7/2021 3:54 PM

42 Kiitos paljon kurssista! Olen oppinut paljon, ilman tätä kurssia minulla tuskin olisi mahdollista
saada opiskelupaikkaa.

6/7/2021 11:29 AM

43 Isot kiitokset koko kurssinjärjestäjille, etenkin matematiikan hyvästä opetuksesta, koin
matematiikan olevan isoin ongelma pääsykokeen kannalta ja oppimistpolut sysäsivät minut
hyvään alkuun ja opettajat osasivat jatkaa siitä eteenpäin, erityisesti sakarin ja timon
opetuksesta pidin kovasti. Historiasta jussin opetus tyyli ja painotus talous asioihin
opetuksessa oli erittäin selkeää ja koin oppivani asiat hyvin. Taloustiedosta jukka ja juha
osasivat asiansa menemättä liian tarkasti yksityiskohtiin ja suuren kuvan luominen onnistui
mielestäni loistavasti.

6/6/2021 10:52 PM

44 Kiitos paljon kaikille, ketkä tätä kurssi ovat olleet toteuttamassa! Teette todella tärkeää työtä,
kun autatte meitä toteuttamaan unelmiamme.

6/6/2021 10:02 PM

45 Jatkakaa samaan malliin. Pakko sanoa että ihailen kärsivällisyyttänne vastailla meidän
jatkuviin ja toistuviin mikkihiiri-kysymyksiin :D kiitos siitä ja mukavaa kesää! Historian opettaja
Villelle vielä erityiskiitos mahtavista luennoista!

6/6/2021 4:22 PM

46 Toivoisin, mikäli kurssin uudestaan ensi syksynä ostan niin kuulisin Jukan ja Juhan opetusta,
heillä oli omasta mielestä paras ote taloustietoon ja sen opettamiseen. Varsinkin Jukan luennot
oli parhaita. Katsoin jopa edellisvuosien tallenteen, jotta sain hänen opetuksella kuulla
ensimmäisen luennon. Historiaan oli myös valikoitunut hyviä opettajia, tykkäsin 2020
opettajasta ja tämän vuoden 2021 Ville Hirvosen tyylistä opettaa. Villen tsemppaava asenne
oli mahtava :). Matematiikan luennoista en osaa sanoa mitään, koska niihin ei oma aika
riittänyt. Tosin matematiikan teoriakirjassa oli joitain virheitä jotka hieman miinustaa pisteitä
vitosesta neloseen. Kiitos kurssista ja toivottavasti ette lopeta tätä mitä teette, moni saa
varmasti opiskelupaikan teidän kurssien ansiosta. :)

6/6/2021 2:52 PM

47 Matematiikan opetus parantunut huomattavasti verkkovalmennuskurssilla kahden vuoden
takaisesta.

6/5/2021 9:25 PM

48 Kiitos kurssista vielä ! 6/5/2021 10:17 AM

49 - 6/5/2021 10:16 AM

50 Jatkakaa samaan malliin 6/4/2021 10:01 PM

51 Toimiva, simppeli, kattava ja mahtava. Hienoa työtä! 6/4/2021 8:18 PM

52 Kiitos kurssista. 6/4/2021 2:25 PM

53 - 6/4/2021 11:18 AM

54 Kurssinne on ehdottomasti paras markkinoilla olevista valmennuskursseista. Olin 2019
lähiopetuksessa mikä sujui aina todella hyvin. 2020 olin lähikurssilla, mutta valmennus oli
zoomissa mikä onnistui aina myös hyvin, vaikkei kuitenkaan oppiminen ollut yhtä hyvää kuin
oikeassa lähiopetuksessa. Pelkkää ruutua tuijottaessa keskittyminen saattoi välillä hävitä.
Viime vuonna olisin kouluun päässyt ilman 20% sääntöä toisessa osassa. Eli en viime vuonna
päässyt ja täällä ollaan taas, mutta nyt uskon pääseväni kouluun. Pelkän
verkkovalmennuskurssin avullakin pystyy oppimaan todella hyvin, koska sisältöä on todella

6/4/2021 11:09 AM
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paljon niin videoiden kuin tehtävien ja tekstienkin muodossa, joten välillä kun alkoi vaikka
kirjan lukeminen kyllästyttää niin pystyi helposti vaihtamaan tehtäviin tai videoihin.

55 Erityismaininnan haluan antaa Timo Ojansivulle erinomaisista matikantunneista. Minun on
joskus hankala keskittyä luentojen seuraamiseen, mutta Timon opetus oli selkeää ja ennen
kaikkea innostavaa, joten jaksoin keskittyä poikkeuksellisen hyvin. Parasta tunneilla oli se,
että tehtäviä tehtiin reaaliaikaisesti ja yhdessä Timon johdolla. Muiden opettajien tunneilla
jaettiin usein tehtäviä kurssilaisille ja sitten ne katsottiin yhdessä tekemisen jälkeen. Timon
tunneilla tallennetta pystyi seurata ilman, että edessä välttämättä täytyi olla vihkoa. Sain myös
monia ahaa-oivalluksia Timon tunneilla, sillä opetuksessa tehtäviäen ratkaisuja käytiin monilla
eri vaihtoehdoilla, joka kasvatti aitoa ymmärrystä tekniikoista ulkoaopettelun sijaan. Timosta
huokuu myös aito innostuminen matematiikkaan, joka kieltämättä tarttuu myös kurssilaisin.
Toinen opettaja, jonka haluan nostaa on Juha Koikkalainen. Juha opetti kenties kaikista
vaikeimmat asiat koko kurssilla esimerkiksi maksutaseen, valuuttakurssit ja
ostovoimapariteetin. Siitä huolimatta Juha onnistui selittämään asiat hyvin selkeästi ja olen
useaan kertaan palannut katsomaan Juhan tallenteita uudelleen kerratessani kokeeseen.
Asioita havainnollistettiin kivasti piirtotaululle ja asioita käytiin riittävän hitaasti ja "syvälle"
pureutuen, joten asiassa pysyi hyvin mukana.

6/4/2021 9:04 AM

56 Ekonomivalmennuksella oli merkittävä apu opiskelussa. 6/4/2021 5:43 AM

57 - 6/3/2021 8:21 PM

58 Kiitos. 6/3/2021 7:54 PM

59 Taloustiedon kirjaa voisi parantaa ja lisätä tietoa. Tiedän, että siinä on vain tiivistelmät lukion
kirjoista, mutta voisi silti olla vähän laajempi.

6/3/2021 12:03 PM

60 Kiitos mahtavasta kurssista!! 6/3/2021 8:44 AM

61 Lämpimät kiitokset kurssista ja valtavasta työpanoksestanne! :) 6/3/2021 1:16 AM

62 Suuret terveiset opettajille ja panostus on älyttömän hyvällä tasolla! Ja ihan esimerkkinä
vaikka historian sanasto ja muut sellaiset olivat aivan huippua ja jos oli jotain kysyttävää niin
sai hyvin vastauksen ja mahdollisia virheitä/epäselvyyksiä niin ne korjattiin hyvin

6/2/2021 5:12 PM

63 Pidin eritysen paljon Timon matematiikan ja Villen historian opetuksesta! Jukan, Juhan ja
Jarkon taloustiedon opetusvideot myös erittäin kattavia ja jokaisesta opetustunnista tuli opittua
uutta ja oleellista tietoa. Kiitos kaikille kurssin toteutukseen osallistuneille. Tämä kurssi on
aivan varmasti paras mahdollinen työkalu pääsykokeeseen valmistautumisessa.

6/2/2021 3:29 PM

64 kiitos. 6/2/2021 1:51 PM

65 Jos en olisi ostanut kurssia, olisin jättänyt lukematta kokonaan. Todella hyvä kurssi. 6/2/2021 1:03 PM

66 Kiitokset kurssista! 6/2/2021 11:44 AM

67 Kiitos erittäin kattavasta kurssista! Opettajat ovat ammattitaitoisia ja verkko-oppimisympäristö
luotu huolella vastaamaan jokaisen kurssilaisen tarpeita. Monipuoliset opiskelutavat pitivät
motivaatiota yllä koko kurssin ajan. Harjoituskokeet olivat juuri sopivan haastavia ja niiden
avulla oli helppo seurata omaa osaamista. Kurssi toi mukavaa turvallisuutta opiskeluun, kun
sai selkeät raamit siihen, mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä osata. Kiitos!

6/2/2021 11:11 AM

68 Oli mahtavaa, että oli erilaisia opettajia, jotta asiat jää mieleen hiukan eri näkökulmasta ja
äänenpainosta. Erityistä arvostusta minulta saa Jussi Jalonen, hänen luennot olivat todella
inspiroivia ja opetti minulle aivan uudenlaista rationaalista ajattelua. Tykkäsin siitä myöskin,
että hän kertoi asioista ns bonus sisältöä, koska ne auttoivat ymmärtämään laajempia
kokonaisuuksia ja saivat muistamaan ydin asiat paremmin. Esimerkiksi tarkka kuvaus
kolumbiaanisesta vaihdosta. Haluasin henkilökohtaisesti kiittää kaikkia opettajia ja taustalla
toimivia livenä, mutta ymmärrän, että se ei ole atm mahdollista. Kiitän teitä kaikkia sitten, kun
valmistun Aallosta kurssin priimuksena!

6/2/2021 10:26 AM

69 . 6/1/2021 11:24 PM

70 Jatkakaa samaan malliin! 6/1/2021 10:18 PM

71 Timo Ojansivun tapa opettaa on virkistävä ja opin muutaman hankalan matematiikan asian
hänen ansiostaan. Kiitokset myös Ville Hirvosen historian luennoista, jotka olivat myös
erinomaisia.

6/1/2021 10:11 PM
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72 Kiitos! 6/1/2021 10:09 PM

73 - 6/1/2021 9:59 PM

74 Kiitän erityisesti Jussi Jalosen ja lisäksi myös Jarkko Ahon kattavia opetusvideoita. Todella
opettavaista ja laadukasta sisältöä. Etenkin Jussin analyyttinen tyyli oli mieleeni ja kiitän
myös häntä dioista, joihin oli poikkeuksetta laitettu kuvia elävöittämään. Sai oikeasti
kiinnostumaan historiasta, myös vaihtoehtona kauppatieteelliselle. Jarkolle plussaa asioiden
vääntämisestä ihan rautalangasta - selkeytti paljon. Timon matikkavideoista myös iso plussa.

6/1/2021 9:36 PM

75 Kiitos kaikesta! 6/1/2021 9:28 PM

76 Mestari paahtaa vuosi toisensa jälkeen tärkeää työtä. Teette ekonomivalmennuksella hyvää
jälkeä, unelmista tehdään totta. Kiitoksia ja hyvät kesät koko tiimille.

6/1/2021 9:16 PM

77 Mahtava kurssi! 6/1/2021 9:00 PM

78 Toivottavasti meno menee vuosi vuodelta vaan paremmaksi! Tämä on kyllä
valmennuskurssien aatelia.

6/1/2021 8:37 PM

79 Pajatso on aikalailla tyhjennetty jo. Jos haluatte kuulla tarkemmin siitä miten 50 tuntia viikossa
töitä tekevä ehtii opiskella näin monta tuntia ja silti harrastamaan, voin kertoa ajatuksiani
seuraavan kevään opiskelijoita varten. Lukion kävin 2010-luvun alussa, joten
opiskelutuntumaakaan ei juuri ollut. Olen korkeakoulussa opiskellut ja työelämää nähnyt,
mutta alanvaihto alkoi houkuttaa tämän vuoden alussa. Nyt hyvällä itseluottamuksella
valintakokeeseen.

6/1/2021 8:37 PM

80 Hyvä duuni! 6/1/2021 8:14 PM

81 Kurssi on auttanut valtavasti koealueen oppimisessa. Kurssin eteen on nähty selvästi paljon
vaivaa ja sen kyllä kurssilaisena huomaa. Kiitos!

6/1/2021 8:01 PM

82 Kiitos kaikille opettajille! Erityismaininta Villelle, tykkäsin historian luennoista paljon! 6/1/2021 7:58 PM

83 Lähden valintakokeeseen jännityksestä huolimatta melko luottavaisin mielin. En olisi ilman
kurssia pelkällä lukemisella saanut osaamistani tähän pisteeseen. Iso kiitos koko
Ekonomivalmennuksen porukalle, teette arvokasta työtä!

6/1/2021 7:46 PM

84 Ootte todella mukavia kaikki ja arvostan teidän kärsivällisyyttä ja opettamistaitoja. Matikan
ope Timo on koko kurssin kohokohta!

6/1/2021 7:40 PM

85 Kiitos loistavasta kurssista koko Ekonomivalmennuksen tiimille! 6/1/2021 6:02 PM

86 Kiitos todella hyvästä kurssista kaikille opettajille, tehtäväntekijöille ja muille jotka on
mahdollistanut opiskelua!

6/1/2021 5:57 PM

87 - 6/1/2021 5:13 PM

88 kiitos! 6/1/2021 4:33 PM

89 Erityiskiitos Timo Ojansivulle matematiikan luennoista! 6/1/2021 2:51 PM

90 kiitos! 6/1/2021 2:36 PM

91 Kiitos kurssista! Olen todella tyytyväinen siihen, että valitsin (jällen) Ekonomivalmennuksen
valmennuskurssin :)

6/1/2021 2:14 PM

92 Kiitos! 6/1/2021 12:32 PM

93 Ilman kurssia pyörisi tässä vaiheessa mielessä joka ilta pelko siitä etten pääse kauppikseen.
Nyt joka ilta pyörii mielessä se, että pääsenkö Aaltoon vai joudunko tyytymään paikkaan
Turussa tai Tampereella

6/1/2021 12:23 PM

94 Kiitos! 6/1/2021 11:59 AM

95 Iso kiitos kaikille teille. Toivottavasti tämä on viimeinen kerta kun näissä merkeissä nähdään,
mutta jos ensi vuonna joutuisi kurssille tulemaan, niin ilomielin valitsisin
Ekonomivalmennuksen.

6/1/2021 11:35 AM

96 Ei muuta kuin iso kiitos! 6/1/2021 9:50 AM

97 ❤ 6/1/2021 9:33 AM
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98 Hyvää kesää! 6/1/2021 8:50 AM

99 Hieno kurssi. 6/1/2021 8:13 AM

100 Kiitos opetuksesta! 6/1/2021 8:06 AM

101 Toivottavasti pääsen sisään. Olen lukenut joulukuusta lähtien ja välikokeista tullut 30, 32.5,
26.5, 38.5, 36, 35.5, 28,5, 37, 32................. ja olen tehnyt kaikki tehtävät ja kaikki lukion
kirjat luettu ja alleviivattu ja omat muistiinpanot tehty kaikesta... Oon opettanu toisia ja tehnyt
muistilappuja. Seurannut uutisia, ajankohtaisohjelmia, politiikkaa. Lukenut euro&talous sivua ja
talousuutisia ja alkanut ostaa osakkeita ja rahastoja ja seuraamaan niiden kehitystä. Ja
kuuntelen kaikki talousaiheiset podcastit....... irtisanouduin töistä jo viime vuonna kun hain
mutta otin ekonomikurssin vasta toukokuussa joten en ehkä kerinnyt tehdä tarpeeksi
soveltavia tehtäviä... nyt olen uhrannut koko elämäni tälle että pääsisin kouluun.. viime vuonna
oli kiva se motivaatioluento mitä se nuori nainen veti.. Siitä minulle jäikin se että kannattaa
syödä terveellisesti jotta optimoi opiskelun ja myös urheilla koska viimevuonna mä en urheillu
enkä syönyt kun herkkuja niin nukahtelin kesken opiskelun. Nyt en ole nukahdellut niin paljoa
ja olen keskittynyt kaikissa asioissa siihen että se optimoi opiskelua.. Hmm toivottavasti
palkitaan..!! ps. Jos en nyt pääse niin kannattaako vain luovuttaa tälläisen työmäärän jälkeen
ja todeta että ei vaan riitä

6/1/2021 1:53 AM

102 Erityisesti taloustiedon opettajille plussaa laadukkaasta opetuksesta. 5/31/2021 11:51 PM

103 Iso kiitos kurssista, toteutus oli loistava. 5/31/2021 11:21 PM

104 Eiköhän tässä tullut kaikki sanottua. Kiitos vielä kerran! 5/31/2021 11:06 PM

105 Kävi miten kävi valintakokeessa niin kiitos kaikille kurssin järjestäjille. Kurssista oli ääretöntä
hyötyä opiskeluun.

5/31/2021 10:41 PM

106 -Matikan opettaja tilasto-osuudessa oli aivan fantastinen (Helmikuu, aamu4)! Todella
mielenkiintoisia tunteja ja kyseisen aihealueen asiat jäivät kyllä super hyvin mieleen jo
ensimmäisellä kerralla. -Taloustiedon kaikki opettajat erinomaisia. Kaikilla hieman erilainen
opetustyyli, mutta vaihtelu sopii todella hyvin ja antaa opiskelijoille joka kerta hieman erilaisia
”ärsykkeitä” oppimiseen. -Historian opettajat myös erilaisia, mutta hyvin toisiaan täydentäviä.
Jussi Jalosen kanssa olisi ollut erityisen mukavaa käydä asioita läpi ihan perinteisesti
opetusluokassa, sillä hänestä sai sellaisen kuvan, että nauttisi perinteisestä vuoropuhelusta
opettajan ja oppilaan välillä luokassa. -Tuutoreille iso peukku ylöspäin

5/31/2021 10:39 PM

107 Pakko vielä kommentoida välikokeiden määrän lisäämistä viime vuodesta, erittäin hyvä juttu
minun mielestäni!

5/31/2021 10:32 PM

108 Kiitos paljon kaikille opettajille ja henkilökunnalle! 5/31/2021 10:22 PM

109 Hyvin järjestetty kurssi. 5/31/2021 10:18 PM

110 Rehellinen palaute parasta. Välikokeet auttavat oman tason seuraamisessa ja hyvä, että
viikoittain välikoe.

5/31/2021 10:12 PM

111 Jos Jukka tulee kadulla vastaan niin sen on samantien käyttely ja iso kiitos hyvästä työstä ja
mahdollisuudesta. Tietenkin jos korona jyllää niin kyynärpääkosketus.

5/31/2021 10:01 PM

112 Kiitos paljon kurssista. Opettajat, tuutorit, asiakaspalvelu yms. olette tehneet paljon työtä
meidän kauppikseen pyrkivien eteen. Ensimmäisessä aloitusluennissa jopa hieman pelästyin
Jukan ”uhkailuja” ja hurjilta kuulostavia vaatimuksia.😂 Nyt jälkikäteen ajatellen, vaikka halu
kauppikseen on kova, en usko, että olisin tehnyt läheskään yhtä paljon töitä. Niinä muutama
päivänä, jolloin olen miettinyt miksi teen tätä, kun muut viettävät viikonloppuja ulkona,
muistelin Jukan sanoja. Kiitos opettajille erittäin kattavista opetuskokonaisuuksista ja etenkin
Jennalle matikan tunnesta. Kiinnostus matikkaan ja usko omaan oppimiseen nousi ihan
hirveästi.

5/31/2021 9:14 PM

113 Juccoin to the moon 5/31/2021 9:13 PM

114 Jukka on erittäin hieno mies ja ammattitaito hehkuu läpi hänestä. 5/31/2021 8:55 PM

115 Kiitos vielä teille! 2 vuotta tuli kouluun haettua, molemmat vuodet menivät aika lailla koko ajan
jotain lukiessa. Jälkeenpäin sanottuna, olisin ollut ihan pulassa ilman teitä. Suuri kiitos teille,
että jaksatte tehdä tätä työtä! Ja vaikka pääsin lopulta todistusvalinnalla, oli kurssista myös
paljon hyötyä yo-arvosanojen korottamisessa. Ekonomivalmennuksen kurssi auttoi molempina

5/31/2021 8:51 PM
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vuonna jaksamaan ja uskomaan siihen, että kyllä se koulupaikka sieltä tulee kun tarpeeksi
tekee töitä. Teiltä sai kyllä niin paljon motivaatiota ja kurssista oli valtavan suuri apu. Kiitos.

116 jos ei opiskelupaikkaa irtoa niin ens vuonna nähdään :) 5/31/2021 8:21 PM

117 Kiitos, että edellisen vuoden jäljiltä otettiin palaute vastaan! mm. Uusi tilastotieteen opettaja
(Sakari?) oli todella hyvä!

5/31/2021 8:14 PM

118 Jussi Jalosen historiantunnit olivat timanttisia. 5/31/2021 8:10 PM

119 Kiitos teille, teette hyvää työtä! 5/31/2021 8:05 PM

120 Hyvin järjestetty ja paljon parannuksia viimevuoteen! Koen, että lopputulos on tässä kohtaa
vain minusta kiinni, mutta teiltä olen saanut hyvät valmiudet menestyä pääsykokeessa! :)

5/31/2021 8:02 PM

121 Kiitos kurssikeväästä! 5/31/2021 7:59 PM

122 Tuntuu, että oikeasti välitätte ja teette paljon sen eteen, että jokainen pääsisi kouluun. Kiitos
tästä kurssista ja kaikesta tsempistä kevään aikana. Luku-urakka on ollut miellyttävämpi
teidän avullanne. Kiitos!

5/31/2021 7:52 PM

123 Kiitos! 5/31/2021 7:49 PM

124 Ohjeet ja palaute VV kokeiden jälkeen hyvä. Lisäksi harjoitustehtävien vastausten perustelu 5/31/2021 7:47 PM

125 - 5/31/2021 7:46 PM
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