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Muita kommentteja tai palautetta.

# VASTAUKSET DATE

1 Kurssi oli mielestäni erinomainen. Koe meni erittäin hyvin pisteet 35.49. Ilman
valmennuskurssia en olisi kouluun päässyt.

8/11/2021 3:44 PM

2 Kiitos mahtavasta kurssista. En olisi ilman tätä päässyt mitenkään❤  Teitte unelmista totta! 8/11/2021 3:44 PM

3 Kiitos mielenkiintoisesta kurssista ja erinomaisesta asiakaspalvelusta. 8/11/2021 9:11 AM

4 Kiitos vielä kerran kaikille Ekonomivalmennuksella avusta unelmieni saavuttamisessa.
Kurssivalmennus oli todella ammattitaitoista ja itselläni oli kurssin alusta asti sellainen fiilis
että jokainen opettajakin aidosti haluaa kaikkien onnistuvan tavoitteissaan, ilmapiiri oli
kannustava. Rahallinen sijoitus kurssiin osoittautui ehdottoman kannustavaksi, enkä epäile
enää yhtään minkä takia Ekonomivalmennuksen kurssia on kehuttu maan parhaaksi. Vielä
kerran kiitos ja erittäin hyvää kesää!

8/5/2021 1:56 PM

5 Kiitos paljon kurssin eteen töitä tehneille, en olisi saanut paikkaa ilman teitä! 8/5/2021 1:14 PM

6 Suuri kiitos koko Ekonomivalmennuksen porukalle kurssista ja materiaalista! En voisi
suositella teitä enään enempää aivan loistavaa toimintaa!

8/5/2021 1:12 PM

7 Kiitos mahtavasta kurssista. Uskon vahvasti, etten koskaan olisi päässyt Aaltoon ilman
kurssia.

8/5/2021 1:03 PM

8 Erinomainen valmennuskurssi. 8/5/2021 11:36 AM

9 Kurssista oli valvavasti hyötyä! Minulla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä
ensimmäisellä hakukerralla unelmieni kaupunkiin ilman valmennusta! Ikuisesti kiitollinen
ekonomivalmennukselle! Suosittelen lämpimästi kaikille ketkä haluavat kauppikseen.

8/5/2021 11:34 AM

10 Ilman teidän valmennuskurssia tuskin olisin päässyt mihinkää kauppakorkeaan, saatikaan
ykkösvaihtoehtooni Turkuun! Tulen suosittelemaan kurssia kaikille kavereilleni jotka
tulevaisuudessa hakevat kauppakorkeaan!

8/5/2021 11:33 AM

11 Olen hakenut 3 kertaa aikaisemmin ilman valmistautumista. Tällä kertaa päätin panostaa
kunnolla ja otin ekonomivalmennuksen ja se kannatti, ilman sitä olisi ollut mahdotonta päästä
valintakokeen kautta kouluun.

8/5/2021 11:31 AM

12 Todella hyvä kurssi ja arvostan miten paljon aikaa ja vaivaa opiskelijoiden auttamiseksi
nähdään. Ilman kurssia ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia kouluun pääsyyn. Iso kiitos!

8/5/2021 11:14 AM

13 Kurssista oli todella paljon apua enkä usko että olisin päässyt sisään pelkästään lukemalla
lukio kirjoja. Eniten apua minulle oli tehtävistä joita kurssilla oli todella runsaasti! Suosittelen
ehdottomasti kurssianne kaikille kauppakorkeasta kiinnostuneille!

8/5/2021 11:12 AM

14 Tuon paketin jälkeen pystyi luottavaisin mielin menemään valintakokeeseen. 8/5/2021 11:10 AM

15 Kiitos ihan mahtavasta valmennuskurssista Jukalle sekä aivan kaikille Ekonomivalmennusken
opettajille sekä henkilökunnalle! Ilman valmennuskurssia olisin varmasti taas jäänyt rannalle.
Mahtavaa että kova työ palkittiin ja enää ei tarvitse stressata pääsykoetta.

8/5/2021 11:09 AM

16 En usko että olisin päässyt sisään ensimmäisellä yrityksellä ilman ekonomivalmennuksen
kurssia, siitä oli minulle valtavasti apua!

8/5/2021 11:03 AM

17 Huhtikuussa 2021 alkoi minun toinen koitokseni eli luku-urakka kauppatieteellisen
valintakokeeseen. Haku kertana tämä oli minulle oikeasti toinen ellei lasketa vuoden 2019
pääsykoetta, jolloin lukion päätyttyä kävin ikään kuin vain uteliaana kokeilemassa ja
etupäässä katsomassa, millainen oikea pääsykoe tilanne ja itse koe olisi. Silloin en päässyt
sisään, enkä sitä toisaalta odottanutkaan. Vietin seuraavat 6 kk töitä tehden ja aloin
valmistautua vuoden 2020 valintakokeeseen tammikuussa. Tällöin osallistuin
Ekonomivalmennuksen lähiopetus kurssille, joka alkoi helmikuussa. Koin, että
valmennuskurssi oli jo silloin järjestetty erittäin hyvin vaikka tilanne tuona keväänä, jota emme

8/5/2021 11:01 AM
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varmasti ikinä unohda, muuttui nopeasti. Koin, että opin kurssilla paljon ja olin valmis
osallistumaan pääsykokeeseen. Loppujen lopuksi kuitenkin itse pääsykokeen muuttaminen
kaksivaiheiseksi ja ensimmäisen osan siirtyminen verkkoon aiheuttivat, kuitenkin yhdessä
kaiken yleisen jännityksen kanssa sen, että edes paikka pääsykokeiden toiseen vaiheeseen ei
avautunut. En kuitenkaan luovuttanut vaan ajattelin, että yritän vielä uudestaan. Seuraavan
yhteishakuun halusin kuitenkin maksimoida mahdollisuuteni tulla tällä kertaa valituksi, joten
suoritin elokuusta 2020 huhtikuuhun 2021 kauppatieteiden väyläopintoja Jyväskylän
avoimessa yliopistossa. Pääsykokeisiin aloin siis valmistautua myöhemmin, kuin edellisellä
kerralla. Koin kuitenkin, että minulla oli, etuna muihin hakijoihin ja varsinkin ensi kertaa
hakeviin se, että olin jo lukenut pääsykokeisiin kerran (silloin n. 900h), sekä kauppatieteellisen
alan avoimenväylän opintoni. Näiden lisäksi kuitenkin koin, että Ekonomivalmennuksen
verkkokurssi voisi antaa minulle, vielä lisää vauhtia, jonka avulla vuosi 2021 olisi vuosi jolloin
pääsen yliopistoon opiskelemaan kauppatieteitä. Nyt elokuussa kaiken jännityksen ja
lukemisen jälkeen voin ilokseni todeta, että yliopiston ovet avautuivat minulle ja pääsen
aloittamaan opinnot Itä-Suomen yliopistossa. Viimeisimmän pääsykokeen jälkeen olin
henkisesti aivan rikki enkä uskonut, että vieläkään pääsisin sisään, sillä koe oli ollut todella
pitkä ja vaikea. Kuitenkin kun tulokset tulivat olin ehkä enemmän innoissani siitä, että minun ei
tarvitsisi lukea pääsykokeisiin enää kertaakaan, sillä olin päässyt sisään. En olisi
todennäköisesti pystynyt vieläkään tähän ilman Ekonomivalmennuksen kursseja. Kurssit oli
molemmilla kerroilla mielestäni rakennettu kattavasti. Oppimiskoneen tehtävät välikokeiden
ohella olivat kurssin parasta antia. Oman edistymisen ja pärjäämisen vertaaminen muihin
osallistujiin oli itselle voimaa antavaa ja kannusti tekemään töitä entistä lujemmin. Kurssin
aikana Juhan sähköpostit, jotka välillä koin todella kannustavina, kun taas toisinaan jopa
masentavina ajoivat aina vain lukemaan enemmän. Kokonaisuudessaan olen siis erittäin
kiitollinen kaikille, jotka tekivät valmennuskurssin pääsykokeisiin lukijalle mahdolliseksi. kaikki
opettajat olivat mielestäni ensiluokkaisia ja jokainen kurssikirjojen asia käytiin tarkasti läpi. Jos
minulta kysyttäisiin voisinko suositella Ekonomivalmennuksen kurssia, niin vastaukseni olisi
tottakai. Kiitos.

18 Todistuksella varasijalta kouluun 8/4/2021 5:42 PM

19 Sain paikan varasijalta 8/4/2021 3:14 PM

20 Kiitos koko ekonomivalmennuksen porukalle, teidän kurssin ansiosta koulupaikka irtosi! 8/4/2021 3:09 PM

21 Pää suli kokeessa, paniikki iski, joten typeriä virheitä, joiden takia paikka jäi saamatta. Olisi
pitänyt treenata paineensietokykyä enemmän.

8/3/2021 1:10 PM

22 En ilmeisesti vieläkään ole oppinut, että jos et ole varma vastauksesta ÄLÄ VASTAA… (jäi
yhdestä pisteestä :-) )

8/3/2021 11:04 AM

23 Valmennuskurssi oli erittäin hyvä kokonaisuus! 8/3/2021 9:22 AM

24 Valmennuskurssi oli erittäin hyvä ja hyödyllinen, opettajat olivat hyviä, mutta kun miettii
millainen koe tänä vuonna oli, edes erinomaisesti toteutettu valmennuskurssi ei oikein osannut
valmistaa siihen. Toisaalta veikkaan, että kukaan ei osannut odottaa tuollaista, jolloin on
väkisinkin mahdoton valmistautua joihinkin kyseisistä kysymyksistä. Olen kuitenkin erittäin
tyytyväinen kurssista ja miten paljon uutta opin ja miten motivaatio pysyi yllä opettajienkin
ansiosta. Kokeesta erikseen sen verran, että olihan se hieman turhauttavaa, koska itsekin luin
erittäin paljon ja suoriuduin valmennuskurssin kokeissa hyvin, mutta jotain tapahtui
koetilanteessa ja tuli vastattua muutamaan tehtävään riskillä, jonka takia opiskelupaikka jäi
alle pisteestä kiinni miinuspisteiden takia. Haluaisin myös mainita miten hyviä opettajia olette
saaneet valmennuskurssille. Erityismaininta uudelle historian opettajalle (Ville Hirvoselle), hän
oli erittäin osaava ja hänen historian tunteja oli mielenkiintoista seurata, vaikka historia ei ole
ennen ollut kovinkaan kiinnostavaa minulle. Nyt olen oppinut tykkäämään. Toivottavasti
kyseinen opettaja saa palautteen ja jatkaa myös ensi vuonna :) Hänenlaisia opettajia tarvitaan
lisää. Kiitos! ja luultavasti taas ensi vuoteen.

8/3/2021 1:07 AM

25 Ilmoitin jo aikaisemmin päässeeni Ouluun, mutta pääsin nyt varasijalta Vaasaan. 8/2/2021 11:09 PM

26 Jäin 1. Varasijalle JKL 8/2/2021 7:42 PM

27 En ottanut paikkaa vastaan, tavoitteena Turun yliopisto, johon jäin varasijalle 4
pääsykoevalinnassa

8/2/2021 7:16 PM

28 Hieno kurssi, kiitos auttamisesta 8/2/2021 6:43 PM

29 Toinen haku, mutta ensimmäinen kerta kun luin kokeeseen. 8/2/2021 6:30 PM
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30 Vuoden opiskelut avoimessa takana. Kiitos hyvästä kurssista! 8/2/2021 6:11 PM

31 Aloittaessani valmistautumiseni valintakokeeseen, minulla oli taskussani ainoastaan
peruskoulun 7.8 keskiarvo, ja oppisopimuskoulutuksella saadut merkonomin paperit jotka
riittivät hakukelpoisuuteen. Osallistuin toisena ja kolmantena hakuvuotena
ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssiin, mikä toi valtavasti hyötyä valintakokeeseen
valmistautumiseen ja antoi erittäin hyvät valmiudet lähteä suorittamaan kauppatieteiden
opintoja. Kova ja järkevästi tehty työ tuo mukanaan aina palkinnon

7/31/2021 6:40 PM

32 Pääsin varasijalta 4., pisteillä 21,43 7/19/2021 11:18 AM

33 Kiitos hyvästä kurssista 7/18/2021 11:37 PM

34 Kiitokset kurssista! 7/18/2021 7:14 PM

35 En varmaankaan ota paikkaa vastaan. Otan ensi vuonna käyttöön Ekonomivalmennuksen
kurssin, mutta ilman oppitunteja.

7/17/2021 6:37 PM

36 Hieman enemmän huolellisuutta ja kolme ärsyttävää kysymystä mitkä ihan helppoja meni
väärin ja tässä sitä ollaan. Kokeessa onnistuminen vaatii lukemista ( tosin itse luin 80h) mutta
myös kokeessa pitää olla mukana 100%

7/17/2021 5:19 PM

37 Todella hyvä kurssi! Pääsin opiskelemaan Vaasaan viestintätieteisiin, joista aion hakea
myöhemmin siirtohakua Vaasan kauppikseen. Kiitos kovasti kattavasta ja hyvästä kurssista.
Tämän vuoden koe oli mielestäni hyvin vaikea ja minun paikka valintakokeen kautta kaatui
siihen. Onneksi on muitakin väyliä! Hyvää kesää ja kiitos vielä yhteistyöstänne minun kanssa
somessa.:) Terkuin, Julia

7/15/2021 12:56 PM

38 Vastaanotin opiskelupaikan Ruotsissa. 7/14/2021 12:29 PM

39 Tiedostin jo kokeessa, että olin valmistautunut liian heikosti. Ekonomivalmennus on ehdoton
apu minulla ja aion ottaa kurssin vielä viimeisenkerran ja päästä kouluun. Iso kiitos kurssista,
siitä on suuri apu!

7/14/2021 11:50 AM

40 Kiitos valmennuksesta! 7/13/2021 1:21 PM

41 Keväällä uudestaan! 7/12/2021 5:28 PM

42 Kaksi ekaa hakukertaa käytiin ilman lukemista kokeilemassa ja vipalla kahdella kerralla
pistetty kaikki peliin.

7/12/2021 4:19 PM

43 Kiitos loistavasti toteutetusta valmennuskurssista! 7/11/2021 12:41 PM

44 Hyvä kurssi. Oma moka, että en lukenut tarpeeksi 7/11/2021 9:00 AM

45 Yllättävää, että sain paikan. Koe tuntui menevävän heikosti. Tuntui, että jätin vastaamatta liian
usein ja vielä useammin vastasin typerästi riskillä.

7/10/2021 9:14 PM

46 Lukeminen jäi liian vähälle, tunnistin sen itsekin. Nyt armeijassa ja tässä saa hieman väliä
lukemisesta. Seuraavan kerran kun haen, pääsen sisälle.

7/10/2021 11:33 AM

47 Hyvä kurssi vaikka koulupaikkaa ei tullutkaan. Ensi vuonna uudestaan samalle kurssille! 7/10/2021 1:16 AM

48 Kurssi oli erittäin kattava ja hyvä mutta jaksaminen yo-kokeiden jälkeen ei riittänyt tällä kertaa.
Aion pyrkiä uudelleen.

7/9/2021 10:15 PM

49 Hyvä kurssi! 7/9/2021 1:53 PM

50 Paikka jäi alle yhdestä pisteestä (verotehtävän takia). Olen hyvin pettynyt kyseisen
kysymyksen lopulliseen oikeaan vastaukseen ja teen oikaisupyynnön. Olen varasijalla 7.
Kurssinne oli mahtava!

7/9/2021 9:34 AM

51 Kurssi oli hyvä lopputuloksesta huolimatta. 7/8/2021 5:27 PM

52 Hyvä kurssi, kiitokset! 7/8/2021 4:59 PM

53 Hyvä kurssi, typeriä virheitä omassa suorituksessa. 7/8/2021 4:27 PM

54 Pääsin todistuksella Jyväskylään ja pääsykokeella Ouluun, kurssista oli paljon apua vaikka
pääsykoe oli vaikea!! :)

7/8/2021 10:05 AM

55 Koulupaikka ei kyllä jäänyt opetuksesta kiinni. Ensi vuonna uusi yritys ja otan varmasti 7/8/2021 9:56 AM
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ekonomivalmennuksen kurssin uudestaan :)

56 Valitettavsti toinen koulutus joka alkoi vähän yllättäen helmikuun lopulla sotki omia
lukemisiani. En ole pettynyt, sillä en ehtinyt lukemaan tarpeeksi. Kurssimateriaalinne ja
oppimiskone ovat todell hyviä, ehdottomasti suosittelen teitä eteenpäin.

7/8/2021 9:34 AM

57 Tällä hetkellä varasijalla 46 Poriin ja 64 Ouluun 7/8/2021 9:29 AM

58 Hyvä kurssi, hyvät kirjalliset materiaalit. Vain pari videota kerkesin katsomaan mutta opettajat
olivat erittäin hyviä ja osasivat pitää mielenkiinnon yllä, varsinkin matematiikassa.

7/8/2021 1:23 AM

59 Kiitos avusta mestari! 7/7/2021 11:38 PM

60 Kurssi oli mielestäni erinomainen ja materiaali oli todellä laaja, jonka ansiosta mikään ei jäänyt
epäselväksi.

7/7/2021 10:59 PM

61 Kurssi oli mielestäni hyvin monipuolinen, mutta en vain osannut hyödyntää sitä itselle
parhaimmalla tavalla. Odottelen yhdestä korkeakoulusta maisterivaiheen haun tuloksia, mutta
siinäkin olen kaukana varasijoilla, joten paikan saaminen on erittäin epävarmaa.

7/7/2021 9:38 PM

62 Tulossa ens vuoden (2022) helmikuun valmennuskurssille uudestaan (vaihdan elive-versioon
live-kurssin sijaan) :)

7/7/2021 9:30 PM

63 Ensimmäinen kerta tosissaan hakemassa. Aikaisempina vuosina armeija ollut lukemisen
esteenä ja uupumus ylioppilaskokeista.

7/7/2021 5:14 PM

64 Kiitos paljon kurssista. Kurssi mahdollisti asioiden sisäistämisen kunnolla pääsykoetta varten.
Olisin myös mahdollisesti kiinnostunut toimimaan valmennuskurssin tuutorina jos tällainen
mahdollisuus tulisi. Ystävällisin terveisin, Luukas Hemmi

7/7/2021 4:33 PM

65 Selkeästi enemmän olisi pitänyt tehdä tehtäviä, mutta nyt on pohjalukeminen alla, niin on ensi
vuonna helpompi aloittaa taad iso luku-urakka!

7/7/2021 4:30 PM

66 Vaativa koe ja hyvin raskaan tuntuinen luku-urakka 7/7/2021 4:13 PM

67 kurssi oli hyvä, kokeen toteutus surkea, aika loppui kesken. 7/7/2021 3:31 PM

68 Kiitos kurssista. Hyvää kesää koko tiimille. 7/7/2021 3:10 PM

69 Mielenkiinnolla ja jännityksellä odottaen mitä pääsykokeen laatijat ens vuodelle keksii.
Toivottavasti parempi koe ja lopputulos edessä silloin

7/7/2021 2:46 PM

70 Armeijan takia tunnit jäivät reiluun 100 tuntiin. Joka ei yksinkertaisesti riittämyt. 7/7/2021 2:32 PM

71 Kiitos loistavasta kurssista ja opiskelupaikasta!!!! 7/7/2021 2:11 PM

72 Valmistautuminen onnistui, mutta koe oli mielestäni jonkin verran ohi aihealueen. 7/7/2021 2:03 PM

73 Odotan paikkaa varasijalta Vaasan yliopistoon. 7/7/2021 12:27 PM

74 Ensisijainen hakukohde, Tampere, jäi 0,49 pisteen päähän. Oli niin lähellä, että harkitsen
hakemista ensi vuonna uudelleen.

7/7/2021 12:06 PM

75 Kiitos valmennuksesta 7/7/2021 11:57 AM

76 Lähellä sisäänpääsy oli. Varasijalta on vielä mahdollisuus päästä opiskelemaan. 7/7/2021 11:49 AM

77 Olin armeijassa joten lukuaikaa ei ollut paljoa 7/7/2021 11:34 AM

78 Parin vuoden päästä mahollisesti uudestaan. 7/7/2021 11:30 AM

79 Itseään on hirveän helppo huijata lukumäärissä. Parempi olla itselleen rehellinen ja tehdä
"vähemmän" tehokkaasti kuin väittää lukeneensa 1000 tuntia jos on somettanut siitä puolet.
Tämä vain oma ajatus ja opittu tässä vuosien varrella. Teidän näkökulmasta ymmärrän kyllä
täysin lukutuntien korostamisen, onhan se erinomainen tapa saada kurssilaiset tekemään vielä
vähän enemmän töitä kuin he ehkä muuten olisivat tehneet. Töitä sisäänpääsy tosiaankin
vaatii, mutta lepo on aina muistettava myös sillä sitä kautta tulee tehokkuus. Näin siis itse
koin. Kiitos vielä erittäin laadukkaasta valmennuskurssista, siitä oli isosti apua unelman
saavuttamiseen.

7/7/2021 11:28 AM

80 Kurssi oli hyvä ja toimiva, valintakoe vaikea enkä tiedä olisinko saanut paikkaa, vaikka olisin
panostanut paljon enemmän.

7/7/2021 11:26 AM
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81 Vaikka välikokeista alkoi tulla tasaista 29-31p niin itse koetilanteessa en vain onnistunut. 7/7/2021 11:13 AM

82 Mahtava kurssi viime vuonna jäi 0.5 pisteen päähän paikka, tänä vuonna 8 pisteen
marginaalilla sisään.

7/7/2021 11:11 AM

83 Kurssi oli opettavainen, opettajat hyviä ja mukavia, moodle on selkeä oppimisympäristö.
Itsenäinen opiskelu luentojen ohella ja oman oppimisen edistyksen seuraaminen tehty moodlen
avulla helpoksi. Tajusin vain kesken kurssin, että haluan mieluummin
kauppatieteet+tietojenkäsittelytiede -yhdistelmätutkintoon, johon pääsin nyt todistuksella. Sen
takia lopetin pääsykokeeseen valmistautumisen noin puolessa välissä kurssia.

7/7/2021 11:03 AM

84 Hyvä oli 7/7/2021 11:00 AM

85 Kurssi oli todella hyvä ja ensi vuonna todellakin uudestaan kurssilla! 7/7/2021 10:48 AM

86 Hyvä kurssi kokonaisuudessa, ainoastaan tehtävät voisivat olla entistä soveltavampia ja
haastavimpia varsinkin välikokeissa.

7/7/2021 10:46 AM

87 Kiitos vielä loistavasta kurssista! 7/7/2021 10:42 AM

88 Kurssi oli jokaisen euron arvoinen. 7/7/2021 10:33 AM

89 En päässyt osallistumaan valintakokeeseen karanteenin takia 7/7/2021 10:27 AM

90 Kiitos kurssista! 7/7/2021 10:21 AM

91 Minun valmistautumisen aikaa ei kannata ottaa huomioon, koska minun tilanne on melko
erikoinen - edellisestä yliopiston tutkinnosta kesti 23 vuotta, piti palauttaa muistiin aika monta
asiaa, joten aloitin valmistelut vähitelleen jo keväällä 2020.

7/7/2021 10:21 AM

92 Kolmas hakukerta, mutta ensimmäinen mihin luin. 7/7/2021 10:18 AM

93 kiitos menneestä keväästä ja teidän työpanoksestanne. 7/7/2021 10:14 AM

94 Vain ja ainoastaan valmistautumisen piikkiin meni tämä epäonnistuminen. Pystyin vielä
talvella opiskelemaan jotenkuten, mutta kevättä kohden kun piti alkaa kiristämään niin en
kyennyt keskittymään enään ollenkaan. Pitää selvittää miksi en kykene keskittymään
opiskeluun niin kuin pitäisi. Kiitos kurssinvetäjille laadukkaasta kurssista, olen varma, että
oikeanlaisella asenteella ja opiskelutekniikalla kuka tahansa pystyy koulupaikan saavuttamaan
tämän kurssin avulla.

7/7/2021 10:05 AM

95 Pääsin myös valintakokeella Vaasaan. 7/7/2021 10:03 AM

96 Turku varasija 1. 7/7/2021 10:03 AM

97 Helvetin hyvä fiilis että jaksoi painaa hommia loppuun asti ja pääsin sinne mihin halusinkin! 7/7/2021 10:02 AM

98 Käytyäni armeijan ja sen jälkeen reissu rauhanturvaajana ja työelämässä takasi sen että oma
akateeminen osaaminen oli odotetusti aika hukassa, mutta Ekonomivalmennuksen
verkkovalmennuskurssi teki valintakokeisiin lukemisesta paljon tehokkaampaa vaikkakin työtä
piti tehdä paljon. Iso kiitos Ekonomivalmennukselle laadukkaasta koulutuksesta ja
realistisesta suhtautumisesta valintakokeisiin, joka pakotti tekemään paljon työtä ja lopulta se
myös kannatti.

7/7/2021 9:59 AM

99 Tosi hyvä kurssi!!! Kiitos!! 7/7/2021 9:58 AM

100 Kiitokset kattavasta kurssista. 7/7/2021 9:54 AM

101 Kiitos vielä kurssista! Olen onnellinen kuitenkin ettei enään koskaan täydy osallistua samalle
rumballe ja aloittaa kaikkea alusta!

7/7/2021 9:51 AM

102 Ilman kurssia ei olisi varmuudella koulupaikkaa tullut, kiitoksia laadukkaasta kurssista! 7/7/2021 9:48 AM

103 Kiitos hyvästä kurssista ja kaikesta avusta kouluun pääsemisessä! 7/7/2021 9:43 AM

104 Kiitos erittäin paljon tuesta ja laadukkaasta opetuksesta. Ilman Ekonomivalmennusta en
todellakaan olisi tässä. Elämäni suurin unelma toteutui tänä vuonna ja tulen olemaan ikuisesti
kiitollinen. Erityiskiitokset tietenkin henkilökunnalle sekä myös tuutori Joona Nuortielle.
Viimeiselle kuukaudelle tsemppasi puhelinsoiton yhteydessä.

7/7/2021 9:42 AM

105 Olin erittäin tyytyväinen Ekonomivalmennuksen kurssiin! Ilman sitä ei olisi ollut mitään
saumoja mihinkään kouluun.

7/7/2021 9:42 AM
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106 Hyvä kurssi! Suosittelen kaikille kauppakorkeeseen pyrkiville! 7/7/2021 9:41 AM

107 Hyvä kurssi. Kiitos 7/7/2021 9:40 AM

108 Tosi hyvä kurssi ja kirjat aivan mahtavia! 7/7/2021 9:39 AM

109 Kiitos todella paljon kaikille kurssin järjestäjille! 7/7/2021 9:39 AM

110 Suuri kiitos ekonomivalmennukselle ja työntekijöille! Ilman kurssia en olisi päässyt haluamaani
hakukohteeseen.

7/7/2021 9:37 AM

111 Aikaa lukemiselle oli liian vähän. Kouluprojektit vei energiat toukokuussa. 7/7/2021 9:34 AM

112 Olen kiitollisuuden velassa! 7/7/2021 9:32 AM

113 Todella tiukat rajat tänä keväänä. Olen varasijalla 49. turkuun mutta silti vain 1 pisteen päässä
alimmasta hyväksytystä rajasta.

7/7/2021 9:27 AM

114 Loistava kurssi! Ilman tätä kurssia ei käytännössä mahdollista päästä. 7/7/2021 9:25 AM

115 Suuret kiitokset hyvin toteutetusta kurssista! 7/7/2021 9:24 AM

116 Kiitos hyvästä ja laadukkaasta opetuksesta! 7/7/2021 9:22 AM

117 Pisteen päähän jäi Turun yliopistosta, mutta eipä harmita ollenkaan. Kurssin ansiota tämäkin
koulupaikka on!

7/7/2021 9:22 AM

118 Ahkeruuskin palkitaan joskus, kiitos tuesta. 7/7/2021 8:46 AM

119 Hyvä kurssi, tärkeintä oli tehtävien tekeminen omasta mielestä. 7/7/2021 8:38 AM

120 Timo Ojansivun matematiikka oli parasta. Juha Koikkalaisen Yh myös erityisen hyvää! 7/7/2021 8:34 AM

121 Ensimmäinen hakukerta, luettu tosissaan koko kevät. Huomasin kuitenkin kokeeen jälkeen
että olisi pitänyt painottaa alusta alkaen paljon enemmän tehtäviä lukemisen rinnalle.
Kokeessa oli paljon hyvää päättelykykyä vaativia tehtäviä ja en itse ollut paljoa semmoisia
harjoitellut. Vaikka kuitenkin tein lähes kaikki kurssin tehtävät ei se tällä kertaa riittänyt. Nyt
tiedän mitä korjata ensi vuotta varten ja minulla on hyvä pohja päästä silloin sisään. Todellakin
otan uudestaan teidän valmennuskurssin! Ilman sitä olisin ollut tänä keväänä ihan hukassa.
Kiitos teille tsemppaamisesta ja hyvästä opetuksesta.

7/7/2021 5:45 AM

122 Suuret kiitokset Jukka Köngäs, Juha Koikkalainen ja Sirpa Tuomivaara.
Ekonomivalmennuksen tarjoamasta opetuksesta ja materiaalista oli mittaamaton hyöty
tulevaisuuteni kannalta! Mahtavaa kesän jatkoa kaikille!

7/7/2021 1:51 AM

123 Kurssi oli tosi hyvä ja oppiminen oli minulle helppoa etenkin oppimiskoneen ja
verkkomateriaalien avulla. Opettajista etenkin Jukan taloustiedon ja Villen historiantunteja oli
mielenkiintoista seurata. Pääsin kurssin avulla kouluun, vaikka ennen kurssia motivaationi ei
ollut ihan huipussa.

7/7/2021 1:16 AM

124 Avoimen väylä oli itselläni kyseessä eikä niinkään yo todistusvalinta. Aivan mahtava
verkkovalmennuskurssi, mutta omalla kohdalla koejännitys vei aina voiton, vaikka kuinka
valmistauduin hyvin. Panostakaa sen kehittämiseen kurssilla jatkossa! En ole ainoa tämän
ongelman kanssa, mutta onneksi on muita reittejä yliopistoon:) hyvää kesää!

7/7/2021 1:03 AM

125 Kiitos! 7/7/2021 12:25 AM

126 olen erittäin tyytyväinen valmennuskurssiin ja uskon sen pitkälti mahdollistaneen pääsyn
ylempiin hakukohteisiin.

7/6/2021 11:59 PM

127 Kurssi itsessään oli todella hyvä, mutta omien henkilökohtaisten ongelmien takia lukeminen oli
hankalaa ja jäi vähäiseksi. Toisen koulupaikan kuitenkin sain, vaikka se ei ole unelma
toisinkuin kauppatieteet.

7/6/2021 11:45 PM

128 En päässyt kouluun, koska valmistautuminen kokeeseen oli henk.koht syistä vähäistä. Olen
silti kiitollinen Jukalle kun sain vaihtaa helmikuun ryhmästä huhtikuun ryhmään ja yritin pysyä
opiskelu rytmissä mukana. Kokeessa yritin parhaani ja suoritus oli ihan ok omaan tilanteeseen
nähden. Kurssissa ei ollut mitään vikaa. Kaikki tunnit joille osallistuin oli hyviä ja kirjat olivat
myös hyviä. Aijon säilyttää ne ja varmasti palaan ekonomivalmennuksen kurssille jos vielä
koen että kauppatieteiden opiskelu olisi se oma juttu. Katse eteenpäin ja ensi kevään hakuihin!
Kiitos!

7/6/2021 11:39 PM
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129 Kiitos erityisesti Villelle loistavista historian luentovideoista! Asiat käytiin selkeästi läpi ja
luentoja oli mukava seurata.

7/6/2021 11:35 PM

130 Kurssi oli aivan paras enkä koskaan olisi selvinnyt kokeesta ilman kurssia!❤ 7/6/2021 11:01 PM

131 Ensimmäinen kerta missä oikeasti ehdin yrittää hakemaan koska yo kirjoitusten jälkeen ei
jaksanut lukea ja armeijan aikana ei ehtinyt lukea.

7/6/2021 10:46 PM

132 Suuret kiitokset kurssin loistavasta toteutuksesta. Osallistuin ensimmäistä kertaa
valmennuskurssille ja siitä oli itselleni suuri apu valmistautumisessa!

7/6/2021 10:27 PM

133 Kiitos äjille avusta kokeeseen valmistautumisessa. Ekalla Aaltoon, joten ei voi kun hattua
nostaa.

7/6/2021 10:16 PM

134 Olisin päässyt pisteilläni myös aaltoon 7/6/2021 10:12 PM

135 yllättävän haastava koe oli verrattuna aikaisempiin vuosiin mielestäni. lisäksi vastasin liian
useaan kysymykseen väärin. jos olisin jättänyt tyhjäksi osan vastauksistani olisin luultavasti
päässyt alempiin vaihtoehtoihini.

7/6/2021 9:28 PM

136 Kiitos mestari 7/6/2021 9:24 PM

137 varasijalla 17. Joensuuhun 7/6/2021 9:08 PM

138 Olen edelleen sitä mieltä, että ekonomivalmennuksen opettajat tekevät korvaamatonta työtä.
Itse valintakoe oli aivan saatanan huono. Tulen varmasti kurssille ensi vuonna uudestaan.

7/6/2021 8:29 PM

139 Oppimiskoneen tehtävät olivat pääpainossa 7/6/2021 8:10 PM

140 Huippu hyvä kurssi! En olisi ilman tätä päässyt ainakaan Aaltoon. 7/6/2021 8:09 PM

141 kiitos paljon loistavasta kurssimateriaalista, sekä loistavasta tehtävä materiaalista oppimisen
tueksi.

7/6/2021 7:54 PM

142 Valitettavasti koe oli tänä vuonna odotettua haastavampi eikä haluttu paikka auennut, mutta
silti kiitokset siitä että pääsin kouluun sisään kuuluu koko ekonomivalmennuksen porukalle!

7/6/2021 7:53 PM

143 Aivan mahtava kurssi ja antaa hyvin selkoa mitä kannattaa opiskella! 7/6/2021 7:52 PM

144 Ensimmäisenä vuonna, en lukenut valintakokeeseen yhtään. 7/6/2021 7:48 PM

145 Todella vaikea pääsykoe. Pääsin varasijoille (kauas). Ruotsinkieliseen pisteet olisivat
riittäneet, mutta kielitesti jäi parista kymmenestä pisteestä kiinni. Kiitos hienosta kurssista!

7/6/2021 7:34 PM

146 Pirun hyvä kurssi 7/6/2021 7:25 PM

147 Uutta matoa koukkuun ja ensi vuoden kurssilla nähdään! 7/6/2021 7:17 PM

148 ihan mahtava kurssi enkä voisi olla onnellisempi kun vuosien haahuilun jälkeen saan vihdoin
opiskelupaikan ja suunnan uralle. Kiitos siitä kuuluu tälle kurssille

7/6/2021 6:46 PM

149 kiitos mestari!!! 7/6/2021 6:36 PM

150 Vaikka paikka irtosi todistuksella niin verkkokurssista oli todella suuri apu matematiikan ja
yh:n kirjoituksien korottamisessa! Molemmista L ja koulupaikka napattu!

7/6/2021 6:23 PM

151 JES 7/6/2021 6:07 PM

152 Uskomaton alisuoritus, kun kahtena vuotena yhteensä yli 1000h lukemista yhteensä. Ollut
töissä missä tarvittiin valintakokeessa kysyttyjä tietoja yms.

7/6/2021 6:01 PM

153 Aloitin valintakokeeseen valmistautumisen liian myöhään, josta johtuen en kyennyt pysymään
mukana tiukassa lukemistahdissa.

7/6/2021 5:59 PM

154 pisteet riitti kaikkiin muihin paikkoihin paitsi aaltoon ja turkuun(tai ainakin vielä varasijalla
noihin). Mutta en aio ottaa niitä vastaan

7/6/2021 5:45 PM

155 Lähellä oli paikka ykköskohteeseen Turkuun mutta otetaan vastaan Porikin! 7/6/2021 5:43 PM

156 Koepisteeni olivat 19,92 ja todistuspisteeni olivat 103,9. Joten todennäköisesti minut lasketaan
todistuskiintiöön varasijojen laskiessa. Tulin valituksi Helsingin Hankeniin.

7/6/2021 5:42 PM

157 Hyvä kurssi! Erityisen hyvä oli Jussi Jalonen historian opettajana. 7/6/2021 5:36 PM
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158 Ensimmäinen hakukerta, jolloin tuli luettua. 7/6/2021 5:34 PM

159 Kyseessä 3 hakukerta, mutta ensimmäinen kerta jolloin oikeasti valmistauduin kokeeseen. 7/6/2021 5:32 PM

160 Minulla oli 1. hakukerta tosissaan, kerran hain viimevuonna nähdäkseni millainen koe 7/6/2021 5:25 PM

161 Kurssi auttoi omaan lukumotivaatioon ja välikokeiden ansiosta koko ajan tiesi millä tasolla
ollaan. Kiitos!

7/6/2021 5:24 PM

162 Kiitos teille kurssista! Ostin kurssin kahtena vuotena ja tällä kertaa nappasi. Ilman kurssia en
varmasti olisi saanut paikkaa kauppiksesta, iso kiitos teille!

7/6/2021 5:20 PM

163 Kurssista oli todella paljon apua valmistautumisessa, ehdottomasti suosittelen. Ja kiitokset
vielä kurssin järjestäjille!

7/6/2021 5:06 PM

164 Ensimmäisellä hakukerralla en juurikaan lukenut, mutta tänä keväänä luin ihan tosissaan.
Haen varmasti vielä uudestaan.

7/6/2021 5:05 PM

165 Voin suoraan sanoa, että ilman Ekonomivalmennusta olisi opiskelupaikka jäänyt saamatta. Nyt
3.kerralla päätin, että teen koko verkkovalmennuskurssin ja haen tosissani ja se kannatti.
Haluan vilpittömästi kiittää valmennuskurssistanne ja lämpimästi aion sitä myös kaikille
suositella.

7/6/2021 4:59 PM

166 Kiitos kurssista. Onnistuminen tuli kokeessa ja vaikea on uskoa että näin hyvä menestys olisi
tullut ilman kurssia.

7/6/2021 4:53 PM

167 En mennyt kokeeseen. Muutin mieltäni ja halusin tutalle ja pääsin 7/6/2021 4:44 PM

168 Kurssi oli loistava, sain paljon apua, suosittelin kavereille jo kurssin aikana 7/6/2021 4:43 PM

169 Helvetin laadukas kurssi. 7/6/2021 4:40 PM

170 Oli hyödyllinen kurssi, ensimmäiset kaksi hakukertaa opiskelin lukiokirjoilla ja kolmanteen en
harjoitellut pahemmin armeijan takia. En uskoisi että olisin päässyt ilman kurssia.

7/6/2021 4:37 PM

171 Kiitoksia Ekonomivalmennus tästä kolmen vuoden matkasta. Verkkokurssin oppimiskone oli
kullan arvoinen työkalu valmistautumisessa.

7/6/2021 4:32 PM

172 Kiitos valmennuskurssista, materiaali oli kattavaa ja laadukasta. Tehtäviä riitti paljon. Eritiys
kiitos hyville opettajille.

7/6/2021 4:31 PM

173 Hakiessa eniten auttoi oma uudenlainen ja ns vakavampi suhtautuminen kokeeseen, sillä sen
vaikeus selvisi ensimmäisellä lukukerralla. Myös koin todella tärkeäksi avuksi käymäni
kauppiksen peruskurssit avoimen puolella. Aiheet oli jo tuttuja, mutta niiden tenttaus
oppimiskoneessa oli hyödyksi. Taisin päästä 8. tasolle.

7/6/2021 4:25 PM

174 :) 7/6/2021 4:20 PM

175 Olen niin onnellinen!! Kiitos mahtavasta opetuksesta<3 7/6/2021 4:17 PM

176 Olin verkkokurssilla jo viime vuonna mutta motivaatiota ei ollut silloin tarpeeksi! Nyt kuitenkin
motivaatiota riitti ja sain kurssilta riittävästi itsevarmuutta kokeeseen. Kova työ palkittiin ja
syksyllä yliopisto kutsuu. Iso kiitos!!

7/6/2021 4:15 PM

177 Kiitos tuhannesti kurssista! 7/6/2021 4:11 PM

178 Kiitos valmennuksesta! Suosittelen muillekkin! 7/6/2021 4:09 PM

179 Hyvä kurssi, sisäänpääsy jäi yhdestä pisteestä kiinni😢 7/6/2021 4:08 PM

180 Hieno kurssi lähes pelkkää positiivista. Tää oli toinen vuosi kun , hain ja pääsin nyt
ykköshakukohteeseen. Jos tarvitsette kursillenne seuraavana vuonna nuorta joka pääsi teidän
kurssilla kouluun, niin olisin kiinnostunut.

7/6/2021 4:07 PM

181 Loistavaa työtä taas valmennuskurssilta. Kiitos. Tuutorit olivat mahtavia ja antoivat tärkeitä
opiskeluvinkkejä.

7/6/2021 4:06 PM

182 Kiitos kurssista 7/6/2021 4:02 PM

183 Kiitos. 7/6/2021 4:01 PM

184 Kiitos kaikesta teille! 7/6/2021 3:54 PM
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185 Kiitoksia laadukkaasta valmennuksesta! 7/6/2021 3:48 PM

186 Kiitos kurssista! Aivan mahtava fiilis. Erittäin hyvin toteutettu kurssi! Vaikeuksia oli mutta ne
sain selätettyä. Ilman tätä kurssi en usko että olisin saanut paikkaa. Kiitos!

7/6/2021 3:47 PM

187 Kiitokset aivan älyttömästi koko ekonomivalmennukselle!!! Teillä oli tosi hyvä ja kattava
valmennuskurssi. Siitä sai todella paljon tukea ja apua opiskeluun. En osaa kiittää tarpeeksi.
Sain rahoilleni vastinetta 100% ja tulen aivan varmasti suosittelemaan teitä tutuille ja
tuntemattomille. KIITOS!

7/6/2021 3:45 PM

188 Ihan paras kurssi ikinä! Ei olisi muuten koulupaikka irronnut varsinkaan ekalla yrittämällä! 7/6/2021 3:42 PM

189 - 7/6/2021 3:41 PM

190 Koe oli pitkä ja vaikea, sekä erittäin soveltava. Kokeessa oli kysymyksiä jotka oli
rakenteeltaan sellaisia, joihin kannatti jättää vastaamatta. Ekonomivalmennuksesta oli suuri
hyöty valmistautuessa kokeeseen.

7/6/2021 3:41 PM

191 Kiitos huippi kurssista! 7/6/2021 3:31 PM

192 Edelliseen kysymykseen liittyen: Kolmas hakukerta oli kyseessä, mutta ensimmäinen kerta oli
ylioppilaskeväänä, jolloin en valmistautunut kokeeseen, eli tämä oli toinen ”virallinen”
hakukerta.

7/6/2021 3:24 PM

193 2 ensimmäisellä kerralla en valmistautunut kunnolla. Tämä oli ensimmäinen vuosi kun
valmistauduin kunnolla. Kiitos paljon. Valmennuskurssi todellakin toimiin.

7/6/2021 3:24 PM

194 - 7/6/2021 3:22 PM

195 Aivan priima materiaalit. 7/6/2021 3:21 PM

196 Lukemisen määrä voi hämätä itseni kohdalla, koska olen nopea oppimaan ja asia on
kiinnostanut muutenkin jo pienestä pitäen, jolloin sisäistän ja opin nopeammin joitakin asioita
mitä moni muu. Kurssi oli kyllä oikein osuva ja sen avulla koulupaikka tuli, kunhan jaksoi
tehdä töitä ja pohtia asioita. Erityisen hyväksi osottautui myös kaverin kanssa yhdessä
opiskelu ja asioiden käsittely jolloin asia jäi todella hyvin muistiin kun siitä oli keskustellut
jonkun kanssa. Kannustan muitakin pyrkimään keskustelemaan opiskelluista asioista jolloin ne
sisäistää paremmin.

7/6/2021 3:21 PM

197 Kurssista suuri apu, lukemiseni taso oli hyvä mutta parannettavaakin oli, kokeessa tuli
näköjään tehtyä virheitä mikä vaikutti paikan saamatta jäämiseen.

7/6/2021 3:20 PM

198 Kokeessa kysyttiin itselle hankalia 7/6/2021 3:09 PM

199 Iso kiitos hyvästä kurssista, kun oma motivaatio on kohdillaan niin tämä kurssi tarjoaa parhaat
mahdolliset välineet kauppakorkeakouluun pääsemiseen.

7/6/2021 3:07 PM

200 Kiitos kurssista! Kurssi auttoi saavuttamaan tavoitteeni. Mukavaa kesää! 7/6/2021 3:07 PM

201 Mahtava kurssi! 7/6/2021 2:59 PM

202 Minun on vaikea uskoa, että olisin päässyt mihinkään kauppakorkeakouluun ilman
ekonomivalmennusta. Todennäköisesti paras sijoitus jota tulen koskaan tekemään, kiitos!

7/6/2021 2:53 PM

203 Aivan mieletön kurssi ilman sitä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta minnekkään. Varsinkin kun
minulla ollut 3vuotta taukoa koulusta, kunnes päätin että nyt on aika ilmoittauduin kurssille tein
kaikkeni ja tässä sitä ollaan koulupaikka taskussa, isot kiitokset kaikille opettajille! Vaikka
äidinkielenä on ruotsi niin suosittelen lämpimästi kurssia myös muille ruotsinkielisille joilla
suomentaitoa löytyy. Kiitos kaikesta!

7/6/2021 2:49 PM

204 Olen sanaton 7/6/2021 2:46 PM

205 Kurssi oli todella hyvä ja toimiva, mutta vaikea valintakoe yllätti 7/6/2021 2:45 PM

206 Kiitos valmennuskurssista, en olisi pärjännyt kokeessa ilman kurssia! 7/6/2021 2:44 PM

207 OK 7/6/2021 2:40 PM

208 Kiitos laadukkaasta ja kattavasta opetuksesta ja oppimateriaaleista! Todistusvalintapaikasta
huolimatta taloustiedon ja historian osaamiseni on täysin eri tasolla kuin mitä se olisi ollut
ilman valmennuskurssia, joten hukkaan lukeminen ei mennyt.

7/6/2021 2:40 PM
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209 Hain ensimmäisenä kertana ilman valmennuskurssia ja huomasin nyt kurssin aikana kuinka
paljon asioita jätin opettelematta. Ilman kurssia en olisi osannut lukea oikeita asioita oikealla
tavalla.

7/6/2021 2:35 PM

210 huhhuh oli itselle todella vaikea kevät henkilökohtaisista syistä. Koe oli vaikea ja tein myös
liikaa virheitä, mutta onneksi opiskelupaikan sain. Iso kiitos siitä kuuluu myös teille
kurssinpitäjille vaikka koe oli soveltava koen, että kurssi kokonaisuudessaan valmisti hyvin
itse kokeeseen. Kiitos!

7/6/2021 2:35 PM

211 Hakukerta oli 2. mutta ensimmäisellä kerralla en valmistautunut ollenkaan. Sain
valintakokeesta 17.92p ja luulen että ilman ekonomivalmennusta olisin saanut alle 10p. Aion
osallistua takuukurssille.

7/6/2021 2:34 PM

212 Ekonomivalmennuksesta oli todella iso apu kouluun pääsyssä. Kiitos! 7/6/2021 2:31 PM

213 Hakukohteena vain aalto joka jäi uupumaan vain muutamasta pisteestä 7/6/2021 2:30 PM

214 Uskon että osaamiseni olisi riittänyt hyvinkin, jos koe olisi ollut 2018 tai 2019 tasoinen.
Kokeen haastavuustaso ja ajan loppuminen sai minut vastaamaan myös epävarmoihin
kysymyksiin joka näkyy nyt tappiona.

7/6/2021 2:29 PM

215 Kurssi antoi kyllä hyvät valmiudet koetta varten mutta ei vaan riittänyt itsellä aika kokeessa ja
tehtävät oli todella vaikeita vaikka todella paljon luinkin ja luottavaisin mielin menin kokeeseen.
Tällä hetkellä odottelen ammattikorkeaan paikkaa varasijalla ja toivottavasti sinne päästyä
pääsen toista kautta vielä kauppakorkeaan.

7/6/2021 2:29 PM

216 Teette kyllä uskomattoman hienoa työtä. Teidän kurssilla tuli sellainen fiilis, että voiko edes
ilman kurssia päästä opiskelemaan. Tänä vuonna pääsykoe oli hyvin erilainen, mutta teidän
kurssistanne oli kuitenkin erittäin paljon hyötyä ja nyt teillä on mahdollisuus kehittää kurssia
edelleen kun tiedätte, että tälläinenkin koe on mahdollinen. Hieno porukka teillä ja erittäin hyvät
opettajat. Oppitunnit voisivat olla ehkä hieman pidempiä, erityisesti taloustiedossa muutamilla
Jarkko Ahon tunneilla olisi voitu käydä asioita vielä syvällisemmin (hänellä kyky selittää asiat
todella selkeästi) ja tästä olisi varmasti ollut hyötyä. Ymmärrän kyllä, ettei kaikki ole
mahdollista, mutta tämä tuli mieleen kehitysehdotuksena. Kiitos vielä teille, toivottavasti
itsekin pääsen joskus osaksi tälläistä porukkaa, että oman tekemisen tulokset näkee näin
selkeästi. Pahoittelut vielä jos tämä ei ollut oikea kanava palautteelle, mutta oli välttämätöntä
kertoa tästä ilosta, jota olette olleet mahdollistamassa.

7/6/2021 2:29 PM

217 Teidän kurssi on super hyvä ja se ettei tullut opiskelupaikkaa on täysin oma moka. Olisi
pitänyt valmistautua paremmin. Aion osallistua kurssillenne uudestaan :)

7/6/2021 2:26 PM

218 Hankala oli opiskella työn ohella, mutta eipä siinä. Ensi vuotta varten lukeminen käynnistyy
heti ja uutta yritystä tulille. Ensikertalaisuus meni amk-opintoihin vuosia sitten.

7/6/2021 2:24 PM

219 Mahtava kurssi sisältöineen, opettajineen! Itsestä jää kiinni, jos ei pääse sisään.. Tällä kertaa
itse yliarvioin kykyni opiskella äitiyslomalla 😄

7/6/2021 2:23 PM

220 Todella hyvä kurssi. 7/6/2021 2:20 PM

221 Ensimmäinen kunnon hakukerta jolloin yritettiin tosissan. Kurssi oli hyvä ja laadukas, syksyllä
nähdään. Tämä ei jää tähän.

7/6/2021 2:20 PM

222 Valmennuskurssi oli erittäin hyvä. Opiskelupaikka jäi kuitenkin tänä vuonna haaveeksi
perheessä tapahtuneen menetyksen takia, joka vaikutti koe valmistautumiseen erittäin paljon.
Aion ehdottomasti osallistua teidän valmennuskurssille myös ensi vuonna, ja silloin napata
itselleni opiskelupaikan.

7/6/2021 2:20 PM

223 Aalto oli ykkös valinta, mutta ei jyväskylä haittaa 7/6/2021 2:17 PM

224 Kiitos kurssista:) 7/6/2021 2:14 PM

225 hyödyllinen kurssi :) 7/6/2021 2:10 PM

226 Kiitos todella hyvästä valmennuskurssista. Oli todella suuri hyöty! 7/6/2021 2:08 PM

227 Valmennuskurssi oli kaikin puolin kattava! Luulen että jäi kiinni ainoastaan oman työn
määrästä, mutta nyt kun pystyn lukemaan kokonaisen vuoden paremmalla jaksoituksella,
luulen että koulupaikka on varmempi! Kokeen haastavuus tuli kyllä yllätyksenä, aika loppui
harmillisesti kesken, mutta nyt ainakin tiedän mitä on vastassa ensi vuonna!

7/6/2021 2:05 PM



Ekonomivalmennus 2021 tulokset

11 / 15

228 Luin ensimmäisenä hakukeväänä noin 500 tuntia ja opiskelupaikka ensimmäisestä kohteesta
jäi 0,5 pisteen päähän. Päätin yrittää uudelleen, ja tänä vuonna 250 tunnin opiskelun jälkeen
paikka viimein tuli! Eniten koin että nyt helpotti se, että osasin rauhottua kokeessa ja uskoa
itseeni. Kiitos jälleen kurssista!

7/6/2021 2:03 PM

229 Kokonaisuudessaan edelliset hakukerrat mukaan lukien tunteja tuli päälle 1000h. Olin myös
viime keväänä teidän kurssillanne ja voin kyllä suositella eteenpäin!

7/6/2021 2:01 PM

230 Kurssi auttoi todella paljon, koulupaikka jäi muutamasta pisteestä kiinni. Jännitys ja oma
ajankäyttö kokeessa aiheutti epäonnistumisen. Kurssin aion käydä uudestaan ja luulen että
toisella kerralla lykästää :) Ilman kurssia olisin luultavasti saanut vain muutaman pisteen
valintakokeesta ja nyt sain yli 20 pistettä.

7/6/2021 1:59 PM

231 Yllättävä koe, onneksi tuli tulosta. Kiitokset kaikille kurssinpitäjille 7/6/2021 1:56 PM

232 Kiitos oikein lämpimästi tehokkaasta valmennuskurssista! 7/6/2021 1:56 PM

233 1. hakukerta kauppikseen. DI-tutkinto jo. 7/6/2021 1:54 PM

234 Haluan kiittää Jukkaa minun ”patistamisesta”. Viime vuonna koulupaikka jäi uupumaan 20%
säännön takia, joka painoi mieltä vielä pitkään keväälle ja valmistautuminen oli heikohkoa
vaikka harjoituspääsykokeet sujuivat hyvin. Viimeistään Jukan tekstiviesti 3vko ennen koetta
herätti minut normaaliin lukutahtiin. Koetulos oli mieluinen ja selkeästi vähempi lukeminen tänä
keväänä riitti, sillä 2020 keväällä lukutunteja oli muistaakseni 1200. Kiitos.

7/6/2021 1:54 PM

235 Hyvä kurssi. Kiitos! 7/6/2021 1:52 PM

236 Markkinoiden paras kauppikseen valmistava kurssi. Harmi että 2021 kokeessa oli rutkasti
myös haastavia ja soveltavia asioita mitä ei kurssilla käyty läpi, mutta se ei tietenkään kurssin
suunnittelijoiden syy ole. Pitihän painopisteen olla lukion oppimäärässä, ja niiden asioiden
tiimoilta kurssi olikin todella kattava. Tällä kurssilla sai perusasiat hyvin haltuun, minkä
pohjalta kokeessa menestyminen oli varmasti helpompaa, vaikka koe olikin todella haastava.
Suosittelen lämpimästi kauppikseen haluaville. Erityismaininta Jussi Jalosen laadukkaista ja
mielenkiintoisista historian luennoista!

7/6/2021 1:52 PM

237 Kiitos vielä kurssista! 7/6/2021 1:50 PM

238 Kurssi oli mielestäni erinomainen ja teidän käytettävissä olleilla tiedoilla en nää, mitä olisitte
kurssinjärjestäjänä voineet tehdä toisin. Koe oli omasta mielestäni työläs ja hyvin erilainen
kuin edellisten vuosien kokeet. Koin epäonnistuneeni valintakokeessa enkä mielestäni saanut
näytettyä omaa osaamistani juurikaan, joten opiskelupaikka oli pieni yllätys. Ilman kurssia
olisin tuskin kuitenkaan päässyt sisään minnekään, kun olin kaiken lisäksi ei-ensikertalainen.
Kiitos ekonomivalmennus! Ja seuraavien vuosien opiskelijoita tsempatakseni haluan sanoa,
että motivaatio on kaiken a ja o. Aloitin valmistautumisen vasta maaliskuun alussa, tein koko
kevään 40 tuntia viikossa töitä, muutin uuteen asuntoon yms. Helpoimman kautta ei menty,
enkä suosittele ehkä tätä tietä kaikille, mutta motivaatio oli asia, joka itseäni ajoi eteenpäin! :)

7/6/2021 1:49 PM

239 lets go 7/6/2021 1:48 PM

240 Ostin kurssin tutustumismielessä. Ehkä ensi vuonna haen tositarkoituksella. Kiitos!!! 7/6/2021 1:47 PM

241 Kiitos kurssista! 7/6/2021 1:47 PM

242 Itselle ei toiminut etänä opiskelu verkossa/lähiopetus toimisi paremmin 7/6/2021 1:46 PM

243 - 7/6/2021 1:44 PM

244 Ihan hyvä kurssi vaikka en päässyt otan ensivuodelle uudestaan ja lisää erilaisia kysymyksiä
oppimiskoneeseen myös erittäin vaikeita!

7/6/2021 1:43 PM

245 Hyvä kurssi 7/6/2021 1:42 PM

246 Ei ollut vaihtoehdoissa, mutta sain paikan avoimen väylän kautta ja tulos ehti tulla jo ennen
pääsykoetta, joten en osallistunut kokeeseen ollenkaan

7/6/2021 1:42 PM

247 - 7/6/2021 1:41 PM

248 Kiitos. Ilman kurssia paikka Aallosta olisi jäänyt saamatta. 500€ investointi tuntuu tällä
hetkellä naurettavan pieneltä.

7/6/2021 1:40 PM
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249 Kyllä tämä kurssi auttoi minua paljon. Vaikka olin käynyt jo vuoden opinnot avoimessa, oli
kurssista silti paljon hyötyä. Itselleni Opetusvideot ja tehtävät oli isossa roolissa. Voin
suositella. Kiitoksia!

7/6/2021 1:40 PM

250 Varalla vielä kahteen ylempää kohteeseen. Kurssi erinomainen apu, vaikka sitä yritettiin
selkeästi sivuuttaa uusimmalla kokeella. Kiitos kaikli, erityiskiitos Jukkis! Hyvät tsempit.

7/6/2021 1:39 PM

251 Kiitos teille. Tulen suosittelemaan teitä tutuille jotka hakevat kauppikseen! 7/6/2021 1:39 PM

252 Sain välikokeista hyviä arvosanoja mutta tyrin itse pääsykokeen. 7/6/2021 1:36 PM

253 Vaikean elämäntilanteen takia valmistautuminen pääsykokeeseen jäi vähäiselle, eikä tulos
riittänyt opiskelupaikkaan.

7/6/2021 1:36 PM

254 Kiitos 7/6/2021 1:35 PM

255 Kysymyksen päähän jäi opiskelupaikka, oikeita vastauksia 26 mutta vääriä jopa 9. Varmoja oli
kokeen viimeisen tunnin alussa 20, tuli vastattua fifty fifty kysymyksiin huonolla
menestyksellä.

7/6/2021 1:34 PM

256 Natsaa 7/6/2021 1:32 PM

257 Pääsykoe oli hankala minulle 7/6/2021 1:29 PM

258 Suuri apu ekonomivalmennuksesta. 7/6/2021 1:28 PM

259 Kiitos mahtavasta kurssista! 7/6/2021 1:27 PM

260 Kiitos paljon Teille kaikille! 7/6/2021 1:25 PM

261 Takuukurssilla tavataan. 7/6/2021 1:24 PM

262 Erinomainen kurssi. Kiitoksia! 7/6/2021 1:24 PM

263 Kiitos mielettömän hyvästä kurssista. Valintakokeessa epäonnistuin täydellisesti ja silti sain
opiskelupaikan . Näin neljän alle kouluikäisen pojan äitinä täytyy olla tyytyväinen ja ikääkin on
itelle kertynyt.

7/6/2021 1:23 PM

264 Muutamasta pisteestä jäi kiinni tänä vuonna koulupaikka. Suuri harmitus jäi tietenkin kun
kovasti teki töitä, mutta ensi vuonna sitten uudestaan. Iso kiitos ekonomivalmennukselle,
kurssista oli valtava apu valmistautumiseen ja tiedän että ilman valmennuskurssia lukeminen
olisi tuntunut mahdottomalta.

7/6/2021 1:23 PM

265 Hyvä kurssi! Olisin tullut uudestaan, jos en olisi päässyt sisään. Hyvät opettajat, kaikkiin
videoilla olleisiin olin tyytyväinen.

7/6/2021 1:21 PM

266 varasija 22 7/6/2021 1:20 PM

267 Kurssi oli hyvä, kokeessa iski epäluulo joka johti epävarmoihin vastaamiseen, jotka maksoivat
paikan

7/6/2021 1:20 PM

268 Koe oli vaikea ja päätin vasta pari kuukautta ennen koetta hakea kauppatieteelliseen kolmen
vuoden lääkikseen hakemisen jälkeen, jonka takia lukuaika jäi suhteellisen lyhyeksi. Siihen
nähden olen erittäin tyytyväinen tulokseen ja Ekonomivalmennus oli varmasti paras vaihtoehto
valmennuskurssiksi!

7/6/2021 1:20 PM

269 Olisi pitänyt ottaa valmennuskurssi sekä ostaa muiden kustantajien kirjat aikaisemmin. Osasin
aihekokonaisuudet sekä ymmärsin syy-seurausuhteet jne. Itse kokeessa koetillane loi minulle
erityisesti paineita ja itse koe oli erilainen mihin olin valmistautunut (kysymykset sekä niiden
muotoilu jopa hieman erikoista). Kiitos kurssista ja ensi keväänä uusi yritys ja yliopistopaikka
haltuun.

7/6/2021 1:20 PM

270 Kolmas kerta todensanoi! Hain ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja tuolloin osallistuin
Ekonomivalmennuksen Helsinki lähikurssille. Tuona vuonna luulin, että kauppikseen pääsee
ilman vaivannäköä. Lukeminen jäi omalta osalta lähes nollaa ja pisteitä kokeesta taisi tulla
noin 10. 2019 olin armeijassa vuoden ja hain vain vapaapäivän takia. 2020 osallistuin jälleen
Ekonomivalmennuksen takuukursille. 2020 olin ottanut opikseni ja luin noin 350h. Tuona
vuonna koe oli kaksiosainen ja sain ensimmäisestä vaiheesta 18,5 pistettä ja toisesta
vaiheesta 8,94 pistettä ja Ouluun tarvitsi 8,45. Tuona vuonna oli kuitenkin sääntö, että piti
saada korkeintaan 20% vähemmän pisteitä kuin ekasta vaiheesta. 2020 olin menettää toivoni
hakemiseen, mutta päätin hakea vielä kerran. 2021 olin ottanut opikseni, että sisäänpääsy

7/6/2021 1:18 PM
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vaatii helvetisti töitä minulta. Verkkovalmennuskurssi tuki urakkaani, sillä pystyin pitämään
silmällä omaa osaamistasoani suhteessa muihin hakijoihin. Olinkin välikokeissa top30%
parhaan joukossa joka kerta. Lukutunteja kertyi miltein 600. Lisäksi opiskelin yhdessä kaverin
kanssa. Pidimme Zoom tapaamisia joka arkipäivä noin 3-4 tuntia ja teimme tehtäviä yhdessä.
Yhdessä pohtiminen on todella tehokasta ja suosittelenkin sitä kaikille! Voin myös suositella
Ekonomivalmennusta jokaiselle kauppikseen pyrkivälle! Todella hyvin toteutettu kurssi ja
vuodesta 2018 tapahtunut parannusta. Muun muuassa välikokeiden ”todenmukaisuus” on
ensiluokkaista. Kiitos! Ystävällisin terveisin Miko Hiltunen

271 Voin suositella kurssia kaikille. En itse juurikaan osallistunut kun pääsin papereilla, mutta
jukka the mestarin armotonta sanan säilää tarvitaan tuloksiin. Toivon armottoman brutaalin
rehellisyyden jatkuvan myös jatkossa, se tuo sopivaa herätystä keskimäärin suhteellisen
arrogantteihin ja laiskoihin kauppis-haaveilijoihin.

7/6/2021 1:17 PM

272 Kiitos kurssista! 7/6/2021 1:16 PM

273 Kiitos teille! 7/6/2021 1:15 PM

274 Suuri kiitos matikanopelle. En nyt muista nimeä kunnolla, mutta Timo taisi olla etunimi.
Loistava opettaja.

7/6/2021 1:15 PM

275 Kävin kokeessa pari kertaa aiemmin, mutta tämä oli ensimmäinen kerta kun valmistauduin. 7/6/2021 1:14 PM

276 50/50 arvaukset veivät opiskelupaikan kauppakorkeakoulusta, joten kantapään kautta tuli
opittua!

7/6/2021 1:14 PM

277 KIITOS!!!!!!! 7/6/2021 1:12 PM

278 Toinen kunnon hakukerta valmennuskurssin kanssa. 7/6/2021 1:12 PM

279 Superkurssi on. Viime vuonna oli lähellä ja nyt onnistui. Kiitos! 7/6/2021 1:09 PM

280 Pääsin viime vuonna Vaasaan, yritin nyt aaltoon. 7/6/2021 1:08 PM

281 Kiitos mahtavasta kurssista. Pienestä jäi kiinni ykköshakukohde mutta ilman kurssia olisi
jäänyt varmasti koko koulupaikkakin saamatta.

7/6/2021 1:07 PM

282 Kiitos kurssista ja nähdään ensi vuonna 7/6/2021 1:07 PM

283 Kiitos motivaatio viesteistä aina välikokeiden jälkeen. Terveisin vasta viimeisestä kokeesta
sain 28.5p.

7/6/2021 1:07 PM

284 Iso kiitos ekonomivalmennuksen opettajille! Kokonaisuus on loistava!! Tuleville pyrkijöille
vinkiksi opiskelukalenterin luominen ja aikatauluttaminen sekä rutiinien luominen

7/6/2021 1:07 PM

285 Kiitos kaikesta 7/6/2021 1:06 PM

286 - 7/6/2021 1:06 PM

287 Vaikka Lappeenranta oli itselleni 2. vaihtoehto (Aalto luonnollisesti 1.) oli paikka tästä
yliopistosta mieluisa, niin pää- kuin sivuainevalikoimankin puolesta. Valmennuskurssi oli
enemmän kuin loistava, enkä kadu sille osallistumista lainkaan. Tein kuitenkin sen virheen,
että menin korottamaan kolmea YO-arvosanaa pääsykoekeväänä ja katastrofin ainekset
lukumäärän kannalta olivat valmiit.

7/6/2021 1:06 PM

288 Kyseessä kolmas hakukerta mutta oikeastaan vasta toinen kerta kun tein tosissani töitä.
Ensimmäinen hakukerta oli vain vähän kokeilua jossa luin vaan kuukauden. Kiitos
erinomaisesta kurssista! Olen ollut mukana kolmena vuonna ja nyt voin onneksi sanoa että
tämä jäi viimeiseksi. Kiitos

7/6/2021 1:05 PM

289 Kiitos kurssista. Kaikissa aineissa oli hyvät opettajat. 7/6/2021 1:04 PM

290 Opiskelulaikka jäi yhdestä oikeasta vastauksesta kiinni. 7/6/2021 1:04 PM

291 Kiitos kaikesta, suurkiitos erityisesti timolle matikanopetuksesta ja myös muille opettajille. 7/6/2021 1:04 PM

292 Kiitos paljon kurssista! Opiskelupaikan saaminen ei olisi ollut mahdollista ilman teitä. 7/6/2021 1:04 PM

293 Hyvä kurssi, ensi vuonna pitää repiä enemmän aikaa lukemiselle. 7/6/2021 1:03 PM

294 Eiköhän kaikki jo tiedä, että ilman teidän kurssia ei juurikaan ole valintakokeisiin asiaaz 7/6/2021 1:03 PM
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295 Kiitos Jukka ja muu henkilöstö. Kurssi antoi niin hyvät valmiudet, että jopa järkyttävän kokeen
ja epäonnistuneen suorituksen jälkeen olisin tullut valituksi jokaiseen hakukohteeseeni. Teette
todella arvokasta työtä, kiitos sydämeni pohjasta!!

7/6/2021 1:03 PM

296 Sääliksi käy niitä jotka ei tätä kurssia käy. Kokeet tuntuu menevän vaikeammaksi vuosi
vuodelta, mutta ekonomivalmennus pysyy hyvin tahdissa tai jopa pari askelta edellä.
Suosittelisin kaikille.

7/6/2021 1:03 PM

297 EV valmennuskurssi oli ratkaiseva tekijä sisäänpääsyn kannalta. Täyttä priimaa. 7/6/2021 1:03 PM

298 Loistava kurssi! Olin vuosi sitten toisen firman kurssilla eikä siellä paneuduttu tarpeeksi
oleellisiin asioihin kuten vastaustekniikkaan. Tällä kurssilla pystyin helposti yhdistämään
taitoni vastaustekniikkaan ja sain haluamani opiskelupaikan!

7/6/2021 1:02 PM

299 Kokeen vaikeus yllätti täysin ja sai paniikissa arvailemaan liikaa. Ehkä ois voinu myös
lukiessa panostaa enemmän omiin heikkouksiin. Kiitos valmennuskurssin tuesta ja eiköhän
nähä taas ensi keväänä.

7/6/2021 1:02 PM

300 Viime vuoden 80% kiintiö oli ainoa syy miksen ollut jo opiskelemassa. Kiitos kuitenkin
Jukkikselle yhteisistä vuosista, suosittelen ekonomivalmennusta jatkossakin.

7/6/2021 1:02 PM

301 Ensisijainen hakupaikka Tampere, jossa 1. Varasija ja Vaasa varmistettu paikka. 7/6/2021 1:01 PM

302 Kiitos vielä tuhannesti Teille kaikille Ekonomivalmennuksen työntekijöille, ilman Teitä
opiskelupaikka olisi minulle pelkkä haave erityisesti matematiikan osalta! Kiitos.

7/6/2021 1:01 PM

303 Varasija vielä mahdollinen 7/6/2021 1:00 PM

304 Kiitos kaikesta avusta. Tulen suosittelemaan kurssia tutuilleni. 7/6/2021 1:00 PM

305 Vaikka koe olikin hyvin erilainen tänä vuonna, koen että kurssi loi kuitenkin niin hyvät eväät
kokeeseen, että ilman sitä en olisi onnistunut. Iso kiitos kurssista!

7/6/2021 12:59 PM

306 Kiitän. 7/6/2021 12:58 PM

307 Osaamiseni oli kokeeseen enemmän kuin riittävällä tasolla, mutta kokeessa epäonnistuin ja
vastasin helppoja kysymyksiä väärin sekä tein huolimattomuusvirheitä. Pääsin toiseen
hakukohteeseeni.

7/6/2021 12:56 PM

308 Pelkkää positiivista sanottavaa kurssista, kuitenkin erityisesti iso hatunnosto historian opettaja
Ville Hirvoselle. Historia on aina ollut itselle ylivoimaisesti heikoin osa-alue mutta tänä vuonna
sain omaksuttua asiat huomattavasti paremmin loistavan opetuksen ansiosta

7/6/2021 12:56 PM

309 Kiitos valtavasti kurssista! En olisi pystynyt tähän ilman teitä. 7/6/2021 12:55 PM

310 Erinomainen kurssi, kiitos kaikille ketkä opettivat helmikuu 2021 elive:ä. Suosittelen kaikille
ketkä aikovat hakea

7/6/2021 12:55 PM

311 Olin yhden pisteen päässä opiskelu paikasta. 7/6/2021 12:52 PM

312 Kova työ palkitaan aina. Kiitos kurssista. Suosittelen tutuille 100/100. 7/6/2021 12:52 PM

313 Iso kiitos koko EV:n porukalle! 7/6/2021 12:52 PM

314 Isot ja lämpimät kiitokset koko ekonomi valmennuksen porukalle upeasti toteutetusta
kurssista!

7/6/2021 12:52 PM

315 Pääsykokeesta 22,96 Kurssi oli hyvä, mutta asenne ei kohdallaan, sillä kohtalaisen hyvä
suoritus kirjoituksista, joilla toki lopulta pääsin opiskelemaan! Kuitenkin loistava kurssi,
jatkakaa samaan tapaan!

7/6/2021 12:52 PM

316 Huikein fiilis mitä kokenut koko elämän aikana kiitooss!!!! Ilman kurssia en olisi ikinä päässyt
sisään!

7/6/2021 12:51 PM

317 Suuret kiitokset kurssista. Laadukasta opetusta ja mainiot materiaalit; tuskin olisi kokeessa
ollut mahdollisuuttakaan ilman Ekonomivalmennusta!

7/6/2021 12:51 PM

318 Kurssi oli mielestäni erittäin hyödyllinen vaikka ei koulupaikkaa tullutkaan tällä kertaa. Uskon,
että ilman valmennuskurssia ens olisi saanut puoliakaan pisteistä mitä nyt sain
valintakokeesta.

7/6/2021 12:51 PM

319 Kiitos paljon. Kurssi oli välttämätön pääsyä varten. Varsinkin tämän vuoden pääsykokeessa. 7/6/2021 12:51 PM
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320 Luin viime keväänä n. 450h, joten pohja osaamiselle oli erittäin hyvässä kunnossa. Itse
pääsykokeessa olin kuitenkin jo 7. kuulla raskaana, joten olen erittäin tyytyväinen tulokseen.
Myös raskaus vaikutti opiskelutehoihin, mutta nyt on hyvä fiilis jäädä äitiyslomalle, kun
koulupaikka odotta vauvavuoden jälkeen! Suuret kiitokset kurssista! Varsinkin edellisenä
keväänä saatu oppi on ollut tilanteessani korvaamatonta!

7/6/2021 12:51 PM

321 Hyvä kurssi! Ja haluaisin vielä kokeilla päästä parenpaan paikkaan koska aremijan takia
aloittaminen siirtyy 2 vuodella. Nii mietin onko mahdollista saada se alennus vaikka pääsikin
paikkaan, joka ei kuitenkaan ollut 1.

7/6/2021 12:50 PM

322 Kiitos hyvästä ja laadukkaasta kurssista ja opetuksesta! Iso kiitos koko
Ekonomivalmennuksen väelle! Ilman teitä en olisi päässyt!

7/6/2021 12:50 PM

323 Hyvä kurssi, kiitos kaikille opettajille ja ylipäätään kaikille jotka olivat mukana kaikessa
toiminnassanne, osallistun uudestaan ja painotan heikkouksiani enemmän opiskelussani ensi
kerralla. En ole oikeastaan ikinä ollut tilanteen edessä, jossa olisi pitänyt oikeasti opiskella
saavuttaakseen jotain, onnistuin mielestäni ihan ok, mutta toisaalta en tarpeeksi hyvin, ensi
hakukerralla vedän kunnon pisteet ja pääsen kouluun, päätin sen nyt.

7/6/2021 12:50 PM

324 Superhyvä kurssi! Rehellisesti en usko että kauppikseen voi päästä edes ilman
ekonomivalmennusta.

7/6/2021 12:49 PM

325 Kiitos! 7/6/2021 12:49 PM

326 Tosi hyvä kurssi, ei mitään valittamista! 7/6/2021 12:49 PM

327 Siis kiitos koko ekonomivalmennukselle ihan älyttömästi! Ilman kaikkien teidän apua en olisi
todellakaan päässyt kouluun! Kiitos tuhannesti

7/6/2021 12:48 PM

328 Suuret kiitokset opetuksesta ja kannustuksesta! Toivotaan, että pääsen vielä
varasijamenettelyn kautta nousemaan Turkuun

7/6/2021 12:48 PM

329 Kiitos vielä älyttömän hyvästä valmennuskurssista. Erityiskiitokset Jukalle! 7/6/2021 12:47 PM

330 Aalto 1p päässä 7/6/2021 12:46 PM

331 Kyseessä oli ensimmäinen kunnon hakukertani. Hain myös viime vuonna, mutta valmistauduin
ehkä noin 80 tuntia. Kiitos teille erittäin paljon laadukkaasta opetuksesta ja materiaaleista. En
tiedä, olisinko saanut opiskelupaikkaa ilman kurssia. Kiitos vielä erittäin paljon ja hyvää jatkoa!

7/6/2021 12:46 PM

332 Kiitos kurssista, ilman en olisi päässyt sisälle 7/6/2021 12:45 PM

333 Kiitos ihan superisti kurssista en olisi päässyt varmastikaan ilman tätä kurssia:) 7/6/2021 12:44 PM
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