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Muita kommentteja tai palautetta.

#

VASTAUKSET

DATE

1

Kiitoksia valmennuksesta!

8/8/2022 8:43 PM

2

Neljännellä kerralla nappasi❤️Opettavaisinta oli aina pettymyksien jälkeen nousta ylös ja
aloittaa valmistautuminen uudestaan, Ekonomivalmennus kuitenkin joka vuosi tsemppasi
siihen niin hyvin, ettei ongelmaa! ps. jos tarviitte tuutoria tai muuta niin mielelläni haluaisin
auttaa muitakin kulkemaan kohti unelmiaan!

8/8/2022 5:26 PM

3

hyvä kurssi ja voisin suositella muille hakijoille!

8/8/2022 5:21 PM

4

Kiitos hienosta kurssista ja materiaaleista ja taitavasta opetuksesta ja miten keskitytään
olennaiseen!

8/8/2022 5:19 PM

5

Historian luennot olivat täydelliset: ytimekkäät, informatiiviset ja suorastaan koukuttavat.

8/8/2022 5:18 PM

6

Hyvä kurssi kaikin puolin.

8/8/2022 5:17 PM

7

Kiitos kurssista! Kurssi oli selvästi kehittynyt vuoden 2021 kurssista ja olin tyytyväinen
erinäisten materiaalien määrään sekä laatuun.

8/8/2022 5:14 PM

8

Hyvä kurssi

8/8/2022 5:07 PM

9

Valtavan suuret kiitokset koko Ekonomivalmennuksen tiimille! Arvostus opetuksen tasoa
kohtaanne on todella iso ja kurssi toimi kokonaisuutena loistavasti. Ylipäätään valtavan suuret
kiitokset teille kaikille! Olen kehunut Ekonomivalmennusta parin vuoden ajan todella monille
kavereilleni ja saanut niitä kurssilaisiksi sekä jatkossakin jos kaverini hakevat kauppikseen
niin se on varma, että annan vahvan suosituksen teistä! Opettajat ovat todella
ammattitaitoisia, motivoivia ja heiltä saa aina kysyä apua mihin tahansa. Sen lisäksi tehtäviä
riittää yllin kyllin ja monipuolisuus on iso plussa. Löytyy myös videomateriaalia, käsitteitä
yhteenkoottuna jne koska luku-urakka on pitkä ja vaativa urakka, mutta enemmän kuin
palkitseva sitten, kun kauan odottama opiskelupaikka napsahtaa!

8/8/2022 4:58 PM

10

Kiitos hyvästä kurssista!

8/8/2022 4:55 PM

11

Kiitos

8/5/2022 8:30 PM

12

Oon nii shokissa että pääsin!! Kiitos kiitos kiitos teille! Oon kyl varasijalla 5 jyväskylään että
saatan päästä vielä sinne, mutta kuitenki koulupaikka jo taskussa ja tunnelma katossa!

8/5/2022 5:38 PM

13

aloitin valmistautumisen liian myöhään

8/5/2022 10:14 AM

14

Pääsin varasijalle 3...

8/4/2022 6:47 PM

15

Luin enimäkseen kirjasta sillä sitä oli aina mukana ja helpompi kantaa kuin läppäriä. Haluaisin
kokeilla uusiksi tänä vuonna.

8/4/2022 3:41 PM

16

Sain viime vuonna jo paikan Lappeenrannasta noin 300h lukemisella. Nyt käytin noin 150h
lisää päästäkseni Turkuun tai Aaltoon mutten onnistunut. Sain kuitenkin Turusta paikan DIalalta.

8/4/2022 12:34 PM

17

Koin että verkkovalmennuskurssi oli kattava mutta huomasin ettei voimavarat riittäneet
opiskeluun kirjoitus keväänä. Joten uskon että seuraavalla hakukerralla on motivaatio ja
voimavarat kohdillaan ja tästä kurssista on enemmän apua sekä pystyy itse hyödyntämään
paremmin. Kiitos EV hyvästä ja kattavasta verkkovalmennuskurssists jota hyödyntämällä saa
varmasti hyviä tuloksia

8/4/2022 12:25 PM

18

Jäin 5. varasijalle Tampereen yliopistossa. Sain kuitenkin toivomani paikan Tampereen
ammattikorkeakoulusta. Tradenomiopinnot alkavat syksyllä. Kiitos valmennuskurssista!

8/4/2022 11:45 AM

19

Hyvä Kurssi! Itselläni jäi mielestäni enemmän ajasta kiinni, varsinkin viimeinen kuukausi
ennen koetta. Oli vaikeaa löytää tarpeeksi aikaa lukemiselle, kun kävin samalla töissä. Ensi

8/4/2022 6:19 AM
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kerralla en tee tätä virhettä.
20

Rahat takaisin vaihtoehto olisi loistava jos opiskelupaikasta saa tietää jo hyvissä ajoin
ensimmäisessä todistusvalinnassa, mutta silti on ehtinyt ostaa ja aloittaa valmennuskurssin.

8/4/2022 1:58 AM

21

Tosiaan opiskelin ne 600 tehokasta tuntia ja sain opiskelupaikan Joensuun yliopistosta ja sit
varasijalta myös Vaasasta tuli paikka. En vastaanottanut kumpaakaan paikkaa sillä haluaisin
ehdottomasta Tampereelta opiskelupaikan. Multa oli harjoituskokeet mennyt oikeastaan tosi
hyvin, mutta oikeassa koetilanteessa paineen alla tuli tehtyä tosi tyhmiä virheitä..

8/4/2022 12:28 AM

22

Oppituntien ajat voisi arvioida ennemmin yläkanttiin, sillä monesti varsinkin taloustiedon tunnit
venyivät pitkälle yli arvion. Valmennuskurssi toi todellakin rahoille vastinetta ja ehdottomasti
voin suositella muillekkin Ekonomivalmennusta! Petrin sekä Heidin opetukset ansaitsevat
erityiskiitokset!

8/4/2022 12:04 AM

23

Kiitos kurssista!

8/3/2022 11:51 PM

24

Opiskelut jäi vähäiseksi töiden vuoksi, mutta eipä tässä kiirettäkään ole. Ensi vuonna
uudestaan.

8/3/2022 10:44 PM

25

Vastaanotin paikan helsingin taloustieteessä eli en kauppakorkeakoulusta. En ole varma
kuinka lähelle pääsin mutta olin aika korkeilla varasijoilla ennen kuin hyväksyin paikan
taloustieteiden opinnoissa

8/3/2022 10:09 PM

26

Kurssi oli todella hyvä. Tämän kurssin ansiosta sain todennäköisesti tradenomin paikan,
koska en siihen kokeeseen lukenut erikseen ollenkaan, vaan menin kauppatieteen kurssin
osaamisella kokeilemaan koetta. Matematiikan osio oli erityisesti parantunut viime vuoteen
verrattuna, siitä plussaa.

8/3/2022 6:19 PM

27

Omasta tekemisestä jäi kiinni, ensi vuoteen

8/3/2022 5:59 PM

28

Hyvä kurssi, tehtävä "paketeissa" joskus samoja tehtäviä useaan kertaan

8/3/2022 5:35 PM

29

Kurssi oli tosi hyvä! Koepäivänä olin kuumeessa, joten se varmasti verotti suoritusta. Koen
kuitenkin että kurssista oli paljon hyötyä valmistautumiseen ja tehtäviä oli runsaasti! Pääsin
tosi lähelle, jäin alle pisteen päähään.

8/3/2022 5:20 PM

30

Pääsin opiskelemaan tuta/tjt Vaasaan todistuksella siitäkin valmistuu kauppatieteiden
maisteriksi:)

8/3/2022 4:29 PM

31

Hei, en muista vastasinko väärään kyselyyn aiemmin, mutta pääsin siis varasijalta tähän
kohteeseen.

8/3/2022 4:00 PM

32

Ensimmäinen hakukerta oli kokeilua vain. Toisella yritin täysillä mutta ei vielä valitettavasti
riittänyt. Haen kouluun sisään väyläopintojen kautta. Kiitos kurssista, oli todella hyvä ja
laadukas. Opettajat olivat hyviä, asiat käytiin perusteellisesti läpi.

8/3/2022 3:26 PM

33

Kurssin aikana tavoitteeni selkenivät ja vasta 3. ja 4. sijalla olleet kauppakorkeakoulut jäivät
vähemmälle huomiolle.

8/3/2022 3:19 PM

34

Sain korotettua keväällä kirjoituksia sen verran hyvin, että riitti pisteet kouluun

8/3/2022 3:15 PM

35

Pääsin vaasan yliopistoon 3. varasijalta.

8/3/2022 2:59 PM

36

Hyvä kurssi, teen ensi vuonna todennäköisesti uudelleen

8/3/2022 2:53 PM

37

Tuntien lopetusaikaa tulisi mielummin arvioida yläkanttiin, sillä lopetusajat varsinkin yh:n
kohdalla ovat useimmiten venähtäneet. Lopetusaikojen ollessa vaihtelevia on työssäkäyvän
opiskelijan aikatauluttaminen hyvinkin hankalaa jos on varannut päivästä tietyn ajan tietyn osaalueen opiskelulle. Juhan todella havainnollistavat yh:n esimerkit taululla ja Heidin sekä Petrin
selkeät opetukset ansaitsevat erityiskiitokset! Vaikken ensimmäisellä hakukerralla saanutkaan
opiskelupaikkaa, niin valmennuskurssi oli kyllä rahanarvoinen ja voin suositella kurssia myös
muille kauppakorkeakouluun hakeville!

8/3/2022 2:21 PM

38

Jäin yhden pisteen vailla opiskelupaikasta Jyväskylän yliopistosta. Sain kuitenkin paikan
Turun AMK Tradenomi finanssialalta, lukion päättötodistuksella

8/3/2022 2:17 PM

39

Kurssi oli minusta oikein hyvä. Verkkovalmennuskurssiin toivoisin yhdeltä osalta parannusta.
Nyt sähköpostiin ei tullut mitään ilmoitusta siitä, että tuntinauhoitteita oli lisätty. Ainakaan en
itse huomannut. Nyt opiskelupaikka kaatui omaan hölmöilyyn kokeessa. Hieman

8/3/2022 2:16 PM
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huolimattomasti luetun tehtävänannon takia pidempi tehtävä tuli laskea kokonaan uusiksi ja
tähän kului paljon aikaa.
40

Kiitos hyvästä ja laadukkaasta kurssista ja nähdään taas ensi vuonna. :)

8/3/2022 2:11 PM

41

Kurssi oli hyvä ja toimiva. Koetilanne vain meni omalta osin jännityksen ja huonon ajankäytön
takia pieleen.

8/3/2022 2:09 PM

42

Otin amk liiketalous paikan vastaan

8/3/2022 2:07 PM

43

Koulupaikka jäi valintakokeessa tapahtuneen huolimattomuusvirheen takia saamatta.

8/3/2022 2:07 PM

44

Mielestäni valmennuskurssi oli järkevä ja paljon kattava, enemmän kuin odotin. Harmillisesti
elämän tilanteeni muuttui äkillisesti enkä ehitinyt käydä kurssia loppuun.

8/3/2022 2:03 PM

45

Jäin varasijalle karvan päähän koulupaikasta. Opiskelin koko ajan töiden ohessa. Olisi hyvä
jos historian ja yhteiskuntaopin tunnit saisi myös podcast -muodossa, voisi kuunnella jo
kertaalleen käytyjä tunteja uudelleen vaivattomammin esim. töiden ohessa. Yritinkin tätä,
mutta ei onnistu vimeoon upotettujen videoiden kanssa.

8/3/2022 2:02 PM

46

Sain siis paikan Mikkelistä, en Otaniemestä.

8/1/2022 7:25 PM

47

22.9p

7/31/2022 12:35 PM

48

Matikkani ei riittänyt, ensivuonna se kunnossa ja opiskelupaikka taskussa

7/30/2022 1:55 AM

49

Varasijalla 80 Oulun Kauppakorkeaan. 21,47p

7/28/2022 11:04 AM

50

Ostin verkkovalmennuskurssin vain kuukausi ennen koetta. Se oli varmaan elämäni paras
ratkaisu, koska keskityin tekemään enimmäkseen historian ja yhteiskuntaopin
monivalintatehtäviä, joista taisin kahlata kaikki vaativimmat tehtävät läpi. Sillä tavalla itse
ainakin opin parhaiten enkä pelkällä kirjojen lukemisella. Myös kiitokset siitä, että teillä oli
tarjota videoituja luentoja oppimisen tueksi. Isot kiitokset vielä kerran koko
ekonomivalmennukselle!

7/26/2022 11:58 PM

51

hyvä ja opettavainen kurssi vaikka tällä kertaa paikkaa ei irronnut 👍🏼

7/26/2022 10:12 PM

52

Kurssi oli mielestäni erittäin hyvä ja suosittelen sitä myös tuttaville

7/26/2022 7:44 PM

53

En päässyt kauppatieteelliseen, suoruiduin hyvin harjoituskokeista mutta mokasin itse
kokeessa helpot tehtävät. Pääsin kuitennin toiselle alalle yliopistoon.

7/26/2022 5:04 PM

54

3. koevarasijalla

7/26/2022 4:24 PM

55

Hyvä kurssi, mutta oma aika ei keväällä riittänytkään lukemiseen. Ensi vuonna tai sitä
seuraavana vuonna uusi yritys

7/26/2022 4:22 PM

56

Ammattikoulupohja, lähdin matikassa ja historiassa aika 0:sta liikkeelle niin varmasti vaikutti,
todennäköisesti otan valmennuksen ensivuodelle myös :)

7/26/2022 4:14 PM

57

Ensi vuonna uusi yritys. Koe alisuoritettiin omaan osaamiseen nähden

7/26/2022 3:11 PM

58

Olen aiemminkin hakenut mutta nyt vasta ekaa kertaa kunnolla. Kurssin myötä opin kyllä asiat
mutta itse koetilanne sitten yllätti. Minulta loppui aika kesken ja tein turhia virheitä. Aion ensi
keväänä hakea uudestaan valintakokeen kautta. Kurssi oli erittäin hyvä!

7/26/2022 2:21 PM

59

Pääsin kouluun avoimen väylän kautta

7/26/2022 2:01 PM

60

Oli hyvä kurssi, enkä olisi omin avoin osannut valmistautua kokeeseen oikein.

7/26/2022 1:41 PM

61

Sain aluksi Oulusta mutta nyt aikesi varasijoilta Kuopio.

7/26/2022 1:25 PM

62

Toivoisin valmiita lukusuunnitelmia ns. Lukujärjestystä tammikuusta kesäkuuhun. Voisi
helpottaa lukemista, kun noudattaa lukusuunnitelmaa. Sellaisen tekeminen voi olla haastavaa.

7/26/2022 1:18 PM

63

Tykkäsin kurssista kovasti, opin todella paljon. Voisin suositella lämpimästi muillekkin.

7/26/2022 1:16 PM

64

-

7/26/2022 1:13 PM

65

Kurssi oli tosi hyvä sekä kattava 👍🏻

7/26/2022 1:03 PM

66

Mielestäni todella hyvä kurssi eikä juurikaan moitittavaa. Tunteja voisi tietenkin olla useampi.
Tummahiuksinen historian opettaja oli ehdottomasti paras!

7/26/2022 1:02 PM
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67

Kiitos

7/26/2022 12:55 PM

68

kurssinne oli erinomainen. Ainoa asia mikä jäi hampaankoloon oli ne haalarimerkit, joista
puhuttiin jossain vaiheessa kurssia :D mistä niitä sai?

7/26/2022 12:54 PM

69

Todella hyvä kurssi valintakokeeseen valmistautumiseen. Pääsinkin yllättäen todistuksella
sisään varasijalta, mutta olisin tullut kurssille ehdottomasti uudelleen, jos paikkaa ei olisi tullut!

7/26/2022 12:51 PM

70

Tänä vuonna oli samaan aikaan tradeopintojen ensimmäinen vuosi käynnissä, joka toi
lisäosaamista pääsykokeeseen.

7/26/2022 12:51 PM

71

Todella hyvä kurssi ja tykkäsin opiskella! Motivaatio ei vain ollut kohdallaan. Ensi vuonna
uudestaan saman kurssin kautta!

7/26/2022 12:50 PM

72

Kiitos kurssista

7/26/2022 12:50 PM

73

Sain 25.96 pistettä mutta minulla oli vain aalto, tutku ja tampere listalla

7/26/2022 12:50 PM

74

Loistavat opettajat jälleen kerran kaikissa aineissa.

7/26/2022 12:50 PM

75

olin armeijassa ja ei ollut paljoa vapaa-aikaa lukemiseen

7/26/2022 12:50 PM

76

Ei ollut ensimmäinen hakukohde, mutta käytännössä Aallon kanssa samalla viivalla omassa
päässä.

7/25/2022 5:29 PM

77

Kurssi oli aivan loistava. Oma osaamiseni ei näkynyt kylläkään välikokeissa. Parhaimmillaan
sain 19 pistettä ja kenraalikokeessa sain 10 pistettä. Menin valintakokeeseen kuitenkin aika
luottavaisella mielellä koska mielestäni olin valmistautunut tarpeeksi. Kokeessa sain aivan
loistavan flown päälle ja pisteiksi tuli 26.49. Opettajat olivat kaikki mahtavia. Itselle
matematiikka oli alusta asti kompastuskivi ja jokainen asia väännettiin rautalangasta ja hyvä
niin. Loppujen lopuksi matikka olikin vahvimpia aineitani. Kiitos kurssista, ilman sitä ei olisi
minun polustani kauppikseen tullut mitään

7/23/2022 3:20 PM

78

Erittäin hyvä kurssi, omassa motivaatiossa oli vain ongelmaa + kiireinen arki. Mutta kertoo
jotain kurssista, että sain vain noin 40h lukemisella melkein 20 pistettä.

7/22/2022 8:36 AM

79

WUHUU!

7/20/2022 11:57 AM

80

Kiitos kurssista :)

7/20/2022 9:05 AM

81

Verkkovalmennus oli äärimmäisen hyödyllinen, vaikea kuvitella miten joku voi saada
opiskelupaikan ilman kurssia.

7/19/2022 8:53 PM

82

Opiskelutuntien määrä on arvio, koska olin armeijassa lukemisen aikana niin en jaksanut pitää
kirjaa tuntien määrästä. Kiitos, ilman kurssia en olisi koskaan päässyt sisään!

7/19/2022 10:46 AM

83

Kiitokset kurssista, koin sen ehdottomasti hyödylliseksi! Paikka Aallosta jäi tällä kertaa
haaveeksi raksitusvaiheessa sattuneen huolimattomuusvirheen takia. Ensi keväänä siis
uudestaan!

7/16/2022 10:05 PM

84

-

7/16/2022 2:40 PM

85

Valmennuskurssin epävirallinen Discord-kanava oli erittäin hyödyllinen.

7/14/2022 7:27 PM

86

Kiitos kaikesta!

7/14/2022 3:49 PM

87

Nähdään kurssilla ensi helmikuussa :)

7/14/2022 2:39 PM

88

Pääsin vaasaan todistuksella jo vuonna 2021. Ja tänävuonna pääsin pääsykokeella.

7/14/2022 12:58 PM

89

Jäin Aallon varasijalle muutaman hölmön huolimattomuusvirheen takia :(

7/14/2022 11:27 AM

90

Pääsin sisään Aalto-yliopistoon SAT-kokeen avulla, pääsykokeesta sain 24,45p jolla olisin
päässyt Vaasaan.

7/14/2022 11:18 AM

91

Motivaatio oli jostain syystä kokonaan hukassa, se vaikutti suuresti opiskeluun

7/14/2022 9:50 AM

92

Liikaa riskejä ja tyhmiä virheitä vaikka osasin tehtävät. 1 p päähän jäi paikka

7/13/2022 10:17 PM

93

Ehkä tulevaisuudessa sitten. Nyt teen töitä

7/11/2022 11:34 PM

94

Pääsin kuitenkin opiskelemaan eri pääsykokeella yliopistoon. Kauppatieteiden kandidaatiksi ja

7/11/2022 8:57 PM
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maisteriksi.
95

Kiitos kurssista!

7/11/2022 6:00 PM

96

Ensimmäinen kerta kun hyödynsin valmennuskurssia. Materiaalin laajuus yllätti positiivisesti,
en vaan työn ohessa ehtinyt käydä materiaalia tarpeeksi hyvin läpi = aloitin liian myöhään,
maaliskuussa.

7/11/2022 2:12 PM

97

Silmälasipäiselle mies matikan opettajalle pisteet!

7/11/2022 2:07 PM

98

Kiitos kurssista! Ilman tätä ei olisi varmasti mitää opiskelu paikkaa tullut.

7/11/2022 9:48 AM

99

En tarvinnut kurssia kouluun sisäänpääsyyn.

7/10/2022 12:45 PM

100

Kurssista oli suuri apu valmistautumisessa

7/10/2022 9:20 AM

101

Kurssi oli erinomainen lisä itsenäisen opiskelun ohella. Niin sähköiset kurssimateriaalit kuin
myös opetus olivat laadukkaita ja tehostivat opiskelua.

7/9/2022 7:13 PM

102

Kurssi oli loistava ja aion osallistua uudestaan. Töitä täytyy vain tehdä enemmän!

7/9/2022 6:09 PM

103

Kiitos paljon hyvästä kurssista. Tämä oli elämäni muuttava kurssi

7/8/2022 7:59 PM

104

Kaikenpuolin hyvä kurssi ja ilman sitä en olisi varmasti pärjännyt. Hyvät opettajat videoilla ja
paljon erilaisia tehtäviä, jotka auttoivat todella paljon valmistautumissa. Kiitokset kaikille, jotka
ollu mukana kurssin kehittelyssä 💪😁

7/8/2022 5:05 PM

105

Laitoin yhteishakuun vain Aallon, Turun ja Tampereen. Muualle pisteet olisivat riittäneet.
Muutama huolimattomuusvirhe laski pisteitä.

7/8/2022 4:19 PM

106

Varasija 75

7/8/2022 3:20 PM

107

Sain kokeesta tismalleen samat pisteet kuin aalto yliopiston sisäänpääsyraja. Aalto oli
ensisijainen toiveeni ja olen tällä hetkellä varasijalla 7. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen myös
Turun kauppikseen! Tärkeintä on, että sain opiskelupaikan. En usko, että se olisi ollut
mahdollista ilman tätä valmennuskurssia.

7/8/2022 3:14 PM

108

Fiksusti ja motivoivasti suunniteltu kurssi. Tarpeeksi muttei missään nimessä liikaa työtä, kun
jaksoi säännöllisesti pienissä osin harjoitella. Ainekohtaiset tehtävät, oppimiskone sekä
säännölliset välikokeet teki oppimisrutiineista kivenkovaa. Kiitos!

7/8/2022 11:20 AM

109

Riittävästi hyviä tehtäviä ja välikokeita. Hyvät opetusvideot.

7/8/2022 12:53 AM

110

Asiat olivat omasta mielestä hallussa kun niitä osaa jo unissaankin viime vuoden 400h ja
tämän vuoden 150h lukemisen jäljiltä mutta monivalintakoe ja sanamuodoilla kikkailu on
petollista

7/8/2022 12:16 AM

111

Tavallaan 1 hakukerta koska ekalla kerra vaan kävin tekee sen kokeen enkä lukenut.

7/7/2022 11:28 PM

112

Erittäin kattava kurssi, loistavat opettajat!

7/7/2022 8:53 PM

113

Oli hyvä kurssi mutta itselleni aika sekava sivusto.

7/7/2022 7:58 PM

114

Todella hyvä ja monipuolinen kurssi, jota voin suositella jokaiselle. Hieman harmittaa, että
osittain jännityksen takia omasta mielestäni epäonnistuin kokeessa. Sain parempia tuloksia
ekonomivalmennuksen kokeista, mutta pääasia, että koulupaikka tuli.

7/7/2022 7:21 PM

115

Vaikka en saanut paikkaa koin että, kurssista oli silti hyötyä kokeessa

7/7/2022 6:53 PM

116

Iso kiitos, oikeesti.

7/7/2022 6:29 PM

117

Pääsin toiseen kouluun, mutta valmennus oli erinomaista!

7/7/2022 5:06 PM

118

22,47 pistettä kokeesta, 44. varasija Oulun Kauppakorkeaan. Melko lähelle jäi koulupaikka.

7/7/2022 3:09 PM

119

Ensimmäinen kerta kun tosissaan kokeilin lukea. Lukihäiriö hankaloitti kovasti
lukuhommienkaa mutta olisi pitänyt siis enemmän tehä töitä koska 300-400h ei riittänyt. Sain
lisäaikaa ja en ehtinyt silti tehdä kuin 24 tehtävää joista 20 meni oikein eli jotakin kuitenkin
osasi mutta liian kauan aikaa meni yhteen tehtävään. Ei mahda mitään.

7/7/2022 12:52 PM

120

Opiskelen jo toisessa koulussa mutta yritin vaihtaa paikkakuntaa pääsykokeella.

7/7/2022 11:19 AM

121

Kurssista oli todella paljon apua.

7/7/2022 11:17 AM
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122

KIITOS!

7/7/2022 9:43 AM

123

Olen ensimmäisen hakukohtden varasijalla 37. Ja minut hyväksyttiin toiseen hakukohteeseeni.

7/7/2022 5:45 AM

124

Koronaan sairastuminen

7/6/2022 10:04 PM

125

Valintakokeen jälkeen voisi vetää kokoavan liven jossa koe käydään läpi.

7/6/2022 8:55 PM

126

Tämän vuoden matikan kirja oli tosi hyvä.

7/6/2022 5:11 PM

127

Verkkovalmennuskurssissa luulin että pystyy katsomaan luentoja, mutta ne olivatkin rajattuja
toisille ja luentoja pystyi katsomaan vain edellisiltä vuosilta, josta en ollut tiennyt ennen
kurssin ostamista. Muuten kurssi oli erittäin hyödyllinen, mutta valitettavasti paikka jäi
saamatta tänä vuonna.

7/6/2022 4:33 PM

128

Olen erittäin kiinnostunut tutorina toimimisesta! Omistan discord kanavan, josta on varmasti
ollut täälläkin puhetta ja olen hyvin innostunut käyttämään sitä tutoroinnin tukena. Uskon
täysin, että pystyn luomaan tiiviimmän yhteisön kuin koskaan aikaisemmin kurssillanne.

7/6/2022 4:22 PM

129

Kurssi oli erittäin laaja ja hyvä, enkä usko että olisin päässyt opiskelemaan ilman sitä.

7/6/2022 4:16 PM

130

Kiitos hyvistä materiaaleista!

7/6/2022 4:14 PM

131

Aloitin lukemisen jo lokakuussa, ja alkuun luin vain 1-2h päivässä. Nostin opiskelun määrää
joka kuukausi pääsykokeen lähestyessä.

7/6/2022 12:22 PM

132

Kurssi oli todella hyvä! Lukumotivaation parantamiseen voisi olla jotain ohjeita enemmän. Ja
olisi kiva jos kaikkien opettajien opetusvideoita voisi katsoa.

7/6/2022 11:15 AM

133

Kiitos!!!

7/6/2022 11:14 AM

134

Oikeiden vastauksien perusteella olisin helposti päässyt jopa useampaan hakukohteistani,
tyhmänä vastasin 38 tehtävään ja osaan ”intuitiolla”. Oli siis miinuspisteistä kiinni...

7/6/2022 11:01 AM

135

Kokonaisuudessaan hyvä kurssi.

7/6/2022 10:46 AM

136

Kokeilen uudestaan.

7/6/2022 10:01 AM

137

Kiitos kurssista ja laadukkaista materiaaleista.

7/6/2022 9:55 AM

138

Sain ESG aiheisesta luetunymmärtämistehtävästä 3 väärää vastausta. Hyvä
valmennuskurssi.

7/6/2022 8:45 AM

139

Kiitos Ekonomivalmennukselle ja kaikkille opettajille sekä Jukalle. Suoritus ei olisi ollut
mahdollinen ilman kurssia ja sen luomaa motivaatiota. Lukio lukematta läpi, armeijassa
aikuistuminen sekä oman elämän suunnan hakeminen ja viimeiseksi paljon töitä koulupaikan
eteen. Tästä on hyvä jatkaa!

7/6/2022 8:07 AM

140

Kokeessa epäonnistuminen

7/6/2022 7:48 AM

141

Kiitos hyvästä kurssista!

7/6/2022 6:47 AM

142

Oli muuten hyvä ja luultavasti ensi vuonna uudestaan kokeilen samalla valmennuskurssilla.
Intin takia ei ollut tarpeeksi aikaa valmistautua.

7/6/2022 6:30 AM

143

Iso kiitos teille, te mahdollistitte teidän työllä mun unelman toteutumisen.

7/6/2022 1:44 AM

144

Kiitos

7/6/2022 1:40 AM

145

Kiitos <3

7/6/2022 1:03 AM

146

Kurssin ansiosta pääsin kouluun!!

7/6/2022 12:46 AM

147

21,96p, niin lähellä mutta niin kaukana. Avoimeen jatkuu matka

7/6/2022 12:27 AM

148

Kieltämättä elämäni ahdistavin ja stressaavin kokemus. Mutta teidän ja loistavan
tukiverkostoni avulla onnistuin tähän. Kyyneleitä tuli vuodatettua enkä rehellisesti uskonut
välillä pääseväni Turkuun, mutta en koskaan luovuttanut, vaikka tulokset välikokeista eivät
olleet melkein koskaan mitä olisin toivonut. Jaksoin kuitenkin opiskella ja pidin itseni
motivoituneena. Tuon kaiken edellä mainitun ja teidän loistavan Online kurssin ansiosta se
kaikki rankka työ nyt palkitaan. Kiitos teille tuhannesti! En olisi ikinä pystynyt tähän ilman

7/5/2022 11:45 PM
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Ekonomivalmennusta. PS. jos olette tuutoria vailla niin voin mielelläni ilmoittautua
vapaaehtoiseksi :)
149

Kurssin tehtävät olivat erittäin hyvin muitoiltuja ja monipuolisia. Viime vuoteen nähden luin
oppikirjat kerran ja teoriakirjat noin 3 kertaa. Pääosin tehtäviä ja oppimiskonetta viimeiset 2-4
viikkoa.

7/5/2022 11:25 PM

150

mahtava kurssi

7/5/2022 11:17 PM

151

Erittäin hyvä kurssi

7/5/2022 11:03 PM

152

Kiitos paljon laadukkaasta kurssista!

7/5/2022 10:48 PM

153

Pakko sanoa, että erinomainen ja hyödyllinen kurssi

7/5/2022 10:03 PM

154

Tampereelle varasija 10.

7/5/2022 10:00 PM

155

Huippu kurssi!

7/5/2022 9:53 PM

156

21.47p

7/5/2022 9:47 PM

157

Oli erittäin hyvä kurssi! Ilman kurssia sisäänpääsy olisi ollut todella vaikeaa. 5/5

7/5/2022 9:41 PM

158

Loistava kurssi kaiken kaikkiaan. Pyrin viime vuonna pelkkien lukiokirjojen avulla eikä siten
mielestäni mitään mahdollisuuksia kouluun.

7/5/2022 9:28 PM

159

Kurssi oli hyvä ja laadukkaasti tehty. Koulupaikka jäi saamatta oman valmistautumisen
vuoksi.

7/5/2022 9:27 PM

160

Kiitos tuhannesti koko Ekonomivalmennuksen väelle!!!

7/5/2022 9:27 PM

161

Todella hyvä kurssi kaikin puolin ja jos oli kysymyksiä, niihin sai pikaisesti vastauksen!

7/5/2022 9:21 PM

162

Vielä jännitän, Kuopioon varasija 11. Kiitos kurssista!

7/5/2022 9:08 PM

163

Laadukas opiskelumateriaali verkossa ja pätevät opettajat. Kiitokset kurssista.

7/5/2022 9:03 PM

164

Kiitos! Ilman valmennuskurssianne en olisi onnistunut tässä.

7/5/2022 8:53 PM

165

Jäi 0,51 pisteen päähän:)

7/5/2022 8:48 PM

166

Ensi vuonna uusi yritys kurssin avulla

7/5/2022 8:47 PM

167

Ensimmäinen hakukerta oli vitsi tähän yrittämisen määrään verrattuna. Vaikea uskoa että
olisin saanut 36 pistettä kokeesta ilman teidän kurssia! Jätin 4 siis vastaamatta.

7/5/2022 8:43 PM

168

Oli loistava kurssi. Antoi parhaimmat mahdolliset eväät kokeessa menetymiseen. Iso kiitos
koko teidän henkilökunnalle.

7/5/2022 8:08 PM

169

Matikka meni heikosti.

7/5/2022 8:05 PM

170

Hyvä kurssi oli, vaikkei paikkaa tällä kertaa irronnutkaan! :)

7/5/2022 8:02 PM

171

Ensimmäiseksi hakukerraksi omasta mielestä hyvä tulos ja olen lähes varma että jos
panostan ensi vuonna vielä vähän enemmän pääsen sisään.

7/5/2022 8:02 PM

172

Pidin paljon itse suoritettavasta verkkovalmennuksesta. Tehtäviä oli laajasti ja monenlaisia.
Välikokeet olivat oiva apu.

7/5/2022 8:00 PM

173

Onnea ei saada, vaan tehdään

7/5/2022 7:54 PM

174

25.96p

7/5/2022 7:45 PM

175

Kiitos teidän, sain mahtavat lähtökohdat päästä opiskelemaan. Kaikkea hyvää teidän koko
porukalle!

7/5/2022 7:44 PM

176

Olen vielä varasijalla.

7/5/2022 7:36 PM

177

Ammattimaisesti järjestetty kurssi. Kiitokset siitä. Terv Tapsa

7/5/2022 7:31 PM

178

Voi hitto.

7/5/2022 7:29 PM

179

Hyvä Jukka!

7/5/2022 7:29 PM
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180

Henkilökohtaiset ongelmat söi lukumotivaatiota koko kevään. Tein myös liikaa töitä lukiessani.
Tästä opitaan ja seuraavalla kerralla paikka saadaan.

7/5/2022 7:22 PM

181

JEEEEEEEEEEE

7/5/2022 7:21 PM

182

Miten saan haalarimerkin?

7/5/2022 7:20 PM

183

Kiitos paljon upeelle Ekonomivalmennuksen tiimille! Kaikki opettajat ja kurssin järjestäjät
ansaitsee isot kiitokset omankin kouluunpääsyn osalta!

7/5/2022 7:09 PM

184

Helvetin hyvä kurssi.

7/5/2022 7:09 PM

185

Mahtava kurssi. Kiitos vetäjille, ilman teitä ei opiskelupaikkaa olisi tullut! Hyvää kesää :)

7/5/2022 7:05 PM

186

Luin armeijasta käsin, minkä takia tunnit jäivät hieman alle sataan. Ekonomivalmennuksen
kirjojen ja harjoituskokeiden avulla pääsin sisään lopulta rennosti.

7/5/2022 6:55 PM

187

Jos haen kauppikseen tulen uudestaan

7/5/2022 6:51 PM

188

Kahdesta pisteestä kiinni. Ei tullut luettua. Huippu kurssi oli, sekä sisälle oltaisi päästy
heittämällä, jos olisi tullut panostettua.

7/5/2022 6:49 PM

189

Todella hyvä kurssi, jonka ansiosta avautui paikka ensimmäisestä hakukohteesta. Edellisen
vuoden kokeesta noin 11p ja nyt 28p. Kaikki soveltavat tehtävät meni oikein, koska niitä oli
pystynyt harjoittelemaan hyvin Ekonomivalmennuksen oppimiskoneessa. Kiitos paljon
loistavasta kurssista!

7/5/2022 6:48 PM

190

Kiitos mahtavista materiaaleista, opetuksista ja avuista mitä Ekonomivalmennus tarjoaa.
Ehdottomasti suosittelen teitä kauppatieteisiin hakeville.

7/5/2022 6:43 PM

191

Osaaminen todella hyvällä tasolla, pääsykoe tilanteessa liika jännitys pilasi kokeen. En
uskaltanut vastata tarpeeksi moneen.

7/5/2022 6:32 PM

192

Pääsenkö teille töihin :)

7/5/2022 6:29 PM

193

Minulla oli takana jo yksi valmennuskurssi viime vuodelta. Siksi selvisin vähemmällä
opiskelulla. Kertasin perusasiat ja paneuduin vaikeimpiin.

7/5/2022 6:29 PM

194

Minulla on 9. Varasija turkuun ja 3. Tampereelle. Olen tyytyväinen

7/5/2022 6:28 PM

195

Ekonomivalmennus korvaamaton työkalu pääsykokeisiin.

7/5/2022 6:27 PM

196

Kiitos kurssista ja hyvää kesää Ekonomivalmennuksen opettajille!

7/5/2022 6:27 PM

197

Päälliköiden kurssi:)

7/5/2022 6:25 PM

198

Hyvä kurssi ja paljon laadukkaita tehtäviä. Luennot mukavia ja hyvin suunniteltuja.

7/5/2022 6:21 PM

199

Ihan huippu kurssi

7/5/2022 6:18 PM

200

Panikointi kokeessa pilasi kerran.

7/5/2022 6:18 PM

201

Takana kaksi haku kevättä viime vuonna jäi puuttumaan 3 pistettä ja tänä vuonna oli kolme
pistettä yli alimman pisterajan. Molempina vuosina osallistuin valmennuskurssille ja tiedän
etten paikkaa olisi saanut jos en olisi kurssia käynyt, kiitos hyvästä kurssista!

7/5/2022 6:16 PM

202

Olen 9. Varasijalla Poriin.

7/5/2022 6:15 PM

203

En voi tarpeeksi kiittää teidän kurssia! Ilman sitä, en ikipäivänä olisi päässyt kouluun!

7/5/2022 6:07 PM

204

hyvä kurssi, motivaatio ei riittänyt. olisi pitänyt olla lähiopetuksessa. hommaan
maisterinpaperit muualta.

7/5/2022 6:05 PM

205

Valmennuskurssi oli erinomainen. Osaaminen oli todella hyvällä tasolla ja sainkin hyviä pisteitä
verkkovälikokeista, mutta varsinaisessa valintakokeessa jännitti aivan liikaa, joten typeriä
huolimattomuusvirheitä tuli useita ja koulupaikka jäi "muutaman tehtävän päähän". Otan
ekonomivalmennuksen varmasti uudeestaan, jos/kun pyrin kauppakorkeakouluun uudestaan.
Kiitos!

7/5/2022 6:03 PM

206

Kiitos kurssista

7/5/2022 6:01 PM

207

Kurssista oli korvaamaton apu!

7/5/2022 5:58 PM
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208

Luin edellisenä keväänä yli 500h ja ilman niitä en olisi kouluun päässyt eli yhteensä luin n.
800h. Tehtäviä oli hyvä määrä😊

7/5/2022 5:58 PM

209

Kiitos kurssista!

7/5/2022 5:57 PM

210

Kiitos kurssista!

7/5/2022 5:56 PM

211

Kiitos kurssista! Ilman sitä en olis päässyt 🫶🏼

7/5/2022 5:55 PM

212

Verkkovalmennuskurssi oli erittäin hyvä ja kattava kokonaisuus. Tehtäviä oli enemmän kuin
tarpeeksi ja opetusvideot olivat mielenkiintoisia sekä toivat hyvin uusia näkökulmia
käsiteltäviin asioihin. Voisin milloin vain suositella Ekonomivalmennuksen valmennuskurssia
kaikille kauppakorkeaan pyrkiville! Kiitos!

7/5/2022 5:55 PM

213

Kurssi oli sisällöltään riittävä, kokeessa epäonnistuminen oli omasta kyvyttömyydestä kiinni ei
opetuksesta. Tulevia kurssilaisia ajatellen toivoisin, että luentotallenteet tulisivat moodleen
nopeammin. Näin luennot ehtisi katsoa läpi ennen. Seuraavaa aihetta.

7/5/2022 5:54 PM

214

Pääsin jyväskylään avoimen yliopiston kautta

7/5/2022 5:52 PM

215

Tämä oli ensimmäinen kerta kun valmistauduin kunnolla kokeeseen.

7/5/2022 5:50 PM

216

Älyttömän hyvä kurssi. Luin ajastimella laskettuna 375h. Aloitin matikan suurinpiirtein nollasta,
mutta opin todella nopeasti koko matikan alueen suhteellisen hyvin kurssin avulla.

7/5/2022 5:48 PM

217

Yllättävän hyvin sai luettua intinkin ohella. Hyvä kurssi kaiken kaikkiaan. Verkkovalmennukses
tietty pitää ite olla aktiivisempi verrattuna livetunteihin. En tiedä mitkä mahdollisuudet teillä on
mutta verkkosivuja päivittelisin.

7/5/2022 5:46 PM

218

En hakenut tänä vuonna kauppakorkeaan, koska tulevaisuuden suunnitelmani muuttuivat
talven aikana. Ostin pääsykoemateriaalit viime marraskuussa.

7/5/2022 5:44 PM

219

Kiitos koko tiimille kurssista! Kova työ palkitaan!

7/5/2022 5:39 PM

220

Kiitos kurssista! En olisi pystynyt tähän ilman teitä.

7/5/2022 5:37 PM

221

Kurssi oli hyvä. Oma koesuoritus oli mielestäni heikko.19,96 pisteet. Vastasin 26
kysymykseen.

7/5/2022 5:36 PM

222

Ensvuonna uudestaa

7/5/2022 5:33 PM

223

Älyttömän iso kiitos kaikille Helmikuun e-live ilta kurssin opettajille ja Jukalle! Teillä on huikea
porukka, jatkakaa samaan malliin! Kurssi kehittynyt vuosi vuodelta ja etenkin soveltavat
taloustiedon tehtävät olivat hyödyksi minulle.

7/5/2022 5:33 PM

224

Olen vielä varasijalla 30. Tampereelle, joka on ylempänä hakukohteissani, joten varmaksi ei
vielä voi sanoa päädynkö Jyväskylään vai Tampereelle. Olin 2. kertaa kurssillanne ja olen
erittäin tyytyväinen saamaani opetukseen, en olisi voinut kuvitella selviytyväni lukemisesta
ilman kurssia ja sen tarjoamia materiaaleja sekä opetusta, vaikka paikkaa ei olisi tänäkään
vuonna tullut olisin varmasti palannut kurssillenne vielä uudestaankin (onneksi näin ei käynyt),
kiitos koko tiimille!

7/5/2022 5:32 PM

225

Ensimmäisen hakukerran jäljiltä vankka pohja + 59 op avoimen yliopiston kauppatieteen
tutkintoon sisältyviä perusopintoja + aineopintoja, joten tavallaan tuo alle 100 h opiskelumäärä
kuvastaa huonosti kokonaistyömäärää, joka on tehty koulupaikan eteen.

7/5/2022 5:31 PM

226

Hain kauppikseen ensimmäisen kerran viime keväänä, jolloin kävin lähinnä katsomassa
millainen koe on ilman lukutunteja. Tänä keväänä otin verkkovalmennuskurssin ja luin
pääsykokeisiin.

7/5/2022 5:30 PM

227

Kiitos kurssista, se oli silti todella hyvä vaikka en päässytkään. Ilman kurssia mulla ei
ainakaan olisi ollut mitään mahdollisuutta

7/5/2022 5:29 PM

228

Olen tyytyväinen kurssiin.

7/5/2022 5:28 PM

229

Kiitos älyttömästi teille kaikille! En olisi tässä ilman teitä ja valmennuskurssia, sen voin
rehellisesti sanoa. (Olen tällä hetkellä Turkuun varasijalla 15 ja Tampereelle varasijalla 7.)

7/5/2022 5:27 PM

230

Koen että kurssista oli suuri apu ja etenkin harjoitus valintakokeista oppi virheiden välttämisen
tärkeyden. Kenestäkään luennoitsijasta ei jäänyt negatiivinen fiilis, mutta erityisesti pidin

7/5/2022 5:26 PM
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ensimäisten yh luentojen pitäjästä ja viimeisten matematiikan luentojen pitäjästä. En usko että
olisi koulupaikkaa napsahtanut ilman tätä valmennuspakettia. Kiitos
231

Ensimmäinen kerta kun oikeasti tuli luettua. Ilman ekonomia ei olisi kyllä ollut palaakaan. Isot
kiitokset teille!

7/5/2022 5:23 PM

232

En voi uskoa kun viime kesänä olin täysin loppuun palanu sairaanhoitaja joka oli irtisanonu
ittesä, että pääsen kauppikseen!! Sillon päätin että aijon lähteä parempaan kouluun ja haluan
paremman ammatin! Teidän valmennus teki sen mahdolliseksi!! Kiitos!! En voi uskoo tätä
todeksi ja oon aivan shokissa!! Kiitos kaikille teille! Tein ihan helvetisti töitä ja vuodatin
kyyneleitä ja hikeä. Piste jäi aallosta mutta ei se mitään vaikka epäonnistuin kyllä kokeessa.
Tää viesti on on varmasti sekava mutta kiitos teille ja en voi uskoa tätä todeksi. Kiitos kaikille
opettajille, ootte mahtavia! Mitään en tekis toisin!!

7/5/2022 5:22 PM

233

Olen vasta valmistunut fysioterapeutti. Ekoilla laskukerroilla piti googlettaa miten murtoluvut
kerrotaan ja jaetaan joten kiitos kurssista!

7/5/2022 5:18 PM

234

Kiitos todella hyvästä kurssista, ilman kurssia en olisi koulupaikkaa saanut!

7/5/2022 5:16 PM

235

Toinen vuosi kurssilla ja tänä vuonna nappasi paikka aallosta mikä on ollut tavoitteeni! Kiitos
suuresti valmennustiimille! Valmennuskurssi oli ehdottomasti elämäni paras sijoitus! Ps.
Milloin saan EV haalarimerkin?

7/5/2022 5:16 PM

236

Ensimmäinen kerta oli kattelua ja toinen tosissaan. Iso kiitos valmennustiimin porukalle.
Kurssista oli mieletön apu!

7/5/2022 5:15 PM

237

Hyvä kurssi. Suosittelen

7/5/2022 5:14 PM

238

Ouluun varasijalla 11

7/5/2022 5:13 PM

239

Osallistuin ensimmäistä kertaa valmennuskurssillenne (sekä hankin voimassaolevan
lukihäiriötodistuksen lisäaikaan) ja pääsin heti sisään. Kiitos kovasti valmennuksesta.

7/5/2022 5:12 PM

240

Kiitos isosti kaikille kurssista. En olisi päässyt ilman sitä.

7/5/2022 5:11 PM

241

Iloinen opiskelupaikastani, kurssista oli ehdottomasti paljon apua pääsykokeeseen
valmistautumisessa. Kiitos Jukalle ja koko ekonomivalmennuksen ryhmälle.

7/5/2022 5:11 PM

242

Kiitos kurssista, korvaamaton. Turun varasijaa odotetaan vielä, mutta tähänkin ollaan
tyytyväisiä!

7/5/2022 5:11 PM

243

Pisteet olisivat riittäneet helposti myös aalto yliopistoon.

7/5/2022 5:10 PM

244

Kiitos kurssista, opettajat olivat todella asiantuntevia!

7/5/2022 5:08 PM

245

Varasijalla 29. Tampereelle

7/5/2022 5:07 PM

246

Mahtavasti toteutettu kurssi! Kiitos :)

7/5/2022 5:06 PM

247

Sain pisteitä 26,98. Luulin että ne ei riittäisi, mutta ihan mahtavaa nyt sain opiskelupaikan
ensisijaisesta koulustani! Kiitos teille!!

7/5/2022 5:06 PM

248

Ei muutaku että JEE

7/5/2022 5:05 PM

249

Omilla yo papereilla ei mitään mahdollisuutta kauppikseen mutta nyt pääsin kurssin ansiosta!

7/5/2022 5:05 PM

250

Kiitos vielä kurssista!

7/5/2022 5:03 PM

251

Kiitos kurssista! Kovan työn sai tehdä, että ei-ensikertalaisena pääsi Aaltoon, mutta ilman tätä
kurssia olisi jäänyt haaveeksi.

7/5/2022 5:02 PM

252

Kiitos.

7/5/2022 4:58 PM

253

Kiitos!

7/5/2022 4:58 PM

254

Kakkosvaihtoehdo kelpaa 😎

7/5/2022 4:56 PM

255

Kiitokset vielä kerran

7/5/2022 4:55 PM

256

Kiitos paljon, ilman tätä kurssia tuonne kouluun on turhan vaikeaa päästä. Kyllähän te tuon jo
tiedätte :)

7/5/2022 4:55 PM

257

Ilman valmennuskurssia en olisi päässyt. Mahtava kurssi!

7/5/2022 4:54 PM
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258

Ilman kurssia on lähes mahdotonta päästä kouluun valintakokeen kautta.

7/5/2022 4:53 PM

259

Kurssi oli todella hyvin tehty, kiitos siitä. Tein paljon harjoitustehtäviä sekä kaikki välikokeet.
Koen että omalta osaltani välikokeiden tekeminen oli ratkaisevassa asemassa opiskelupaikan
saannin kannalta.

7/5/2022 4:53 PM

260

Kiitos kurssista, mielestäni kurssin hankkiminen on käytännössä välttämättömyys
sisäänpääsyn kannalta.

7/5/2022 4:51 PM

261

Koe meni todella hyvin. Mulla loppu aika kesken, en myöskään kerinnyt hakea lisäaikaa
lukihäiriöni takia, koska lisäajan hakeminen oli umpeutunut. Ensi kerralla on hyvä mainita ehkä
jopa muutamaan otteeseen kurssilaisille tuosta lisäajan hakuajasta. Ehdin vastata 24
tehtävään joista 3 meni väärin. Olen varasijalla porin yliopistoon, mutta uskoisin, että olen
kurssilla ensi vuonna. Ja minusta kurssi oli erittäin hyvä, vaikka opiskelupaikkaa ei
välttämättä tulekkaan, Mutta ensivuonna tulee!!

7/5/2022 4:51 PM

262

Koepisteet kertoivat siitä, että en lukenut tarpeeksi. Liika itseluottamus pois!

7/5/2022 4:50 PM

263

Yhden oikean vastauksen päässä koulupaikka toistamiseen. Olen ollut molemmilla kerroilla
ekonomivalmennuksen kurssilla. Olisi kiva saada ensivuonna alennusta kurssista…

7/5/2022 4:50 PM

264

Hyvä kurssi, aika vain loppui töiden ohessa. Odotan jo uutta kurssia

7/5/2022 4:50 PM

265

Ensimmäinen vakavasti otettava hakukerta. Erityiskiitokset historianopettaja Villelle ja
matikanopettaja Petrille erinomaisista luennoista ja tärpeistä. EV todisti toimivuutensa.
Amiksesta Aaltoon -check!.

7/5/2022 4:47 PM

266

Loistavat opettajat

7/5/2022 4:46 PM

267

Kiitoksia suunnattomasti kurssista, minun vappuni ei ole peruttu! Vaikka itse valintakoe
menikin melko vihkoon (23,45pistettä, kun harjoituskokeiden keskiarvo antoi osviittaa jopa
mahdollisuuksiin Aaltoon) niin lopputulos ratkaisee!

7/5/2022 4:46 PM

268

Ilman ekonomivalmennusta ei olisi ollut mitään asiaa sisään. Isot kiitokset koko EV:n
porukalle, ja oikein hyvää loppu kesää! :)

7/5/2022 4:46 PM

269

Kiitos ekonomivalmennus, ilman teitä mulla ei olisi ollut mitään saumaa päästä lähellekkään!

7/5/2022 4:45 PM

270

Ens vuonna uusiksi!

7/5/2022 4:44 PM

271

Jos tekee oppimiskoneessa vähintään 10 000 tehtävää + kaikki ainekohatiset niin uskon että
jokaisella hakijalla on todella hyvät mahdollisuudet päästä kouluun. Harjoituskokeet korreloi
oikeastaan täysin kokeeni kanssa tein 14 koetta ja niiden keskiarvo oli 30,8 ja kokeesta sain
31 pistettä. Kiitos!

7/5/2022 4:44 PM

272

Erityistä arvoa sain välikokeista ja sähköpostiviesteistä kokeiden välissä. Tarvitsin pientä
painostusta jota sai niistä viesteistä ja niiden avulla sain myös ymmärrettyä paremmin
koesuorituksiani. Iso kiitos!

7/5/2022 4:44 PM

273

Pettynyt.

7/5/2022 4:43 PM

274

Kiitos kurssista! Oli paljon apua.

7/5/2022 4:43 PM

275

Kiitos.

7/5/2022 4:43 PM

276

Kiitos ekonomivalmennukselle! Ilman teitä en olisi ikinä päässyt opiskelemaan. Kurssi oli
jokaisen euron arvoinen, toisella kerralla tärppäsi. Kiitos vielä kerran kaikesta.

7/5/2022 4:42 PM

277

Opetusvideot varsinkin matikasta olivat hyviä :)

7/5/2022 4:41 PM

278

Ensimmäinen kerta kun oikeasti yritin ja hain. Opetuksenne taso on hyvää ja luennot tiedon
täytteisiä ja mielenkiintoisia! Tehtävät tukivat oppimista hurjasti!

7/5/2022 4:41 PM

279

Kiitos kurssista!

7/5/2022 4:41 PM

280

Koe tilaisuus meni huonosti sain keskimäärin valmennus kurssilta kokeista noin 25-29 pistettä.
Aion vielä kertaalleen osallistua valmennuskurssille, koska koin todella suurta apua tästä
hakemiseen vaikka en päässytkään (vielä) kouluun. :)

7/5/2022 4:41 PM

281

Aivan loistava kurssi. 300-400 (tehokasta ja pohdiskelevaa) luku tuntia riitti siihen että voin
itsevarmuudella sanoa osanneeni kaiken alueesta ja vielä syvennyin kirjojen ulkopuolelle. Koe

7/5/2022 4:41 PM
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tilanne karsi muutaman pisteen jännityksen takia ja taisin vastata kaikkein helpoimpiin kahteen
väärin. (mm. Valuuttakriteeri tehtävä johon huolimattoman tehtävän annon lukemiseni takia
vastasin väärin vaikka vastaus oli valmistautumattomallekkin helppo). Olen suositellut
kavereilleni myös tätä kurssia jotka ovat mahdollisesti pyrkimässä kauppakorkeaan tulevina
vuosina. Kurssi sisälsi loistavat materiaalit ja opetukset mutta kyllä siinä myös silti töitä sai
itse tehdä. Yksi parhaista opiskelu menestykseni pilareista oli varmasti se, kun menimme
ystäväni kanssa viimeiset 2vk ennen koetta kirjastoon 9-16 pänttäämään tehokkaasti mutta
myös pohdiskelevaan ja kriittiseen sävyyn.
282

Kiitos kurssista! Olisi jäänyt ilman sitä opiskelupaikka saamatta.

7/5/2022 4:39 PM

283

Isot kiitokset kurssista!

7/5/2022 4:39 PM

284

Kiitos opettajille! Ekonomivalmennuksen valmennuskurssi mahdollisti minulle koulupaikan
unelmakoulussani

7/5/2022 4:39 PM

285

Kattava kurssi kokonaisuudessa. Selvä etu muihin valintakokeen tekijöihin, jotka eivät ole
valinneet valmennuskurssikseen ekonomivalmennusta tai ole ottanut ollenkaan.

7/5/2022 4:36 PM

286

Hyvä kurssi ja kaikin puolin positiivinen kokemus. Suosittelen kyllä kaikille, jotka hakevat
kauppikseen.

7/5/2022 4:36 PM

287

Kiitos kaikille opeille!

7/5/2022 4:35 PM

288

Kiitos!

7/5/2022 4:34 PM

289

Kiitos!

7/5/2022 4:33 PM

290

Iso kiitos!!!!!!!!!! <3

7/5/2022 4:32 PM

291

En osallistunut kokeeseen. Työmäärä n 30h

7/5/2022 4:32 PM

292

Todella hyvä kurssi. Kaikki opettajat todella hyviä ja osaavat asiansa.

7/5/2022 4:32 PM

293

Oma panos varmasti ratkaisi, olisi voinut valmistautua enemmän. Kurssissa ei ollut mitään
huonoa

7/5/2022 4:32 PM

294

Kiitoksia ! Pelkkää positiivista

7/5/2022 4:31 PM

295

Kiitos kurssista!

7/5/2022 4:31 PM

296

Kiitos!

7/5/2022 4:30 PM

297

Kiitos!

7/5/2022 4:30 PM

298

En olisi ikinä onnistunut valintakokeessa ilman tätä kurssia. Kiitos!

7/5/2022 4:30 PM

299

Haen ensivuonna vielä suomenkielisiin linjoihin (kielitodistusta en saanut tänä vuonna vielä
koska olen suomenruotsalainen). Hanken paikka ei kelpaa koska tuli senverran paljon pisteitä
:D

7/5/2022 4:30 PM

300

Kiitos 🤝

7/5/2022 4:29 PM

301

Vuonna 2020 hain kauppakorkeaan Turkuun kokeilu mielessä ja valmistautumatta sain
pääsykokeesta 2,43 pistettä. Vielä tämän vuoden tammikuussa en tiennyt haluanko
kauppakorkeaan opiskelemaan ja kaverini suositteli että tulen teidän kurssille ja opiskelisimme
yhdessä. Ensimmäisestä välikokeesta sain 1,5 pistettä ja mietin että en kehtaa puhua siitä
numerosta. Muistan kuinka hukassa olin osaamiseni suhteen. Sen jälkeen päätin että en halua
jäädä miettimään annoinko kaikkeni kevään aikana opiskelupaikan saamiseksi ja aloin
tekemään töitä sen saavuttaakseni. Pääsykokeessa 34,49 pistettä ja työ palkittiin. Kurssi oli
joka euron arvoinen. Siellä oli niin paljon materiaalia jota hyödyntää ja osaavat opettajat.
Kurssikirjat oli perusteelliset ja pelkästään niiden sisäistämisellä olisi pärjännyt kohtalaisesti.
Tulen suosittelemaan kurssia jokaiselle, joka kokee epävarmuutta osaamisestaan ja haluaa
päästä kauppakorkeaan. Erityisesti pitää kehua moodlessa sitä, että näkee muiden
ainekohtaiset pisteet ja pystyy vertailemaan omia pisteitään muiden pisteisiin. Henrik

7/5/2022 4:29 PM

302

Hyvä verkkovalmennus, mutta työt vei opiskeluajan joten en kyennyt valmistautumaan
kunnolla

7/5/2022 4:28 PM

303

Kurssi antoi erinomaiset valmiudet laadukkaaseen opiskeluun valintakoetta varten.

7/5/2022 4:28 PM

304

35. varasija, koe kaatui jännitykseen

7/5/2022 4:27 PM
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305

Sain paikan tietojärjestelmätiede/ kauppatieteiden kandidaatti - maisteri

7/5/2022 4:27 PM

306

JEEE tätä on odotettu!! kiitos paljon

7/5/2022 4:27 PM

307

Ikuisesti kiitollinen Ekonomivalmennuksen tiimille, kun autoitte minut saavuttamaan tähän
astisen suurimman unelmani!

7/5/2022 4:27 PM

308

Kiitos teille loistavasta kurssista ja itselleni motivaatiosta ja työnteosta!

7/5/2022 4:27 PM

309

Haalarimerkkiä voi laittaa tulemaan ;)

7/5/2022 4:27 PM

310

VIHDOIN KOULUSSA, KIITOS KURSSISTA. KIITTI KUITTI

7/5/2022 4:25 PM

311

Kevät oli turhan tapahtunuman täyteinen, olisi pitänyt asennoitua syvemmin vain ja ainoastaan
kauppikseen pääsemiseen.

7/5/2022 4:24 PM

312

Kiitos tuhannesti erittäin hyvästä valmennuskurssista! Joka pennin arvoinen

7/5/2022 4:24 PM

313

Tajusin valmistautumiseni aikana, että matematiikka on enemmän minun juttuni, joten en
mennyt valintakokeeseen. Kurssi oli laadukas.

7/5/2022 4:24 PM

314

vika ei ollut kurssissa, olisi pitänyt heti alussa tehdä kunnollinen suunnitelma paperille/koneelle
jolloin olisi ehkä ollu helpompi pakottaa itsensä lukemaan.

7/5/2022 4:24 PM

315

Kiitos

7/5/2022 4:24 PM

316

Hain lukion ja intin jälkeen 0 lukutunneilla. Nyt 1 kertaa tosissaan

7/5/2022 4:23 PM

317

Kiitos paljon kurssista, tavoitteeseen päästiin!

7/5/2022 4:23 PM

318

Opiskelin syksyn Turun avoimessa yliopistossa kauppatieteiden kursseja 21 op yli 4
keskiarvolla, joten pääsykokeeseen käyttämäni lukutunnit eivät ole verrannollisia pelkkään
lukiopohjaan. Valmennuskurssi oli kuitenkin todella hyvä ja suosittelen sitä ehdottomasti
muillekin!

7/5/2022 4:23 PM

319

Luin noin 200h. Opiskelussa itselleni tärkeintä on toimiva lukutekniikka ja selkeä suunnitelma.
Tämän valmennuskurssin parasta antia oli ehdottomasti monipuoliset materiaalit ja
harjoitustehtävät. En pärjännyt harjoituskokeessa, mutta pääsykokeen perusteella pisteeni
olisivat riittäneet lähes kaikkiin yliopistoihin. Todella hyvä valmennuskurssi! Suosittelen tätä
jokaiselle tutulleni, joka aikoo hakea kauppikseen!

7/5/2022 4:23 PM

320

Ensimmäinen kerta ja tein samalla töitä n. 24h viikossa ja luin päälle. Ajattelin että jaksaisin
tehdä töitä samalla, mutta töitä oli liikaa ja ensi vuonna pitää lopettaa työt helmikuuhun
mennessä, että voi täysiä keskittyä opiskelemaan. Oli siis hyvä kokeilla ensimmäisellä
kerralla miten jaksaa yhdistää työt ja opiskelut. Kurssi oli itsessään hyvä ja ilman sitä ei olisi
riittänyt "tekemistä" opiskeluun ja opettajat koin pääosin hyviksi, erityisesti hissan Villen.

7/5/2022 4:23 PM

321

Kiitos kurssista! Tämän kurssin ansiosta sain opiskelupaikan.

7/5/2022 4:22 PM

322

Kiitos kaikesta.

7/5/2022 4:22 PM

323

Kiitos hyvästä kurssista! Pääsin minne halusinkin!

7/5/2022 4:21 PM

324

Kiitos tästä vuodesta!

7/5/2022 4:21 PM

325

ei palautetta. kiitos kurssista !!

7/5/2022 4:21 PM

326

Sain viime vuonna 0.29 pistettä ja tänä vuonna 12.43p. Olin liian väsynyt kokeessa. Yritän
ensi vuonna uudestaan.

7/5/2022 4:21 PM

327

Hain pelkästään Aaltoon. Sain pisteitä 25 ish.

7/5/2022 4:20 PM

328

Kiitos upeasta kurssista!!

7/5/2022 4:20 PM

329

Toka koulu vaihtoehtoni mutta kelpaa hyvin. Olen todella tyytyväinen kurssiinne.

7/5/2022 4:20 PM

330

Suoritan toista korkeakoulututkintoa, mikä verotti valmistautumista jonkin verran. Jäin 1.5p
päähän. Ensi vuonna teidän kurssille uudestaan ja sitä kautta uuden tutkinnon kimppuun.

7/5/2022 4:20 PM

331

Kiitos kaikille teille. Opettajat olivat loistavia. Ilman Ekonomivalmennusta en olisi päässyt,
joten vielä kerran suur kiitokset.

7/5/2022 4:20 PM
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332

Suuri kiitos kurssin järjestäjille ja erityisesti Villelle ja hänen opetusvideoille!

7/5/2022 4:20 PM

333

KIITOS! Ps. laittakaa haalarimerkki tulee pls :)

7/5/2022 4:19 PM

334

Hissan opeille ja Petrille vielä extra iso kiitos keväästä!

7/5/2022 4:19 PM

335

Ensimmäinen ”totinen” hakukerta armeijan jälkeen

7/5/2022 4:19 PM

336

Loistava kurssi ja se että en päässyt ei todellakaan ollut teidän vika. Itse vain epäonnistuin
kokeessa. Ostaisin teidän kurssin uudelleen aina jos hakisin vielä, mutta pääsin Helsinkiin
valtiotieteelliseen, joten tyydyn siihen. Kiitos kaikesta!

7/5/2022 4:19 PM

337

Tehtävät teillä on aivan ylivoimaisia en edes lukenut kaikki lukiokirjoja (vaikk olisi ehkä
kannattanut) ja silti pääsin tehtäviä raatamalla ja niihi keskittymällä ensisijaiseen
hakukohteeseeni

7/5/2022 4:19 PM

338

Pisteitä tuli 22,96. Vähemmän vääriä vastauksia niin olisi koulupaikka tullut.

7/5/2022 4:19 PM

339

Kurssilla ehkä turhaa pelottelua, helpompi olla realistinen. Esimerkillä perutaan vappu, se ei
ole ehkä rakentavin tapa kannustaa lukemaan

7/5/2022 4:19 PM

340

Kiitokset kurssista, täysin sen ansiosta sain paikan. Opiskelu oli vaivatonta ja melkko
kevyttäkin sen avulla, työskentelin jopa täysipäiväisesti samaan aikaan. Kuitenkin loistavien
kurssitehtävien ja materiaalien läpikäyminen takasi opiskelupaikan.

7/5/2022 4:19 PM

341

Kiitos kurssista, viime vuonna opiskeluni jäi pelkästään kurssiin, mutta nyt panostin oikeasti ja
pääsin kouluun

7/5/2022 4:19 PM

342

Kiitos hyvästä kurssista.

7/5/2022 4:18 PM

343

Kiitos erinomaisesta kurssista!! Ilman tätä koulupaikka tuskin olisi jäänyt haaveeksi.

7/5/2022 4:18 PM

344

Kiitos.

7/5/2022 4:18 PM

345

kiitos hyvästä kurssista ❤️

7/5/2022 4:18 PM

346

Mahtava kurssi. KIITOS!

7/5/2022 4:18 PM

347

Ilman kurssia tämä ei olisi onnistunut :)

7/5/2022 4:18 PM

348

Kiitos kurssista, kurssin merkitystä ei voi korostaa tarpeeksi

7/5/2022 4:18 PM

349

Kiitos EV ❤️

7/5/2022 4:18 PM

350

Kiitos kurssista!! Opettajat mahtavia ja osaavia ja todella hyvä kurssi!!!

7/5/2022 4:18 PM

351

Loistava kurssi

7/5/2022 4:17 PM
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