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Kuinka mones hakukerta oli kyseessä?
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Muita kommentteja tai palautetta.

#

VASTAUKSET

1

Voin suositella tätä teidän kurssia lämmöllä muillekkin sillä minusta teoriaosuusdet olivat
todella hyviä ja tehtävät hyvin rakennettuja! Kattava, hyvin selitetty asiat ja tehtävät tai
aiemmin vaikeat asiat avautuivat täysin ymmärrettäväksi. Hintakin on minusta kohdillaan,
ainakin tässä valmennuksen muodossa jonka otin. Kiitos!

2

Harjoituskokeet hyviä ja harjoittelualusta yleensäkin erinomainen. Tehtävien harjoittelun jälkeen
ei kokeessa yllättänyt mikään, kaikki oli tuttua ja kokeen tekeminen helppoa.

3

Olen erittäin tyytyväinen kurssiin!

4

Kysymykset olivat samankaltaisia, kuin oikeassakin amk -valintakokeessa. Tuntui että oli
etulyöntiasema, kun oli käynyt kurssin.

5

Olen tyytyväinen kurssiin, kiitos!

6

Koin kurssin kannattavaksi, vaikka ennen valintakoetta sainkin tiedon tulleeni hyväksytyksi
kuudenteen hakutoiveeseeni todistusvalinnan perusteella, ja pohdinnan jälkeen päätin olla
osallistumatta valintakokeeseen.

7

Hyvä paketti!

8

Kurssien sisällöt olivat tosi hyviä. Kiitos!

9

Matikan sekä loogisen päättelykyvyn osio oli selkeä ja kattava. Eettinen- ja tunneäly
tehtävistä tykkäsin myös.

10

Kiitos, tämä auttoi minua ja ystävääni Ernoa pääsemään tradenomiksi!

11

Olisi jäänyt paikka saamatta ilman tätä.

12

Olen tyytyväinen kurssiin.

13

Tehtävät vastasivat varsinaisen pääsykokeen tehtäviä. Erityisesti päätöksenteko-taitojen
materiaalit ja tehtävät olivat hyödyksi, sillä sellaisia en ole kohdannut aiempien opiskelujen tai
töiden kohdalla ja ilman valmennuskurssia olisin ollut pääsykokeessa ihan puulla päähän lyöty
tehtävistä, jos olisin sellaisia silloin ensimmäistä kertaa kohdannut. Englannin sanasto oli
lopulta pääsykokeessa huomattavasti vaikeampaa kuin mitä niissä tehtävissä oli joita
valmennuskurssilla tein, mutta tämä saattoi olla vain huonoa tuuria. Koin valmennuskurssin
todella hyödylliseksi ja kurssi vaikutti todella positiivisesti pääsykoe-suoritukseeni. Kiitos
teille!

14

Olisin päässyt koepisteilläni haluamaani hakukohteeseen jos olisin ollut ensikertalainen.

15

Hyvä ja kattava valmennus paketti, sai pohjan mitä valintakokeessa tulee olemaan.

16

Ei-ensikertailaiselle sisäänpääsy oli erittäin vaikeaa tänä vuonna hakemaani
koulutusohjelmaan

17

Koe meni muuten hyvin, mutta äidinkielen osuus meni todella huonosti. Jos en pääse avoimen
puolelle opiskelemaan, aion osallistua valmennuskurssille uudestaan. Tällöin toivoisin, että
äidinkieleen tulisi enemmän materiaalia.

18

Pääsykokeeseen osallistuminen kiellettiin lievien flunssaoireiden vuoksi. Olisin osallistunut,
mutta en saanut.

19

Hain ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluun, enkä saanut ammattikorkeakoulusta
opiskelupaikkaa. Hain kuitenkin myös jo kolmatta kertaa kasvatusalalle yliopistoon ja sain
opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistosta varhaiskasvatuksen opettaja -opinnoista. Kiitos paljon
valmennuksesta ammattikorkeavalmennukselle. :)
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20

En olisi päässyt ilman kurssia! Kiitos hyvistä materiaaleista :)

8/3/2021 12:44 PM

21

Oli hyvä kokonaisuus, tuli hyvin kerrattua jo unohtuneita asioita kun yliopistossa ei paljoa
matikkaa ole tarvinnut.

8/3/2021 12:20 PM

22

Koin kurssista olevan valtavasti apua vaikkei tällä kertaa opiskelu paikan suhteen
onnistanutkaan. Materiaalipaketin avulla sai ihan todella hyvän kuvan kokeessa olevista
tehtävä tyypeistä ja kurssin tehtyäni koetta ei tarvinnut lähteä tekemään aivan nollasta, kun
jonkinlainen käsitys kokeen sisällöstä löytyi.

8/3/2021 11:35 AM

23

Kurssin sisällöt oli hyviä. Varsinkin päätöksentekotaitojen ja matematiikan osion
harjoitustehtävät vastasivat hyvin kokeen tehtäviä. Englannin ja äidinkielen osiot auttoivat
osioiden tehtävätyyppien ymmärtämisessä. Kokeessa englanti oli todella vaikea, sanasto
todella vaikeaa.

8/3/2021 11:21 AM

24

On ilman muuta hyvä valmennuskurssi, sain hakutoiveistani toisen opiskelupaikan (Laurea
Tikkurila). Luin kokeeseen aika intensiivisesti. Kiitos kurssin luojille!

8/3/2021 10:06 AM

25

Olin todella tyytyväinen omiin pisteisiini, mutta ikävä kyllä ne eivät riittäneet ensisijaiselle
vaikeapääsyiselle hakutoiveelleni ei-ensikertalaisena.

8/3/2021 8:58 AM

26

Hain rakennusarkkitehdiksi Tamkiin. Sain kokeesta 130 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä
millä pääsi sisään oli 109.

8/3/2021 8:37 AM

27

Kurssi oli hyvä ja siitä oli hyötyä. Olen varma että tuleva kurssi varmistaa paikkani syksyn
opiskelijahaussa. Minulla ei ole ylioppilastutkintoa ja lukuaineiden opinnoista on yli 25-vuotta
aikaa.

8/3/2021 12:18 AM

28

Motivoiva harjoittelupohja. Monipuolisesti tehtäviä, jotka valmistivat erittäin hyvin
valintakokeeseen. En olisi päässyt sisään ilman valmennuskurssia.

8/2/2021 8:55 PM

29

Pääsin haussa varasijalle 6. En usko että ilman valmennusta olisin päässyt näinkään hyville
sijoille, sillä edellisistä opinnoista on kulunut jo 10 vuotta. Hain hieman extemporee
yhteishaussa ja ilmoittauduin valmennuskurssille kaksi kuukautta ennen valintakokeita. Luin
hyvin tavoitteellisesti ja tunnollisesti joka päivä vaikka minulla on alle vuoden ikäinen lapsi.
Vaikka en päässyt sisään valintakokeiden perusteella, lopulta päätin hakea opiskelemaan alaa
nyt syksyllä avoimen kautta, koska en halua hukata aikaa ja olen muutenkin oikeutettu
opiskelemaan Kelan tuella ikäni ja taustani puolesta. Koen että valmennuskurssista oli
kuitenkin sillä tavalla apua, että itsetuntoni nousi huimasti kun huomasin oppivani uusia
asioita, joita en ole ennen kokenut hallitsevani. En ollut ennen kovin hyvä esim. matikassa ja
kurssista sainkin uskoa itseeni ja kun pääsin varasijoille, koin että minulla voisi oikeasti olla
potentiaalia opiskella alaa, josta olen kiinnostunut.

8/2/2021 7:47 PM

30

Kurssi oli todella kattava ja monipuolinen. Suosittelen!

8/2/2021 7:37 PM

31

On tosi vaikeat kokeet viiskymppiselle alanvaihtajalle.

8/2/2021 7:36 PM

32

Loistava kurssi! Suosittelen ehdottomasti

8/2/2021 5:31 PM

33

Jäin molemmissa hakukohteissa 2. varasijalle.

8/2/2021 5:23 PM

34

Ensimmäinen hakukerta niin, että on oikeasti tullut opiskeltua alle ja selkeästi koin hyödyn
koetilanteessa, kun pääsi vastaamaan ihan oikeasti jokaiseen tehtävään, eikä skippaamaan
puolia sen takia ettei ole hajuakaan!

8/2/2021 4:48 PM

35

Hakukohteena kätilöopinnot Turussa! Jos en olisi kurssia käynyt, en olisi noinkaan hyvin
pärjännyt (20 vuotta lukiosta!). Alimmasta pisterajasta jäin 1.8 pisteen päähän!

8/2/2021 4:26 PM

36

Teidän kurssi oli aivan huippu apu valintakokeessa! Kurssialustakin oli motivoiva kun pystyi
seurata omaa edistymistä ja myöskin vähän verrata muihin kurssilaisiin. Kiitos!

8/2/2021 4:15 PM

37

Kurssi oli hyvä ja kehityin hurjasti kurssin aikana. Valintakoe meni hyvin mutta pisterajat olivat
korkeat. Viimevuosina olisin päässyt saamillani pisteillä. Valintakokeessa kyse ei yleensä ollut
siitä, etten olisi osannut, vaan ennemmin siitä ettei aika riittänyt huolellisesti vastaamiseen tai
yrittämiseen, jolloin oli pakko jättää tekemättä.

8/2/2021 4:00 PM

38

Pääsin kouluun kurssin ansiosta. Varsinkin kun lukiosta valmistuin n. kaksi vuotta sitten riitti
kurssin käyminen vanhojen opittujen asioiden herättelyyn.

8/2/2021 3:31 PM
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39

Tosi hyvä kurssi, suosittelen!

8/2/2021 3:28 PM

40

3,5 pisteellä jäin varasijalle.

8/2/2021 3:26 PM

41

Hyvä kurssi!

8/2/2021 3:25 PM

42

Olin saamassa opiskelupaikan todistusvalinnalla todennäköisemmin, mutta loppujen lopuksi
sain paikan valintakokeella. Ilman teidän valmennuskurssia en olisi saanut paikkaa.. Teistä oli
todella suuri apu minulle. Suosittelen kyllä kaikille teidän valmennuspaketteja.

8/2/2021 3:25 PM

43

Hyvä kurssi jonka avulla pääsin haluamaani kouluun!

8/2/2021 3:24 PM

44

Paras amk kurssi tähän asti! Opettajat selittivät asiat yksinkertaisesti sillain että kaikki
ymmärtävät asian ytimen varmasti. Harjoitusmateriaalia oli reilusti.

7/29/2021 3:20 PM

45

Kurssi oli hyödyllinen ja koin sen todella hyödylliseksi! Sain 16 pistettä enemmän
valintakokeesta kuin edellisellä hakukerralla.

7/27/2021 2:02 PM

46

Hyvä kurssi kokonaisuudessaan, erityisesti apua löytyi etiikan, tunneälyn, matematiikan ja
loogisenpäättelyn osiin

7/25/2021 6:24 PM

47

Kiitokset Päiville matikan videoista, auttoivat paljon :)

7/24/2021 8:11 PM

48

Minulla on pohjalla oleva amk tutkinto, jonka vuoksi pisterajani on korkeampi. Olisin päässyt
opiskelemaan, jos olisin ensikertalainen. Olin varasijalla 4.

7/23/2021 1:53 PM

49

en olisi ilman ammattikorkeavalmennusta päässyt, se on varma, sen verran ruosteeseen oli
päässyt. Olen todella tyytyväinen, kiitos!

7/23/2021 12:45 PM

50

Materiaalit olivat kattavat, ja tuntuivat hyödyllisiltä.

7/22/2021 10:37 AM

51

Paras kurssi ikinä. Oppitunnit olivat selkeitä ja opin paljon uusia asioita mitä en ollu hoksannut
aikasemmissa valintakokeissa. Suosittelen!

7/21/2021 1:39 AM

52

Oli aivan ihana kurssi, selkeää ja todella hyvät opettajat. En olisi päässyt ekalla kerralla
kouluun ilman teitä, parinkymmenen vuoden tauon jälkeen lukio ajoista ja matematiikasta.
Hinta-laatu suhde ihan mahdottoman mahtava.

7/20/2021 4:23 PM

53

Ilman valmennuskurssia en varmasti olisi päässyt kouluun.

7/17/2021 9:02 PM

54

Sain valmennuskurssista todella paljon vinkkejä matematiikan laskemiseen. En usko, että
olisin päässyt kouluun sisälle ilman kurssia. Olin todella tyytyväinen paketin materiaaleihin ja
opetusvideoihin!

7/17/2021 3:50 PM

55

Koen, että valmennuskurssista oli suuri hyöty kouluun pääsemisessä. Etenkin
päätöksentekotaitojen harjoittelu kurssilla auttoi paljon itse kokeessa, missä osa tehtävistä oli
melko samanlaisia mitä kurssilla oltiin käyty.

7/17/2021 12:05 PM

56

Hain ei ensikertalaisena, koe meni hyvin mutta hakemiini kohteisiin ei ensikertalaisten
pisterajat nousivat todella paljon. Aion hakea uudelleen syksyllä ja ostaa teiltä
materiaalipaketin alennuksella.

7/17/2021 7:42 AM

57

Opetus oli selkeää ja opettajat auttavaisia. Matematiikka/matemaattis-luonnontieteellinen
osaaminen jännitti itseäni, mutta pyydettäessä opettajat selittivät asian auki ja niin, että
jatkossakin osaa ratkaista ongelmia heidän vinkeillään. Materiaalit olivat hyviä ja oli hyvä
harjoituskokeita

7/16/2021 5:42 PM

58

pisteitä 72,44 suomenkielen osio ei mennyt läpi

7/16/2021 2:02 PM

59

Kurssin opetus ja opiskelumateriaalit olivat asian mukaisia, tehtävä tyypit olivat vastaavia mitä
kokeessa oli. Kiitoksia opetuksesta! -Aleksi

7/16/2021 1:06 PM

60

Hyvä kurssi!!

7/16/2021 9:54 AM

61

Minusta valmennuskurssi oli todella hyvä ja siitä oli todellakin apua kokeessa

7/16/2021 3:07 AM

62

Sain 73 pistettä, mutta suomen kielen osa oli hylätty.

7/15/2021 6:58 PM

63

Jäin 4. varasijalle ensimmäiseen toiveeseen, enkä todennäköisesti pääse. Paikkoja eiensikertalaisille on vain muutama ja vaikka valintakoe meni hyvin, meni se tarpeeksi monella

7/15/2021 3:55 PM
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paremmin. Olen silti tyytyväinen tähän valmennukseen ja haen uudelleen syksyllä.
64

Valmennus kurssi oli ällistyttävän hyvä, matematiikan osio kokeessa oli kuin suoraan kurssilta
lainattu, englannin ja luetun ymmärtämisen osiot kurssilla voisivat olla hankalampaa tekstiä
kun olivat vähän lasten kengissä kokeeseen verrattuna

7/15/2021 12:20 PM

65

En hirveästi ehtinyt valmistautua kokeeseen enkä käyttää verkko-opiskelu materiaalia, mutta
niiltä osin mitä kerkesin niin oli kyllä valtava apu itse kokeeseen.

7/15/2021 11:17 AM

66

Missasin pääsykokeen karanteenin takia. Nettikurssi oli kuitenkin kaikinpuolin kattava ja hyvä!

7/15/2021 11:14 AM

67

Hyvä paketti kertaukseen. Ylioppilaaksi kirjoitin vuonna 2005, joten ei ollut tuoreessa
muistissa asiat. Heittämällä sisään mihin hain, kiitos.

7/15/2021 11:10 AM

68

Jäin varasijalle keovalinnassa, 0,43 pistettä opiskelupaikasta.

7/15/2021 11:09 AM

69

Hyvä oli!

7/15/2021 11:08 AM

70

Oikein kattava kurssi oli ja plussaa harjoitustehtävistä, joita oli paljon! :) Kokoaikaisen
työnohessa opiskelu oli kuitenkin rajallista ja nyt yritänkin avoimeen opiskelemaan. Toivon
mukaan onnistaa!

7/15/2021 10:58 AM

71

Olisin päässyt sisään, jos olisin ensikertalainen hakija. Kurssi oli hyödyllinen ja aion ottaa sen
uudestaan syksyn hakua varten mikäli ihmettä ei tapahdu ja pääsisinkin varasijalta sisään.

7/15/2021 10:57 AM

72

Valmennuskurssista oli todella paljon hyötyä! Kiitos siitä!

7/15/2021 10:57 AM

73

Jouduin varalle eli joutuu vielä odottelee

7/15/2021 10:22 AM

74

Olen erittäin tyytyväinen valmennuskurssin sisältöön. En ole käynyt lukiota ja edellisistä
opinnoistakin on jo 12 vuotta, joten olin unohtanut matikasta kaiken.

7/15/2021 7:45 AM

75

Hain koulutukseen, joka on todella kilpailtu. Edelliseen valintakokeeseen verrattuna valintakoe
sujui selvästi paremmin ja varmemmin. Jäin vain 0,05 pisteen päähän alimmista pisteistä,
joilla tuli valituksi koulutukseen. Kuitenkin 25. varasijalle. Sain itsevarmuutta yrittää vielä
uudelleen seuraavassa haussa!

7/14/2021 11:42 PM

76

Kokonaispisteet riittivät, mutta enkustq tuli hylätty.

7/14/2021 8:37 PM

77

Kiitos hyvästä valmennuskurssista! Varsinkin Päivin matikan videot olivat loistavat.

7/14/2021 6:43 PM

78

Valmennuskurssilta sain tarvittavan muistin virkistyksen ja osittain uuden oppimisen mikä
auttoi läpäisemään valintakokeen. Kurssin sisältö on todella kattava.

7/14/2021 6:28 PM

79

En ollut ensikertalaishakija. Koepisteet olivat hyvät ja koin hyötyneeni huomattavasti
valmennuskurssista!

7/14/2021 5:55 PM

80

Sain kokeesta yli 80% oikein, mutta koska olen ei-ensikertalainen niin pisteeni eivät riittäneet
ensimmäiseen hakukohteeseeni ja olen tällä hetkellä varasijalla 3. Ensikertalaisena pisteet
olisivat riittäneet oikeastaan mihin vain soteli-alalla

7/14/2021 5:21 PM

81

Ei-ensikertalaisena on todella vaikea päästä sisään, vaikka saisikin hyvät pisteet kokeesta ja
valmistautuisi hyvin. Sote-alojen materiaalipaketti oli hyvä.

7/14/2021 4:39 PM

82

Pääsin eri pääsykokeella Kajaanin amk sairaanhoitajaopintoihin. Varasijalla
sosionomiopintoihin, joka oli ensisijainen toive.

7/14/2021 4:05 PM

83

Kurssilla olisi voinut olla enemmän englanninkielistä sanastoa artikkeliteksteistä. Muuten
todella hyvä kurssi ja luulen, että tämän ansiosta sain koulupaikan!

7/14/2021 3:35 PM

84

Kiitos hyvästä kurssista!

7/14/2021 3:24 PM

85

Ensimmäisellä hakukerralla en valmistautunut pääsykokeisiin.

7/14/2021 3:21 PM

86

Hyvä kurssi. Hyvin sisensi vanhoja asioita ja sai nostettua takaraivosta asioita jotka oli jo
ehtinyt unohtaa. Matematiikka ja päättelytaidot olivat itselleni helpoimpia ja niiden kautta
koitinkin koulupaikkaa saada.

7/14/2021 3:12 PM

87

Mielestäni kurssi oli kattava, mutta aion valita ensi kerralla paketin jossa on myös oppitunteja.
Muutin mieltäni haun jälkeen enkä halunnutkaan alalle, joten en panostanut kokeisiin niin
paljon kun olisi pitänyt.

7/14/2021 3:12 PM
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88

Erinomainen tapa valmistautua kokeisiin. Tein sivuston kautta harjoituksia sieltä täältä, ilman
sen suurempaa ponnistelua. Pikkuhiljaa asiat ilmeisesti jäivät muistiin, koska loppua kohden,
aloin ymmärtämään esim. Matikkaa, missä olen aina ollut huono. Itse koetilanne tuntui aika
helpolta ja turvalliselta, kun oli lähes täysin samanlainen, kuin harjoitusohjelma. Iso kiitos
tästä, en olisi koskaan päässyt kouluun, ilman harjoittelua.

7/14/2021 2:59 PM

89

Auttoi todella paljon! Ilman en olisi päässyt

7/14/2021 2:56 PM

90

Yhteensä pisteitä 38,91 valintaan olisi tarvittu 40 :(

7/13/2021 10:33 PM

91

Kokeesta oli hyötyä, sillä pääsin sillä ylempään hakutoiveeseeni. Loppujenlopuksi kuitenkin
pääsin sisään vielä ylempään hakutoiveeseen varasijalta todistuksen perusteella. Olin samaan
paikkaan varasijalla 1 kokeen perusteella, joten paikka olisi voinut napsahtaa ihan kumman
vaan perusteella.

7/13/2021 10:16 AM

92

Valmennuskurssi oli hyvä. Tenttimisestä oli kuitenkin aikaa ja vaikka osasin asiat, en
onnistunut itse pääsykokeessa.

7/12/2021 8:41 PM

93

Valmennus oli sisällöltään loistava, mutta englannin osion opiskeluun olisi pitänyt itse
panostaa enemmän. Sain siitä kokeessa hylätyn.

7/12/2021 6:05 PM

94

Korona ajan armeijassa ei valmistautuminen oikein onnistunut.

7/11/2021 11:53 AM

95

1. hakutoive oli kulttuurialaa ja siinä oma pääsykokeensa. Ensikertalaiskiintiön takia jäin
varasijalle 2.

7/10/2021 8:36 AM

96

En ole varma noista tunneista, luulisin että vähintään tuon verran koska matikkaan meni
erittäin paljon aikaa. Jos näätte sieltä kauanko käytin kurssianne, voisitteko laittaa
sähköpostia? Kiinnostaisi tietää!

7/10/2021 4:46 AM

97

Ehkä olisin tarvinnut miettimistunnin, missä järjestyksessä 6 osa-aluetta kannattaa tehdä. Nyt
tein vaikeasta helppoon päin, kun vaikeat 'meni huonommin kui. Oletin, niin helpotkin tuntuivat
raskailta tehdä. Aika paine vaikutti kokeeseen. Valmennuskurssilla kannattaisi harjoitella
vähän tiukemmalla aikataululla harjoitus kokeissa.

7/9/2021 7:48 PM

98

Kurssi oli mielestäni hyvä. Kehitettävää ehkä olisi itse koetilanteeseen valmistautumiseen
liittyviä juttuja esim jotain psykologisia videoita mentaalipuolelle.

7/9/2021 6:56 PM

99

Opiskelupaikan saaminen jäi englannista kiinni. Kaikissa muissa osioissa koin pärjääväni ja
tehtävät oli samanlaisia kun kurssissa oli ollut.

7/9/2021 10:19 AM

100

Olin valmistautunut ja harjoitellut pääsykoetta varten, mutta en koepäivän flunssaoireiden
vuoksi saanut osallistua pääsykoetilaisuuteen, koska osallistuminen kiellettiin.

7/9/2021 8:25 AM

101

Erittäin isot kiitokset teille tästä upeasta kurssista. Autoitte todella paljon.

7/9/2021 5:27 AM

102

Pisteet olisi riittänyt mutta yllättäen äidinkielestä tuli hylätty.

7/9/2021 2:50 AM

103

Sain paikan valintakokeen perusteella, en todistusvalinnalla vaikka klikkasin sitäkin, sillä
vastaamatta jättäminen ei ollut mahdollista.

7/8/2021 11:25 PM

104

Koulupaikka jäi noin 2,5 pisteestä kiinni eli opiskelupaikka oli kyllä lähellä.

7/8/2021 3:53 PM

105

Jäin varasijalle 17 toivomaani paikkaan, pisteitä tuli 42.38, opiskelupaikkaan alin hyväksytty
pistemäärä oli ollut 38.11 . Opiskelijapaikkoja valintakokeen perusteella oli vain 4kpl (muut
paikat varattu yo-kiintiölle). Valintakoetreeni ei siis tänä vuonna riittänyt pääsyyn näiden neljän
onnekkaan joukkoon ja varasijalta pääsymahdollisuus on olematon sijalta 17. Ensi vuonna
ehkä uusi yritys.

7/8/2021 8:59 AM

106

Kurssi auttoi tietämään mitä piti osata. Kurssilta sai myös itsevarmuutta ja se terävöitti
ruosteista osaamista.

7/8/2021 6:34 AM

107

Sain paikan muualta, en käynyt tähän liittyen pääsykokeessa. Hyvä materiaali.

7/7/2021 9:33 PM

108

Sairastuin, en päässyt valintakoetilaisuuteen ja näin ollen en tietenkään päässyt mihinkään
opiskelemaan.

7/7/2021 9:21 PM
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109

Kurssista oli selvästi apua. Pääsykoetulos parani huomattavasti, mutta ei aivan riittänyt
ensihoitoon. Syksyllä siis teidän kurssin kautta uudelleen.

7/7/2021 9:11 PM

110

Lähes täydet kokonaispisteet äidinkielen aluetta lukuunottamatta joka hylkäsi koko kokeen

7/7/2021 8:54 PM

111

Eipä olisi ollut paljoa mahdollisuuksia ilman kurssia. Enempikin olisin voinut harjoitella, mutta
tämäkin riitti. Kiitos paljon.

7/7/2021 8:46 PM

112

Huippuhyvä valmennuskurssi! Valmentaa juuri oikeisiin aiheisiin. Valmennuskurssin
harjoituskokeissa oppii myös arvioimaan ajankäyttöä. Suosittelen tätä vahvasti!

7/7/2021 5:48 PM

113

Paras kurssi!

7/7/2021 5:35 PM

114

Verkkokurssivalmennuksessa pääosin tehtävät olivat samantyyppisiä mitä valintakokeessa
oli, matematiikassa olisi enemmän saanut olla teoriaa.

7/7/2021 5:34 PM

115

Sain opiskelupaikan, mutta en sitä, jota halusin ensimmäisenä vaihtoehtona.

7/7/2021 5:31 PM

116

Ensimmäinen kerta amkiin, mutta ei-ensikertalaisena, kun olen suorittanut muun
korkeakoulututkinnon.

7/7/2021 4:44 PM

117

Kiva kurssi, matikantehtävät hyviä ja auttoi valintakokeessa :)

7/7/2021 4:18 PM

118

Kiitos paljon kurssista! Sen avulla pääsin ykköshakukohteeseeni! :) Olen tyytyväinen ja
suosittelen kurssia myös kavereilleni :)

7/7/2021 4:13 PM

119

Kaikki muut osiot ok, mutta ÄIDINKIELI ei mennyt. OMG! Sain siitä alle 2 pistettä! Äidinkielen
harjoittelu jäi viimetippaan ja aika vähäiseksi. Koekysymykset olivat samantapaisia kuin
harjoitustehtävät. Aion yrittää avoimen linjan kautta opiskelemaan.

7/7/2021 3:50 PM

120

Englannin osio oli vaikea ja sanoin sen jo elive opettajalle että siinä tulee takkiin. Ja hylky tuli.
Teknistä englantia koneenrakennuksesta ymmärrän kyllä. Jos länkkäreistä ja
korjaamokäsikirjoista on oppinut kielen niin olisi tarvinnut aloittaa englannin opiskelu jo vuotta
aikaisemmin. Ja ikääkin on jo 56 vuotta.

7/7/2021 3:45 PM

121

Verkkokurssissa ei mitään vikaa, itse olisin voinut olla aktiivisempi opiskelija. Ensi kerralla
tiedän jo missä pitää parantaa. Viimeksi olen opiskellut valintakokeeseen vaadittavia taitoja
lukiossa, josta valmistuin 2012. Verkkokurssi antoi erittäin kattavan oppimisympäristön ja aijon
ostaa sen taas ensi kerralla kun kouluun haen.

7/7/2021 3:36 PM

122

hyvä ja kattava sisältö! aijon suositella muillekkin!

7/7/2021 3:14 PM

123

Kurssi oli erittäik hyvä ja kattava. Suuri kiitos teille. Koen, että ilman tätä kurssia en olisi
opiskelupaikkaa saanutkaan.

7/7/2021 3:09 PM

124

Ilman valmennuskurssia, ja ennenkaikkea loistavia harjoitusmateriaaleja minun lähtötasollani
ei olisi ollut mitään saumaa päästä sisään teknillliselle alalle. (matikka vitonen
päättötodistuksessa, ja sen koomin ei ole matikkaa tullut tehtyä) Eli piti lähteä täysin nollasta
liikkeelle. Harjoituspääsykokeista olisinko saanut ensimmäisestä jonkun ~35p, siitä nousevalla
käyrällä noin ~55p kahdesta viimeisestä. Oikeasta AMK-pääsykokeesta sain 53.94 mikä riitti
ykköshakuhteeseeni. Sanonkin siis, että kiitos itselleni työmäärästä, ja kiitos teille eväistä
oppia ja opetella asioita. Olen antanut ja tulen antamaan jatkossakin palvelustanne isot
suositukset tuttavilleni ketkä myös hakeutuvat jatko-opintoihin! Kiitos. Terv. Juuso Turkki.

7/7/2021 3:07 PM

125

Hain toimintaterapiaan, johon on vaikea päästä. Olen tällä hetkellä varasijoilla 3. ja 4.

7/7/2021 3:01 PM

126

Materiaalipaketti oli erittäin kattava! Selkeät ja hyvät kokonaisuudet.

7/7/2021 2:42 PM

127

Valmennuskurssi oli mahtava! Ilman sitä ei olisi ollut toivoakaan ilman tätä valmennuskurssia.
Kurssi sisälsi juuri samanlaisia tehtäviä mitä valintakokeessa oli ja harjoitus tehtäviä oli
enemmän kuin tarpeeksi. Ehdoton suositus kaikille ketkä koulupaikan haluaa.

7/7/2021 2:30 PM

128

Valmistauduin kokeeseen suht hyvin, mutta enemmänkin olisin voinut tehdä. Kaikki muut osaalueet menivät kohtuullisesti kokeessa, paitsi englanti. Englannin kielen harjoitustehtäviä voisi
olla lisää.

7/7/2021 2:14 PM

129

Hei! Olen todella tyytyväinen verkkovalmennukseen, missä olin mukana. Erityiskiitos siitä,
että valmennuksessa sai tehdä myös muutamia harjoituspääsykokeita. Oikea koetilanne on
yllättävän samankaltainen, joten oli rennompi olo kokeessa.

7/7/2021 2:02 PM
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130

Kurssista oli valtavasti hyötyä, kiitos ihan superpaljon!

7/7/2021 1:50 PM

131

Kurssi oli erittäin hyvä, sen ansiosta osasi odottaa mitä kokeessa oli luvassa.

7/7/2021 1:42 PM

132

Loistava kurssi oli, En olisi päässyt ilman sitä opiskelemaan.

7/7/2021 1:22 PM

133

Otin valmennuskurssin (materiaalipaketti) lähinnä eettisten taitojen sekä matikan harjoittelun
takia ja pääsinkin näiden avulla sisään fysioterapeutiksi ei-ensikertalaisena! Etenkin eettisten
taitojen tehtävistä oli paljon hyötyä, sillä edellisellä hakukerralla pääsykoe kaatui niihin :)

7/7/2021 1:22 PM

134

Ilman valmennusta en olisi mitenkään pärjännyt! Iso kiitos teille!

7/7/2021 1:20 PM

135

Mielestäni valmennuskurssi oli hyvä valinta itselleni varsinkin kun lukioajoista on kauan aikaa.
Matematiikka on aina ollut heikko. Jäin 5pistettä ensimmäisestä hakutoiveesta, mutta
varavaihtoehtooni pääsin heittämällä ja se on valmennuskurssin ansiota. Toki varasijakäytäntö
liikkuu elokuun alkuun asti, mutta epätodennäköistä on päästä ykköstoiveeseen. Olen silti
tyytyväinen koska myös toinen hakutoiveeni oli se mitä haluan tehdä

7/7/2021 12:53 PM

136

Kurssi oli kyllä erittäin hyvä ja sain hyvät lähtökohdat pärjätä pääsykokeessa. Omista
opiskeluajoista on 20v aikaa, eli en olisi ilman kurssia läpäissyt pääsykoetta. Jo iso osa
matematiikan perusosaamisesta oli unohtunut. Harjoitustehtävät olivat loistavat ja hyvä että
niitä oli paljon. En oppinut kaikkea, mutta opin myös mitkä tehtävät kannattaa jättää
pääsykokeessa tekemättä. Hyvä että harjoituskokeita oli useampi, ensimmäisessä oli hoppu
ja kiirus, mutta lopuissa tiesin että minun ei tarvitse kiirehtiä ja tekemiseen tuli rauha ja ajatus
mukaan. Ehdin myös pääsykokeessa oikein hyvin tehdä kaikki tehtävät, tarkistaa ne ja palata
vielä ihmettelemään niitä tehtäviä jotka oli haastavia. Matematiikan opettaja oli aivan loistava
ja selitti asiat ymmärrettävästi ja usein myös eri tavalla jotta varmasti moni ymmärsi.
Matematiikka oli minun suurin huolen aiheeni, mutta kurssin ansiosta se meni pääsykokeessa
hienosti. Vinkkinä asiasta jota ei käyty läpi ollenkaan, eikä itselläkään käynyt mielessä ja
tehtävä joka siis jäi matematiikan osiossa täyttämättä oli kWh/MW/W muunnokset. Minulla ei
ollut mitään muistikuvaa miten niitä muunnettiin. Iso kiitos teille järjestäjille, opettajille ja
taustahenkilöille! Unelmastani tuli totta ja pääsen opiskelemaan työn ohessa Kestävää
kehitystä ja tekemään maailmasta hieman paremman paikan ja varmistamaan että meillä on
tulevaisuudessakin luonnonvaroja ja hyvin voiva luonto ja ihmisiä. Mukavaa kesää!

7/7/2021 12:42 PM

137

oli iha ok ja perusasiat oli heleppo oppia

7/7/2021 12:39 PM

138

Hakijoita hakemaani koulutusohjelmaan oli 512 varasijalle 134 jäin.

7/7/2021 12:34 PM

139

Valmennuskurssista oli todella paljon apua ja koen että sen avulla sain opiskelupaikan! :)

7/7/2021 12:27 PM

140

Valmennuskurssinne oli todella hyvä, kiitos siitä!

7/7/2021 12:22 PM

141

Todella hyvä valmennusmateriaali! En olisi osannut itse opiskella oikeita asioita
valintakokeeseen. Sain melkein täydet pisteet ja paikan toivomastani ammattikorkeakoulusta!

7/7/2021 12:19 PM

142

Kiitos todella hyvästä ja kattavasta kurssista!

7/7/2021 12:11 PM

143

Sain koulupaikan aiempien opintojen perusteella. Osallistuin kurssille siintä huolimatta, sillä en
uskonut mahdollisuuksiin edellisten kurssien perusteella. Kurssista oli suuri apu, vaikka
minulle opiskelupaikka ei tullutkaan valintakokeen perusteella.

7/7/2021 12:09 PM

144

Koin kurssin erittäin hyödylliseksi, se selvästi tehosti opiskeluani verrattuna aiempiin
hakukertoihin. Haasteeni olivat erityisesti matemaattisissa osioissa, ja kurssin edetessä taitoni
näissä kehittyivät selvästi. Varsinkin päätöksentekotaitojen tehtävätyypit olivat sellaisia, että
ilman kurssia en olisi saanut kehitettyä niihin oikeita vastausstrategioita. Valintakokeen
pistemäärässäni se konkretisoitui; sain reilut 30 pistettä enemmän kuin vuosi sitten
hakiessani. Sillä pääsin ensimmäiseen hakukohteeseeni, Laureaan. Ehdottomasti hyvin
sijoitettu 200€, suosittelisin muillekin.

7/7/2021 12:06 PM

145

Hyvä kurssi. Tehtävät vastasivat valintakokeen tyyliä joten se helpotti asiaa.

7/7/2021 11:58 AM

146

Lukiosta aikaa 21vuotta ja aloitin valmennuskurssin ehkä liian myöhään (+pieniä lapsia
kotona). Pisteitä pääsykokeessa 78/100, joten tästä on hyvä jatkaa treenaamista!

7/7/2021 11:49 AM

147

Olen käynyt töissä koko kevään ma-pe 8-9h/päivä. Samalla luin pääsykokeisiin töiden
jälkeen+viikonloppuna. Olen ylpeä itsestäni, että ensimmäisellä hakukerrallani pääsin kouluun,

7/7/2021 11:44 AM
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samalla kuitenkin käyden töissä. Pääsen nyt opiskelemaan sellaista alaa mikä on se mun juttu
😍 valmennuskurssista oli kyllä todella paljon apua! Kiitos.
148

Oon aikasempinakin vuosina hakenut kouluun, mutta en oikein oo saanut aikaiseksi lukea, kun
ei ole ollut mitään tiettyä materiaalia mitä lukea… tänävuonna päätin ottaa valmennuskurssin
ja huikeeta että otin, sillä oli helppo harjoitella, kun tiesi mitä harjoittelee ja harjoituskokeet kun
teki läpi oli pääsykokeessa paljon itsevarmempi olo.

7/7/2021 11:44 AM

149

Kurssista oli todella paljon apua

7/7/2021 11:42 AM

150

Verkkokurssi oli muuten hyvä mutta itse kokeessa oli osiolohtainen aika. Ei ihmeellistä,mutta
hämmensi hieman

7/7/2021 11:37 AM

151

Ensihoitajaksi, 87 pisteellä

7/7/2021 11:36 AM

152

Hyvät materiaalit ja tehtävätyypit vastasivat kokeessa olevia. Kiitos kurssista!

7/7/2021 11:32 AM

153

Koen, että kurssista oli paljon hyötyä valintakokeeseen

7/7/2021 11:30 AM

154

Matemaattistentaitojen osio sekä ongelmanratkaisu tehtävät auttoivat pääsykokeessa. Myös
eettisten taitojen sekä tunneälytaitojen harjoittamisesta oli hyötyä.

7/7/2021 11:25 AM

155

Erittäin hyödyllinen kurssi, ilman en olisi päässyt sisään! Tehtävät vastasivat hyvin kokeessa
olevia tehtäviä

7/7/2021 11:24 AM

156

Oli tosi pahaa häirintää valintakokeessa myöhästymisen ja toistuvien kuulutusten takia.

7/7/2021 11:23 AM

157

Kurssi oli hyödyllinen valintakokeeseen valmistautumisessa :) Vaikka sainkin opiskelupaikan
todistuksen perusteella, sijoituin myös valintakokeen valintajonoissa yhdeksännelle varasijalle
kahdessa hakukohteessa. Hyvä tulos siis kaikin puolin!

7/7/2021 11:22 AM

158

Kurssista oli paljon hyötyä minulle. Ilman kurssia olisi varmasti koepisteet ollut huonommat.
Kuitenkin jäin rantaan koulupaikasta, mutta ehdottomasti käyttäisin kurssia uudestaan.

7/7/2021 11:21 AM

159

Oli todella hyvä kurssi ja uskon, että oli hyötyä. Matematiikan kertaus varsinkin kannatti!
Kiitos!

7/7/2021 11:18 AM

160

Kurssi auttoi todella paljon. Ilman sitä olisin ollut lirissä.

7/7/2021 11:16 AM

161

Ostin verkkokurssin 2 vai 3 päivää ennen koetta. Uskon että olisin onnistunut paremmin jos
olisin ostanut kurssin 3-5kk ennen koetta. Harmittaa.

7/7/2021 11:16 AM

162

Kiitos mielettömän hyvästä valmennuksesta, sillä oli varmasti vaikutus koulupaikkaan ja sain
vielä todella hyvät pisteet, kun kahdella aiemmalla kerralla toisesta tuli hylätty ja toisessa jäin
varasijalle 73.

7/7/2021 11:15 AM

163

En olisi ikinä läpäissyt koetta ilman valmennuskurssia! Lukiosta jo 10 vuotta ja matikka
unohtunut täysin. Kurssi oli todella hyvä! Jos jotain voisi parantaa niin sivuston selkeyttä ja
navigointia. Sisällöt olivat mielestäni hieman epäselvästi järjestetty.

7/7/2021 11:14 AM

164

Kurssi hyvä ja kattava.

7/7/2021 11:08 AM

165

Valmennus oli todella hyvä! Mokasin itse pääsykokeen päivämäärän :( olisin varmasti muuten
pärjännyt kokeessa hyvin!

7/7/2021 11:07 AM

166

Vaikka kerkesin lukea vain vähän, niin koen että valmennuskurssilla oli ratkaiseva rooli
sisäänpääsyssä. Todella hyvä valmennus, ja olen suositellut kaikille tutuille :)

7/7/2021 11:07 AM

167

Kiitos 🤩

7/7/2021 11:05 AM

168

Harjoitustehtävät olivat monipuolisia ja oli hyvä että opiskelun edistymistä sai seurata
ajankäytössä ja suorituspisteissä. Harjoituskokeet oli hyvä juttu. Mielestäni valintakoe oli
vaikeampi kuin harjoitustentit. Oli epäilys etten päässsyt valintakokeesta läpi, ylitin kuitenkin
pisterajan 3 pisteellä.

7/7/2021 11:03 AM

169

Englannin osiossa pitäs olla jaoteltu enemmän edistyneet ja aloittelijat. Itse taktikoin ja tein
vain yhden tehtävän, se riitti.

7/7/2021 11:02 AM

170

En olisi päässyt kouluun ilman teidän apua. Niin samantyyppiset kysymykset valintakokeessa
kuin kurssissa. Kieli osiot oli kyllä vaikeimmat kun mitä luulin kokeessa (suomi, ruotsi,
englanti), päätöksentekotaidot ja matikka mitä jännitti eniten oli ne helpoimmat. Kiitos!

7/7/2021 11:02 AM
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171

Sain 6 pistettä yli hyväksytyn alimman pisterajan mutta en ole ensi-kertalainen.

7/7/2021 11:01 AM

172

Oli pirun hyvä! Hinta kohillaa ja tosi kattavasti tehtäviä. Varsinki päättelytehtävii vai mitä ne oli
ni ei ois voinu muualla treenata ku teil!! :)

7/7/2021 11:01 AM

173

Ekaa kertaa hain amk ja kurssi autto hyvin valmistautumaan. Suosittelisin

7/7/2021 11:00 AM

174

Pärjäsin kyllä suht hyvin kokeessa, mutta taso on niin korkea.

7/7/2021 11:00 AM

175

Auttoi paljon. Lähes täydet päätöksentekotaidoista ja matikka/fysiikan osiosta. 12 pisteen
erolla alimpaa joka otettiin kouluun.

7/7/2021 11:00 AM

176

Valmennuskurssi oli mulle just sopiva, lähinnä keskityin pänttäämään matikkaa, lähtötaso aika
nolla, mutta halu oppia oli kova. Matikka meni kokeissa tosi hyvin. Jäin varasijoille 60-110 (lvi
ja sähkö) ensi vuodelle pitää päntätä enemmän äikkää ja englantia.

7/7/2021 10:59 AM

177

Kurssin sisältö oli hyvä, eli kyllä tässä ole kyse enemmän omasta saamattomuudesta. Ensi
kerralla tomerammin toimeen. Hyvää kesänjatkoa!

7/7/2021 10:58 AM

178

Vaikka pääsin todistuksella sisälle, niin kurssi oli mahtava ja jäi sellainen fiilis että senkin
avulla olisin päässy kouluun.

7/7/2021 10:58 AM

179

Harjoituskokeet olivat loistavia. Lisäksi valmennusmateriaalissa olevat tehtävät olivat
samankaltaisia kuin oikeassa valintakokeessa, josta oli suuri etu.

7/7/2021 10:58 AM

180

KIITOS!!!

7/7/2021 10:57 AM

181

Hyvä kurssi ja ilman sitä todennäköisesti ei olisi tullut opiskelupaikkaa saatua :)

7/7/2021 10:57 AM

182

Erityisesti matematiikan ja eettisen osuuden kohdat auttoivat paljon.

7/7/2021 10:50 AM

183

Englannista alle vaaditun pisterajan, muiltq osin pisteet olivat hyvät.

7/7/2021 10:39 AM

184

Hyvä kurssi.

7/7/2021 10:31 AM

185

Tosi hyvä valmennus! Tehtävät oli hyvin saman tyylisiä kun kokeessa.

7/7/2021 10:27 AM

186

Kurssin alusta on hyvä ja toimiva. Tehtävät olivat hyvin toteutettuja. Yleisesti olen kovin
tyytyväinen kurssiin ja suosittelen sitä lämpimästi eteenpäin.

7/7/2021 10:24 AM

187

En päässyt opiskelemaan ja suurin syy oli varmasti valmistatumisessa, en antanut
verkkokurssille tarpeeksi aikaa, enkä ehtinyt edes käymään koko kurssia läpi. Mutta haen
syksyllä uudelleen ja aion käyttää hyväksi tarjouksen kurssi puoleen hintaan.

7/7/2021 10:23 AM

188

Kurssi oli todella hyvä vaikka en saanutkaan opiskelupaikkaa

7/7/2021 10:22 AM

189

Mahtava valmennus, ilman tätä olisi paikka jäänyt saamatta. Kiitos!

7/7/2021 10:19 AM

190

Pääsykokeeen perusteella ylitin reippaasti pääsykoevalinnan alimman
sisäänpääsypistemäärän, vaikka vanhat todistukseni vielä sisäänpääsyyn riittivätkin. Tuli
myös kerrattua esim. matematiikan perusasiat aika perusteellisesti, joten ylimääräinen
harjoittelu ei mennyt hukkaan. Suosittelin verkkovalmennusta myös tuttaville.

7/7/2021 10:06 AM

191

Kiitos hyville matikan opeille ja vaikka tunnin aika oli loppu niin jäi silti vielä tunnin jälkeen
kertomaan vaikean asian! Kiitos!

7/7/2021 10:05 AM

192

Valmennuksen laajuus yllätti positiivisesti, materiaalia oli riittävästi ja uskon, että jää vain
opiskelijasta itsestään kiinni pääseekö kouluun vai ei. Itse en ehtinyt käydä kunnolla kuin osan
materiaaleista läpi ja silti sain opiskelupaikan. Omista aiemmista opinnoista on aikaa jo yli
kymmenen vuotta eli melko nollatasolta aloitin.

7/7/2021 10:04 AM

193

Kiitos hyvin järjestetystä kurssista! Tehtäviä oli tarpeeksi ja etenkin päätöksentekotaitojen osio
vastasi mielestäni kurssin pääsisältöä. Loppujen lopuksi yllättävän kevyesti pääsin sisään eiensikertalaisjonosta huolimatta. Voin suositella tätä muillekin!

7/7/2021 10:03 AM

194

Kiitos kurssista! Harjoituskokeet olivat erinomaista valmistautumista itse pääsykokeeseen.
Kurssin avulla sain prepattua juuri niitä aihealueita, joissa tiesin olevan haasteita itselleni.

7/7/2021 10:00 AM

195

Erinomainen kurssi.

7/7/2021 9:58 AM

196

Varasijalta 39 ensimmäiseen hakutoiveeseen

7/7/2021 9:58 AM
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197

Koin, että valmennuskurssista oli tosi paljon apua. Jäin vain reilu yhdestä pisteestä kiinni, että
olisin päässyt haluamaani kouluun.

7/7/2021 9:49 AM

198

Ensimmäistä kertaa hain tosissani opiskelemaan ja sain opiskelupaikan. Kävin syksyllä 2020
kokeessa ja totesin, että ilman valmennusta en tule pärjäämään. Suosittelin parille ystävilleni
myös valmennusta ja toinen pääsi valintakokeella sisään kurssin ansiosta, toinen osti
samantien uuden kurssin, koska koki tarvitsevansa sitä ja muutenkin hyödylliseksi. Eli siis
kiitos, että autatte hakijoita pääsemään tavoitteeseen.

7/7/2021 1:22 AM

199

Tulin valituksi todistuksella, mutta varasijalta, joten kävin myös valintakokeessa. Sain
kokeesta pisteet, joilla olisi päässyt mihin kouluun vain. Siitä kiitos valmennuskurssille. Jäi
hyvä fiilis omasta osaamisesta, vaikka sitä koetta ei loppujen lopuksi tarvittukaan :)

7/6/2021 11:39 PM

200

Koen, että kurssi auttoi paljon, vaikka minulla oli vain materiaalipaketti.

7/6/2021 10:55 PM

201

Viimeksi opiskellut reilu 20 vuotta sitten. Tämä oli ehdoton ja innostava kurssi minulle.

7/6/2021 10:53 PM

202

Kurssista oli todella paljon hyötyä, varsinkin päätöksentekotaidoista. Kuitos paljon kurssista!

7/6/2021 10:07 PM

203

Koen, että kurssista oli paljon hyötyä ja en usko että olisin saanut valintakokeesta yhtä hyvät
pisteet ilman kurssia. Tehtävät olivat hyviä ja hyvin saman tyylisiä mitä kokeessakin kysyttiin.
Opiskelupaikan sain ensisijaisesta kohteestani, kiitos tästä kurssista :)

7/6/2021 9:57 PM

204

Äidinkielen osio oli vaikea, aikaa vastata kysymyksiin oli 20 min. ja se ei riittänyt minulle. Osio
oli hylätty.

7/6/2021 9:22 PM

205

Ensimmäinen kerta kun harjoittelin koetta varten, vaikka toinen hakukerta jo olikin.. kaikin
puolin kattava ja sopivaan tahtiin tuli sisältöä 😊

7/6/2021 9:09 PM

206

Sain parhaimman tuloksen kertaakaan ja pisteeni olisivät kyllä riittäneet muihin kaupunkeihin
kuin Tampereelle jonne vain hain tällä kertaan. Kurssi siis oli erittäin hyvä ja hyödyllinen
itselleni!

7/6/2021 8:46 PM

207

Todella hyödyllinen kurssi! Suosittelen lämpimästi kaikille :)

7/6/2021 8:41 PM

208

Tästä oli oikeasti hyötyä. Olen käynyt ammattilukion ja valmistunut vuonna 2005, enkä ole sen
jälkeen opiskellut.

7/6/2021 7:34 PM

209

Kiitos laadukkaasta opetuksesta.

7/6/2021 7:16 PM

210

Oli selvää hyötyä,itse panostin matematiikkaan. Sillä osa-alueella kurssi toimii varmasti.

7/6/2021 6:13 PM

211

En olisi uskonut pääseväni tradenomiski ekalla haku kerralla. Minulla on ollut opiskeluista
taukoa 9 vuotta. Verkkokurssilla pystyin työn ohessa käymään itsenäisesti tehtäviä läpi.
Pystyin kurssin avulla päättelemään missä kaipaan vielä harjoitusta ja keskityin niihin. Oli
oikeasti kurssi jota voin suositella.

7/6/2021 6:07 PM

212

Kurssi oli mielestäni erinomainen, enkä usko että ilman sitä olisin saanut itseäni opiskelemaan
asioita jotka eivät 15v sitten kiinnostaneet peruskoulussa.

7/6/2021 5:57 PM

213

Hyvin valmensi,oli hyödyksi,vaikka en läheskään kaikkea materiaalia hyödyntänyt. Kiitos!

7/6/2021 5:50 PM

214

Olin tyytyväinen kurssiin, ja sain paikan koulusta johon on vaikea päästä ei-ensikertalaisena.

7/6/2021 5:34 PM

215

Kiitos paljon, kurssi auttoi minut sisään kouluun! 😍 Harjoitus kokeet oli tosi hyviä !

7/6/2021 5:34 PM

216

Kiitos valmennuksesta.

7/6/2021 5:23 PM

217

Tosi hyvä tuo materiaalipaketti! Oikein ärsytti kun opiskelin matikkaa todella paljon ja
pääsykokeissa oli liian helppoja laskuja siihen nähden miten paljon opiskelin

7/6/2021 5:22 PM

218

Opin paljon kurssilla. Arvioin että olisin saanut yli 20 pistettä enemmän kurssin jälkeen kuin
ilman.

7/6/2021 5:12 PM

219

Hyvä kurssi, oli paljon apua valintakokeessa. Valintakokeen matematiikka ja
matemaattisluonnontieteellinen oli kurssin jälkeen naurettavan helppo

7/6/2021 5:06 PM

220

Hyviä tehtäviä. Tosin vaikeampia kuin itse kokeessa mutta se ei haitannut sillä kokeessa
parempi fiilis kun sai onnistumisen kokemuksia! Ennen kurssin käymistä olin ihan hukassa
eettisissä taidoissa sekä loogisessa päättelyssä nyt ne meni todella hyvin aivan super hyvä
kurssi!!

7/6/2021 5:05 PM
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221

Loistava tapa valmistautua valintakokeeseen. Jokaisen euron arvoinen!

7/6/2021 4:54 PM

222

Hyvä valmennuskurssi kun ei ole opiskellut pitkään aikaan

7/6/2021 4:52 PM

223

Mielestäni valmennuskurssi oli aivan ratkaiseva asia. Olen varma, että en olisi päässyt
opiskelemaan ilman kurssia.

7/6/2021 4:52 PM

224

En olisi päässyt kouluun ilman valmennuskurssia. Kurssilla voisi käydä paremmin vastaukset
läpi, ettei olisi niin paljon virheitä tehtävissä

7/6/2021 4:49 PM

225

Kiitos teille! Minulla on ennestään amk-tutkinto 13 vuoden takaa. Nyt pääsin melko suositulle
alalle ei-ensikertalaisena. Matikasta tuli täydet pisteet ja päätöksentekotaidoista, etiikasta ja
tunneälystä pistettä vaille täydet.

7/6/2021 4:49 PM

226

Jäi erittäin positiivinen kokemus tästä kurssista. Olin viimeksi 6 vuotta sitten koulunpenkillä,
niin oli vähän asiat päässeet unohtumaan. Kurssilla palautuivat pikkuhiljaa mieleen vanhatkin
asiat. Erityisesti Tontin matikan ja fysiikan tunnit olivat todella hyvät, niistä iso plussa.

7/6/2021 4:39 PM

227

Kiitokset kaikille valmennuskurssin opettajille ja sisällöntuottajille, kurssista oli paljon apua,
vaikka itse valintakoe olikin vähän erilainen kuin harjoituskokeet, ainakin tehtävämääriltään.

7/6/2021 4:35 PM

228

Kurssin sisältö oli todella hyvä, tein viimisen harjoitusvalintakokeen päivää ennen oikeaa
valintakoetta. Tosi tilanteessa tuntui kuin olisi tehnyt vain taas yhtä harjoituskoetta. Eli tuttua
hommaa oli jo mikä helpotti ei jännittäny ja oli itsevarma olo. Toisin sanoen ilman kurssia en
todellakaan olisi pääsyt kouluun että tällä paketilla pääsee kuka vaan jos vain itseltä löytyy
motivaatiota treenata

7/6/2021 4:34 PM

229

Kurssi oli oikeasti hyödyllinen ja uskon, että sen avulla pääsin kouluun ja valintakoe meni
hyvin!

7/6/2021 4:32 PM

230

Harjoituskokeet ja tehtävät valmistivat hyvin kokeeseen. Opiskelupaikkoja haluaamaani
kouluun/linjalle on vaan niin vähän, että ei-ensikertailaisena taistelin (taas) käytännössä 9:stä
paikasta 700 muun kanssa...

7/6/2021 4:28 PM

231

Harjoituskokeet olivat kurssilla erittäin hyviä. Kokeessa tuntui kun olisi tehnyt harjoituskoetta,
joten jännitys loppui melkein heti kokeen alussa.

7/6/2021 4:27 PM

232

Kiitos hyvästä kurssista! Siitä oli hyötyä!

7/6/2021 4:26 PM

233

Erittäin hyvä kurssi. Pisteet, jotka sain teidän harjoitusvalintakokeista olivat todella lähellä
oikeasta kokeesta saamiani pisteitä, eli kokeet ovat todella samankaltaisia. Tulen varmasti
suosittelemaan tätä kurssia tutuille, jos heillä on vaikeuksia päästä ammattikorkeaan :) Hyvää
päivänjatkoa.

7/6/2021 4:26 PM
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