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Muita kommentteja tai palautetta.

# VASTAUKSET DATE

1 Paketti kattoi 100 % valintakokeen aihe alueen. 8/8/2022 2:14 PM

2 Kurssi oli hyvä 8/8/2022 1:01 PM

3 Materiaali oli hyvää 8/8/2022 1:01 PM

4 Aluksi olin epävarma etten tuu saamaan paikkaa. Olin onnellinen tiedosta että pääsen
opiskelemaan halutulle tielle.

8/7/2022 4:39 PM

5 2. kerta kun hain amk:iin. Erona 1.hakukertaan oli että ostin verkkokurssin, jonkin verran tuli
prepattua/harjoiteltua. Tiesin suurinpiirtein kokeen rakenteen. Ja sain kokeeseen tarvitsemani
lisäajan. Kurssista oli selvästi apua

8/7/2022 11:37 AM

6 kuukausi oli aikaa valmistautua. se ei vaan riittänyt. Äidinkielestä jäi kiinni. paketti on oikein
mainio ja toimiva.

8/6/2022 1:47 PM

7 20 vuoteen en ollut opiskellut fysiikka ja matikkaa, joten kurssista oli tosi paljon apua.
Opiskelupaikka jäi kiinni 2 pisteestä.

8/6/2022 9:21 AM

8 Verkkokurssi oli todella hyvä ja perusteellinen. 8/5/2022 10:53 PM

9 Kiitos, tästä oli iso apu!! 8/5/2022 8:39 PM

10 Kolmas hakukerta, mutta nyt kolmannella kerralla vasta valmennus käytössa. Kannatti
todellakin minun kohdalla tämä valmennus.

8/5/2022 5:22 PM

11 Kiitos! 8/5/2022 1:16 PM

12 Kaikki toimi hyvin 8/5/2022 1:07 PM

13 Tämä on toinen tutkinto jota lähden opiskelemaan 8/5/2022 11:19 AM

14 Olin keväällä asepalveluksessa, joten ylimääräistä aikaa ei hirveästi ollut. 8/5/2022 9:36 AM

15 Jäi toisesta soveltuvuuskokeesta kiinni. 8/4/2022 11:03 PM

16 Koin kurssin olleen hyödyllinen, mutta koetilanne oli stressaava ja aika loppui englannin
osiossa + joissakin muissa melkein. Tehtävät olivat myös ehkä vaikeampia kuin
harjoituskokeiden.

8/4/2022 10:43 PM

17 kurssi oli hyvä jatkakaa samaan malliin:) 8/4/2022 10:01 PM

18 4.varasija 8/4/2022 8:37 PM

19 Ilman valmennuskurssia en olisi varmaan koskaan saanut valmistauduttua yhtä selkeästi
valintakoetta varten, olen kyllä todella tyytyväinen kurssimateriaaleihin!

8/4/2022 6:57 PM

20 Edellisistä opiskeluista oli sen verran aikaa- että aika ei millään riittänyt pääsykoe
valmistautumiseen kunnolla- pääsin sisään amkiin jossa ei ollut pääsykoetta- vain hakukurssi

8/4/2022 6:40 PM

21 Sain opiskelupaikan, mutta en ottanut sitä vastaan 8/4/2022 6:13 PM

22 Jäin 1 varasijalle :( 8/4/2022 6:06 PM

23 Varasijoilta sisään. Valmennuskurssista oli todellakin hyötyä valintakokeessa 8/4/2022 6:00 PM

24 Kurssi oli erittäin hyödyllinen ! Pääsykokeessa oli paljon samanlaisia tehtäviä esim.
Päätöksenteko osiossa, kurssi antoi hyvät eväät niitä varten. Kiitos!

8/4/2022 12:39 PM

25 Kurssi antoi hyvät mahdollisuudet pääsykokeisiin. 8/4/2022 11:42 AM

26 Kurssista oli apua, että pääsin valintakokeesta läpi. Päättelytaidon osia tehtävät olivat 8/4/2022 11:32 AM
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kuitenkin aika toistuvia.

27 Minun olisi pitänyt kerrata enemmän matematiikkaa. 8/4/2022 11:26 AM

28 Tekniikan kokeesta sain pisteitä 64,7 /80. En usko, että ilman materiaalipakettia olisin yltänyt
näin hyviin pisteisiin. En ole hakijana ensikertalainen, joten minulle oli tärkeää onnistua
kokeessa, koska pisterajat ovat korkeammat.

8/4/2022 11:18 AM

29 En hakenut ollenkaan koska työelämässä oli liikaa haasteita keväällä ja puoliso sairastui
syöpään. Materiaali oli hyvää ja aion yrittää nyt syksyllä uudestaan.

8/4/2022 11:08 AM

30 8/4/2022 10:55 AM

31 Kiitos teille! Ilman tätä kurssia en olisi läpäissyt pääsykoetta. 8/4/2022 10:26 AM

32 Valmennuskurssista oli selkeästi apua 8/4/2022 10:21 AM

33 Liian myöhään aloin tekemään 8/4/2022 9:51 AM

34 Englannin osio epäonnistui, vaikka harjoituksissa ja harjoitustenteissä sain ”riittävästi” oikein.
Harjoituspaketti oli kokonaisuutena hyvä.

8/4/2022 9:48 AM

35 Kaikenkaikkiaan, en olisi saanut opiskelupaikkaa ilman tätä kurssia, suuri kiitos! 8/4/2022 9:38 AM

36 En ole varma käyttämästäni opiskelu ajasta. Ja joka kerta pääsen lähemmäksi, tänä vuonna
englanti vei voiton😅

8/4/2022 9:27 AM

37 Auttoi paljon! 8/4/2022 9:22 AM

38 Pääsykokeesta huonot pisteet 8/4/2022 9:05 AM

39 Erittäin hyvä kurssi, taisin vaan ottaa liian myöhäisen startin pänttäämiseen 8/4/2022 8:50 AM

40 Hyvät materiaalit. Englantia vaikeampi oppia koetta varten kun kokeessa kuitenkin kaikki
uudet sanat ja termit, niin ei ole ulkoaopettelu mahdollista.

8/4/2022 8:48 AM

41 En päässyt hakukokeeseen. 8/4/2022 12:00 AM

42 Oli kyllä helvetin hyvin suunniteltu kokonaisuus ja selkeät ohjeet! Suosittelen!! 8/3/2022 10:33 PM

43 Kiitokset avusta! 8/3/2022 10:15 PM

44 Valmennuskurssi oli erinomainen. Ilman sitä olisin tuskin tullut valituksi. 8/3/2022 9:56 PM

45 Kiitos kattavista ja selkeistä materiaaleista! Jos jossakin asiassa sivustoa voisi kehittää, niin
englannin sanaston kertaustehtäviä voisi yhdistää (esim. Quizlet -tyyppinen). Missään ei
myöskään näkynyt kaikkiin kursseihin yhteenlaskettu aikaa.

8/3/2022 8:23 PM

46 Todella hyvä ja laaja valmennuskurssi. Sivusto toimi loistavasti ja oman edistymisen seuranta
oli plussa

8/3/2022 8:20 PM

47 Kokeessa ei ollut samanlaisia kysymyksiä kun kurssilla. 8/3/2022 7:53 PM

48 Teidän verkkokurssi oli kyllä täydellinen tieto pankki valintakoetta varten. Aloitin opiskelun 5kk
ennen valintakoetta ja voin kertoa etten ole tehnyt oikeastaan mitään kehittävää viimeiseen 10
vuoteen

8/3/2022 7:42 PM

49 Sikahyvät maikat erityisesti matikka ja logiikka. Hyviä käytännön vinkkejä vastaustekniikkaan.
Kiitos!!

8/3/2022 7:33 PM

50 Pääsykokeessa tehtävät ei vastanneet harjoitustehtäviä tai edes harjoituskokeiden tehtäviä. 8/3/2022 6:59 PM

51 Kurssi oli opettavainen ja siitä peukkua että oikeutettu alennukseen seuraavana vuotena jos ei
koulupaikka napannut.

8/3/2022 6:55 PM

52 Pääsin varasijalta todistusvalinnalla, kuten olen jo kertonut. 8/3/2022 6:49 PM

53 Hyvät oli nettikurssit ja harjoitustehtävät. Omasta viitseliäisyydestä jää kiinni koepaikka. 8/3/2022 6:26 PM

54 Harjoitustehtäviä oli runsaasti 8/3/2022 6:18 PM

55 Ensi vuonna uudestaan, uudella panoksella 8/3/2022 6:17 PM

56 Pääsin sisään toiseen hakukohteeseeni, ensimmäiseen jäin melko täpärästi varasijoille. 8/3/2022 6:09 PM
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Mielestäni jo jonkin aikaa työelämässä olleena, valintakokeessa ei olisi ollut juuri mitään
mahdollisuuksia ilman verkkokurssia. Lukuaika jäi hieman vajaaksi, ja olisin melko varmasti
päässyt ensisijaiseen kohteeseen riittävällä valmistautumisella.

57 sain paljon apua kokeeseen. 8/3/2022 6:02 PM

58 Suosittelen teidän kursseja ihmisille jotka ovat joko normaali työaikaan töissä tai joilla riittää
aika siihen. Minulla ei oikein ollut aikaa.

8/3/2022 6:01 PM

59 Hyvä kurssi! Oma motivaatio oli vain hukassa. Varasija 38, eli ei huono! :) 8/3/2022 5:55 PM

60 Sain vakityöpaikan joten en sitten osallistunut kokeeseen. En muista olinko materiaalipaketin
vai verkkokurssin tuella valmistautumassa, mitä eroa?

8/3/2022 5:54 PM

61 Pääsin varasijalta sisään. 8/3/2022 5:44 PM

62 Todella monipuolinen, hyödyllinen ja antoisa valmennuspaketti! Tehtäviä oli mukava harjoitella
ja opettajat opettivat selkeästi ja ymmärrettävästi. Suosittelen ehdottomasti kaikille!

8/3/2022 5:36 PM

63 hyvältä kurssilta vaikutti, elämä yllätti ja uudet työt veivät kaiken huomion opiskelusta, mutta
syksyllä mahdollisesti uusi yritys!

8/3/2022 4:23 PM

64 En ole ensikertalainen ja pääsin 1. Ja 2. Varasijalle haluamiini kouluihin. 8/3/2022 1:40 PM

65 Kiitos avusta! 8/3/2022 11:37 AM

66 Jäin 1.varasijalle 8/3/2022 9:03 AM

67 Valmennus oli erittäin kattava ja tehokas. Opiskeltavaa oli hurjasti, mikä ainakin omalla
kohdallani sai ajattelemaan, että opiskeluun täytyy käyttää aikaa, jos perusteellisesti haluaa
valmistautua. Minulle merkityksellisiä olivat myös ”tsemppiviestit”, eli sähköpostiviestit, joissa
muistutettiin paljonko on aikaa jäljellä ja kehotettiin muistamaan hyvän valmistautumisen
tärkeys. Minusta valmennuskurssi oli oikein antoisa, ja koska pääsin varasijalta, olen tosi
iloinen, että jaksoin kevään ahkeroida. Oli niin pienestä kiinni että haluamani opiskelupaikan
sain (todistuksen perusteella olisin päässyt muuallekin, mutta sinne en halunnut).

8/3/2022 12:02 AM

68 Ensimmäinen kerta, kun olin ottanut valmennuspaketin. Kiitos tuhannesti valmennuspaketista
<3

8/2/2022 11:38 PM

69 Kurssi oli mielestäni hyvä, ensikerralla luen enemmän 8/2/2022 6:18 PM

70 Hakupaikka muuttui kurssin oston jälkeen, en hyötynyt lopulta kurssista sillä hain
kulttuurialalle.

8/2/2022 5:51 PM

71 Kiitos hyvästä materiaalipaketista! 8/2/2022 5:48 PM

72 Kuudes haku kerta 8/2/2022 5:39 PM

73 En pystynyt osallistumaan valintakokeeseen ollenkaan, koska olin silloin koronassa. 8/2/2022 5:39 PM

74 Otin verkkokurssin nyt uudelleen ja ajattelin tehdä töitä tosissani paikan eteen :) Oikein hyvä
valmennuskurssi, kunhan itse vain osaa ohjata omaa tekemistään!

8/2/2022 5:32 PM

75 Koe meni hyvin, mutta sain hylätyn fysiikasta. 8/2/2022 5:31 PM

76 Sairastin keväällä pitkittyneen koronan, eikä ollut voimia opiskeluun, arjesta selviytymisen
jälkeen.

8/2/2022 5:27 PM

77 Opiskelu paikka jäi 1p kiinni ja varasijalle 2. jäin. Materiaalipaketti oli hyvä ja tykkäsin tehdä ja
sai paljon ohjeita ja apuja myös sähköpostin kautta

8/2/2022 5:26 PM

78 Hyvä kurssi 8/2/2022 5:25 PM

79 Sain todistuksella opiskelupaikan yliopistosta, joten en osallistunut pääsykokeisiin. 8/2/2022 5:20 PM

80 Kurssi oli laadukas niin opetusvideoiden, kuin myös opetusmateriaalin/tehtävien osalta. 8/2/2022 5:20 PM

81 Päätin siirtää hakuaikaa puolella vuodella 8/2/2022 5:17 PM

82 Minulla on oppimisvaikeuksia 8/2/2022 4:30 PM

83 En ole ensikertalainen, nii vaikeampi päästä sisään. 8/2/2022 1:13 PM
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84 8/1/2022 2:42 PM

85 Oli tosi hyvä kurssi ja tulen uudestaan. Olin varasijalla 10. , mutta en taida tulla valituksi. Ylitin
itseni ja sain niistä kursseista joita jännitin eniten, eli matematiikka ja englanti, paremmat
pisteet mitä osasin odottaa! Matematiikassa oli huippu ope, toivottavasti sama jatkaa vielä!
Äikkään tarvis paneutua enemmän mitä kuvittelin.. Nyt siis seuraavaa hakua varten selvät
sävelet! Ja se, miksi valitsen kurssin uudestaan: auttaa pitämään itseä niskasta kiinni koko
valmistautumisen ajan. Ei tarvitse käyttää omaa aikaa siihen, mitä asioita harjottelis.. Sopii
mulle, kun elämä on muutenkin niin täyttä perheen myötä.

7/31/2022 11:25 PM

86 Henkilökohtainen tilanteeni oli sen verran huono, että en jaksanut lukea pääsykokeeseen.
Koska olen jo melkein 60 v. ei kannata hankkia uutta ammattia. Toki lisäkoulutusta voi hankkia
avoimen AMK:n kautta tarvittaessa. 3 hakukerta, jos lisin hakenut..

7/30/2022 3:29 PM

87 Hyvä kurssi 7/30/2022 12:59 PM

88 Kiitos, kurssi oli hyödyllinen 7/29/2022 2:47 PM

89 Jos olisin ensikertalainen niin olisin saanut opiskelupaikan. 7/29/2022 10:30 AM

90 Kiitos 7/28/2022 6:57 PM

91 Kävin myös valintakokeessa, jonka perusteella minut valittiinkin mutta sitten pääsin myös yo-
arvosanojen perusteella. Koen, että kurssista oli paljon hyötyä, koska sen avulla opin
hahmottamaan millaisia asioita kokeessa kysytään ja kuinka saan rajallisen ajan riittämään eri
osioissa.

7/28/2022 4:42 PM

92 Tehtävät ja harjoituskokeet ihan hyviä. 7/28/2022 4:32 PM

93 Erittäin hyvä kurssi, en vain ehtinyt kahlata materiaalipakettia tarpeeksi hyvin läpi. 7/28/2022 2:20 PM

94 Tämä on ensimmäinen kerta, kun osallistun tähän pääsykokeeseen. Minulla ei ollut tarpeeksi
ideoita tästä kokeesta. Osallistuin tälle verkkokurssille muutama päivä sitten ennen
pääsykoetta.

7/27/2022 5:28 PM

95 Hyvä koulutus, uusin sen nytten syksyn hakuja varten ja uskon pääseväni sisään. 7/27/2022 3:08 PM

96 Ei ollut kurssin syytä, omiin pikku virheisiin kaatui kouluun pääsy 7/27/2022 1:34 PM

97 Valmennuskurssi oli tosi hyvä. Luin kokeisiin paljon, mutta en tarpeeksi riittävästi. 7/27/2022 1:17 PM

98 Kysymykset toistuivat paljon testikokeissa mutta apu oli silti merkittävä, kiitos paljon Teille. 7/27/2022 11:17 AM

99 Koin, että sain paljon hyötyä tästä valmennuksesta. 7/27/2022 11:15 AM

100 Tulin valituksi valintakurssin kautta. Ajallisesti satsasin enemmän valintakurssiin.
Valintakokeeseen valmistautuminen jäi melko vähälle, mutta pääsin hyville varasijoille kurssin
ansiosta. Kurssista oli todella paljon hyötyä!

7/27/2022 7:24 AM

101 Materiaalipaketti oli erittäin hyvä. Olisin todennäköisesti saanut opiskelupaikan mutta,
missasin pääsykokeen.

7/27/2022 3:57 AM

102 Ärsyttää. Kun pääsykokeet ei vastaa koulutusta. 7/27/2022 2:09 AM

103 Mahtava kurssi! 7/26/2022 10:31 PM

104 Olisin päässyt kouluun myös pääsykokeen avulla 7/26/2022 9:50 PM

105 Olen tosi tyytyväinen kurssimateriaaliin ja moodlen toimivuuteen. 7/26/2022 8:52 PM

106 Todella hyvä kurssi, pidin että sain omassa tahdissa käydä tehtäviä ja materiaalia ja aina kun
kerkesi ja jaksoi katsoa opetusta. Pääsin yliopistoon ylemmältä hakukohteelta mutta olisin
päässyt kaikkiin hakemiini amk tutkintoihin. Kurssista oli ehdottomasti apua myös
tietojenkäsittelytieteen kokeeseen mihin osallistuin.

7/26/2022 8:45 PM

107 Ensimmäisellä en käyttänyt valmennusta ja en päässyt, toisella ja valmennus paketilla onnisti 7/26/2022 8:13 PM

108 Valmennuksessa parasta oli tentit joista sai välittömästi palautteen jos oli vastannut väärin.
Näinollen ei itse tarvinnut käyttää aikaa selvittääkseen miksi vastaus oli väärin.

7/26/2022 8:10 PM

109 Olin erittäin tyytyväinen valmennukseen. En olisi saanut opiskelupaikkaa ilman sitä. 7/26/2022 8:06 PM
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110 Samaan aikaan oli päällä -Käräjäoikeuden käsittely -Yt kierros töissä (nro 7 koronan alun
jälkeen) -Esivalintakurssi Xamkiin 5op, 50,67 pts / 51 pts että olisin päässyt haastatteluun,
selvisi tuloksista - 19 vuotta ammattikoulun jälkeen jolloin on viimeksi opiskellut yleisaineita
Moni tuttu on kysynyt "olet vielä elossa?" ;) Tämän kevään jälkeen. Ei ollut yllätys mutta meni
varmaan kuitenkin paremmin kuin ilman mitään apuja. 18,8 oli haku lomakkeen mukaan tulos 4
aineen pääsykokeesta, 5 kohdetta joista yksi oli tuo Xamkin (soteli 6 ainetta oli enemmän,
lisäosiin en valmistautunut enempää mitä löysin näiltä sivuilta ilman ainepakettia, 1
hakukohde) parhaat oli 55 varasija, ensisijaiseen ja Xamkin 50,67/51 pts josta olisi päässyt
haastatteluun.

7/26/2022 7:39 PM

111 Ei tarvinnut materiaaleja kun pääsi todistuksella 7/26/2022 7:33 PM

112 En kerenyt/jaksanut oikein valmistautua valintakokeeseen, kun viikot tein töitä stressaavassa
työssä, ja lisäksi yritin kuntouttaa paikkoja parempaan kuntoon viikolla vapaa-ajalla.
Viikonloppusin toki yritin valmistautua valintakokeeseen, mutta heikkoa se oli, kun ei ollut
oikein virtaa opiskeluun. Lisäksi hain yliopistoon samaan aikaan, johon en myöskään
valmistautunut hyvin. Mutta sinne tosin yllättäen pääsin sisään.

7/26/2022 6:09 PM

113 5/5 7/26/2022 6:05 PM

114 Kiitos 7/26/2022 5:32 PM

115 Olen vasta varasijalla. Mutta todennäköisesti en saa opiskelupaikkaa 7/26/2022 5:04 PM

116 Ensisijaisesta kohteesta jäin liian paljonkin pisteillä vajaaksi, mutta tähän onneksi riitti
helpostikkin!

7/26/2022 4:52 PM

117 En, ottanut paikkaan vastaan, koska en saanut ensimmäistä vaihtoehtoani. 7/26/2022 4:34 PM

118 Muuten sujui mutta matemaatis maantieteellistä en kerennyt harjoittelemaan tarpeeksi 7/26/2022 3:37 PM

119 Armeijan takia opiskelu ei päässyt olemaan jokapäiväistä ja tuli välillä pidempiä taukoja
opiskelussa.

7/26/2022 3:25 PM

120 En voinut osallistua kokeeseen sairastumisen vuoksi 7/26/2022 3:21 PM

121 Yhteispisteet ois riittän helposti, mutta jäätävän vaikeasta englannin osiosta tuli hylätty. 7/26/2022 2:13 PM

122 Varasijoilta pääsin, mutta pääsin kumminkin :) 7/26/2022 1:57 PM

123 55,46/60. Kiitos! Ilman valmennuskurssia ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Koe muuttunut
aiemmasta niin paljon.

7/26/2022 1:54 PM

124 Verkkokurssi oli tosi hyvä ja monipuolinen  En olisi ilman sitä päässyt sisään. 7/26/2022 1:52 PM

125 En saanut valintakoekurssi paketilla paikkaa sote aloilta tai muista mihin hain. Mutta lab
amk:sta sain paikan valintakokeella joka oli eri kuin muut valintakokeet. Harmi että ei ollut
valittavana sellaista vaihtoehtoa kouluun pääsystä.

7/26/2022 1:52 PM

126 Hyvä setti. 7/26/2022 1:42 PM

127 Sain paikan valintakokeiden varasijalta 15. 7/26/2022 1:42 PM

128 Sain suoran hylätyn hakuvalinnoissa. Äidinkielestä alle 2 pistettä. 7/26/2022 1:41 PM

129 Kurssi oli erittäin hyvä ja hyödyllinen, olen tällä hetkellä varasijalla 10 hakemaani
opiskelupaikkaan.

7/26/2022 1:31 PM

130 Sain valintakokeesta tarpeeksi pisteitä, n. 6 pistettä enemmän, kuin alin hyväksytty
pistemäärä hakemaani hakukohteeseen. Mutta koska olin ei-ensikertalainen, olen varasijalla 3.

7/26/2022 1:30 PM

131 Hyvä kurssi! 7/26/2022 1:23 PM

132 Ensimmäinen hakukerta tähän kohteeseen. Aiempia kk-opintoja ja hakuja eri koulutuksiin. 7/26/2022 1:19 PM

133 Materiaali oli todella laajaa, mikä oli positiivista. Tehtävät olivat tarpeeksi haastavia. Tenttien
läpipääsyn rajat olivat aika tiukkoja, joten samoja tenttejä joutui tekemään monta kertaa, jotta
pääsi läpi. Kurssialue oli selkeä ja hyvin jäsennelty.

7/26/2022 1:16 PM

134 Pohjalla yliopisto-opinnot, joten en ollut ensikertalaiskiintiössä. 7/26/2022 1:14 PM

135 vastasin tähän kyselyyn jo etten päässyt, mutta pääsin varasijalta sittenkin opiskelemaan 7/26/2022 1:12 PM
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136 En ole ensikertalainen, mutta monen vuoden jälkeen päätin lähteä uudestaan opiskelemaan jos
nappaisi.

7/26/2022 1:04 PM

137 Jo materiaalipaketti oli kattava sellaisenaan, vielä parempi olisi ollut osallistua verkkokurssille. 7/26/2022 1:01 PM

138 Harmitti kun materiaalit tuli niin myöhään kun ite olisin halunnu alottaa opiskelut hitaasti jo
tammikuussa niin esim matikkaa ei ollu sillon vielä saatavilla.

7/26/2022 12:59 PM

139 Materiaalipaketti oli todella laaja. Jopa turhankin laaja, koska sitä lähti etenemään alusta kohta
kohdalta ja hoksasi lopussa kuinka paljon harjoitustehtäviä jäi tekemättä ja myöskin kaikki
harjoituskokeet jäi tekemättä. Joissakin tehtävissä tehtävien vastausselitykset oli vajanaisia ja
jonkin verran olisi muutenkin hiomista ohjeistuksissa ja selityksissä, mutta oikein hyvä ja
kattava paketti oli ja tästä oli iso apu.

7/26/2022 12:54 PM

140 En päässy pääsykokeisiin ollenkaan vaan todistusvalinnoilla lopulta pääsin. 7/26/2022 12:52 PM

141 Sain opiskelupaikan amk-valintakokeesta irrallaan olevasta koulusta eli Tamk Proakatemialta. 7/26/2022 12:51 PM

142 Varasijalta 19. pääsin sisään 7/26/2022 12:50 PM

143 Koulutusohjelma oli mahtava, mutta ikävä kyllä en ehtinyt opiskelemaan kaikkea ja aloitin
valmennuksen liian myöhään

7/26/2022 12:50 PM

144 En ehtinyt käydä mitään kurssiosiota loppuun, joten kokeeseen valmistautuminen oli aika 3/5. 7/26/2022 12:49 PM

145 Materiaali oli selkeää ja helppolukuista. 7/26/2022 12:49 PM

146 Pääsin varasijilta. 7/26/2022 12:48 PM

147 Kiitoksia kurssista 7/26/2022 12:48 PM

148 Todella hyvät materiaalit asioiden kertaamiseen, harjoituskokeet olivat huippu juttu! 7/26/2022 12:48 PM

149 Lisää harjoitusta niin pääsen sisälle. 7/25/2022 2:28 PM

150 Materiaalit oli erittäin hyviä, selkeitä ja monipuolisia. Harjoituksia oli riittävästi ja koska ne sai
suorittaa useampaan otteeseen niin se todella painoi mieleen tehtävien logiikan ja ”säännöt” ja
se pakotti keskittymään niiden tekoon täysillä, ja se helpotti myös h-hetkellä itse kokeeseen
keskittymistä. Materiaalipaketissa asiat oli kerrottu selkeästi, käytännöllisesti ja sopivan
yksinkertaisesti, jotta asiat jäivät askel askeleelta helpommin mieleen eikä ajatus katkennut
ylenpalttisiin tai vaikeisiin kuvauksiin tai liian pitkiin selityksiin. Erinomainen, ei voi muuta kuin
kehua! :)

7/25/2022 1:03 PM

151 Materiaalipaketti sisälsi hyvin kokeessa kysyttäviä kysymyksiä ja tehtäviä. Harjoituskokeissa
huono puoli oli se, että samat tehtävät välillä toistuivat.

7/24/2022 5:24 PM

152 Valmennuskurssin verkkokurssi oli todella hyvä ja sain siitä hyvin harjoitusta! Pärjäsinkin
kokeen muissa osa-alueissa hyvin paitsi englannin kielen osiossa. Oma englannin kielen taito
on sen verran huono, jonka vuoksi en saanut siitä tarpeeksi pisteitä ja sen vuoksi koko koe
hylättiin. Muuten pääsykoe meni hyvin ja koen saaneeni hyvät opit valmennuskurssista.

7/24/2022 4:26 PM

153 Kiitos ihan huikeesta kurssista! Olen ollut asiakas nyt kahtena viime vuotena ja en voi kuin
suositella kavereille. :) kaikkea hyvää jatkoon!

7/24/2022 1:16 PM

154 Pääsin 2. Varasijalta 7/21/2022 5:37 PM

155 Kiitos, ilman tätä valmennuskurssia ei olis ollut mitään saumaa insinööriopintoihin. 7/21/2022 11:07 AM

156 Liian lyhyt preppausaika, materiaali oli hyvää ja tehtävät sattuivat lähelle harjoiteltuja. 7/20/2022 3:19 PM

157 Valmennuskurssi oli tosi hyvä ja ei jäänyt paljosta kiinni että olisin päässyt kouluun, vaikka
edellisistä ammattikoulu opinnoistani on aikaa 10 vuotta. Kehityin paljon pienessä ajassa
kurssin ansiosta.

7/19/2022 11:13 AM

158 Matikan opettaja ehdottomasti paras teidän opettajista ja matematiikan osiosta sain siitä
hyvästä lähes täydet pisteet.

7/19/2022 10:07 AM

159 En itse usko että olisin päässyt ilman teidän kurssia. Kurssi materiaali oli mielestäni hyvä ja
tiesin opiskelevani juuri oikeita asioita mitä valintakokeessa tulee vastaan. Suosittelen teidän
kursseja muillekin!

7/18/2022 9:17 PM

160 Joka hakukerralla on ollut eri hakukohteet, etten ole hakenut samaan paikkaan toista kertaa. 7/18/2022 9:00 PM
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161 Pitäisi saada seuraavasta kurssista alennusta kun ei pääse opiskelemaan. 7/17/2022 3:30 PM

162 Ammattikorkeavalmennus oli erittäin hyvä! En olisi päässyt kouluun ilman tätä. 7/15/2022 10:46 PM

163 9.varasija 7/15/2022 8:15 PM

164 Kurssi oli todella laadukas ja moodlealusta todella hyvä. Pitää vaan vielä enemmän antaa
aikaa tehtävien tekoon.

7/15/2022 1:52 PM

165 Verkkokurssi oli hyvin kattava ja onnistuneesti toteutettu. 7/15/2022 12:11 PM

166 Kurssista oli apua myös yliopiston valintakokeisiin, ja lopulta yliopistoon pääsinkin
(sosiaalityö, kandi+maisteri). Ja liikuntapedagogiikan valintakokeissa pääsin ensimmäistä
kertaa 2. vaiheeseen, joka ei sekään ole itsestäänselvyys. Lopulta en osallistunut
ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin (fysioterapia, toimintaterapia), koska tajusin haluavani
mielummin yliopistoon ja käytinkin panostukseni siihen. Huomasin kuitenkin että kurssistanne
oli todella suuri hyöty myös yliopiston valintakokeisiin, en usko että ilman verkkokurssia olisin
sinne päässyt. Kiitos!

7/15/2022 11:17 AM

167 - 7/14/2022 10:03 PM

168 Nykyiseen valintakokeeseen on hankala lukea ja valmistautua. Ammattikorkeavalmennus
tarjosi siihen loistavat työkalut ja lopulta vain itsestä ja kiinni kuinka hyvin kokeessa voi
pärjätä.

7/14/2022 7:41 PM

169 Hyviä tehtäviä kurssilla. 7/14/2022 7:24 PM

170 Ilman valmennuskurssia en olisi päässyt haluamaani paikkaan opiskeleen. Kurssi oli selkeä,
opettajilta sai hyviä neuvoja ja kannustusta tunneilla.

7/14/2022 3:52 PM

171 Pidin erittäin hyödyllisenä valmennuskurssia, vaikka en päässytkään kouluun. Minulla on
matematiikassa oppimishäiriö, joten pidin hyödyllisenä että suurin osa laskuista väännettiin
rautalangasta niin, että ymmärsin ne. Kaikkia ei mennyt perille vaan olisi pitänyt treenata
kauemmin. Olisi pitänyt tajuta ostaa kurssi aikasemmin ja alkaa harjoittelemaan ajoissa.
Suosittelen lämpimästi kurssia kaikille. Erittäin laajasti harjoitus- ja oppimateriaalia ja hyvin
yksityiskohtaisesti selitetty, niin että tämmöinen oppimishäiriöinenki ymmärtää.

7/14/2022 1:57 PM

172 Kurssi oli mielestäni hyvä ja kurssilla käytiin paljon sellaisia asioita mitä kysyttiin
kokeessakin. Päätöksentekotaidon opettaja oli mahtava ja hän osasi selittää niitä asioita
hyvin, mitkä mulle tuntui aikoja sitten vaikeilta. Suosittelen tätä valmennuskurssia, koska
tämä selittää paljon laajemmin teorioita ja syvemmin kuin valmennuskeskuksen. Tehtäviä
riittää ylin kyllin.

7/14/2022 1:02 PM

173 Hyviä harjoitustehtäviä, omaan vuoteen mahtui niin paljon yllätyksiä, ettei opiskelupaikasta
tullut mitään.

7/14/2022 12:51 PM

174 päivi puikkoselle erityismaininta todella tasokkaasta opetuksesta 7/14/2022 12:26 PM

175 Olen vielä varasijalla 10. ei-ensikertalaisena. Aion hakea uudestaan ensi vuonna. 7/14/2022 11:23 AM

176 Ehdottomasti hyvä valmennus 7/14/2022 10:30 AM

177 Olen varasijalla opiskelupaikkaan 7/14/2022 9:56 AM

178 Varasijalta pääsin 7/14/2022 9:04 AM

179 Oli rahansa arvoinen kurssi. Unelma opiskelupaikka saatu, kiitos :) 7/14/2022 9:04 AM

180 Oli niin paljon kysymyksiä Hobiteista että piti pitää tauko opiskelusta ja katsoa Taru sormusten
herrasta trilogian elokuvat uudestaan "taustatietojen vuoksi". 😁

7/14/2022 8:49 AM

181 Ilman kurssia en usko että olisin saanut paikkaa. Olen opiskellut viimeksi 2005 7/13/2022 12:52 PM

182 Tykkäsin verkkokurssista. 7/12/2022 4:34 PM

183 Materiaalipaketista oli todella paljon hyötyä, ilman en olisi pärjännyt. 7/11/2022 7:17 PM

184 Todella suuri suositus kurssille! Ei olisi ollut mitään toivoa valintakokeessa ilman tätä. 7/11/2022 3:04 PM

185 Ammattikorkeavalmennuksesta oli tosi iso apu! 7/11/2022 1:55 PM

186 Kiitos ammattikorkeakouluvalmennuskurssin. Ilman kurssia en olisi päässyt opiskelemaan 7/11/2022 1:23 PM
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alaa, mistä olen jo kauan haaveillut. Sinne on vaikea päästä, koska paikkoja on vähän ja
halukkaita alalle paljon. Tuhannet kiitokset!

187 Harjoituskokeet hyödyllisiä. Kiitos! 7/11/2022 12:36 PM

188 Löysin tämän sivun hieman liian myöhään, jos olisin aiemmin löytänyt olisi myös ollut
enemmän aikaa harjoitella. Koin että tästä oli kumminkin paljonkin hyötyä!

7/11/2022 11:25 AM

189 Tykkäsin niin paljon tästä valmennuskurssista. Olen jo itse 46 v. ja työssä käyvä, niin minäkin
innostuin uudestaan opiskelusta. Palvelu on helppokäyttöinen, monipuolinen, kannustava ja
antoi vain lisää motivaatiota ja innostusta. Ja sopii kaikkien aikatauluun!! Olen niin
tyytyväinen.

7/10/2022 8:04 PM

190 Hyvä oli teidän verkkokurssi 7/10/2022 11:21 AM

191 Hyvä materiaali itsenäiseen opiskeluun! Ilman tätä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia saada
opiskelupaikkaa!

7/10/2022 6:58 AM

192 Matematiikan tuntiosioissa oli useita kysymyksiä, joissa oikea vastaus vei eteenpäin, mutta
oikeaa tulosta/vastausta ei avattu mitenkään.

7/9/2022 6:04 AM

193 En muista, kuinka monta tuntia käytin aikaa valmistautumiseen, mutta paljon joka
tapauksessa. Verkkokurssista oli todella paljon hyötyä kokeeseen valmistautumisessa.

7/8/2022 8:01 PM

194 Helvetin hyvä materiaalipaketti. Henkilönä joka ei ole juuri matematiikkaa harjoittanut
ammattikoulun jälkeen ollenkaan olen hyvin tyytyväinen saamaani opetukseen.

7/8/2022 7:00 PM

195 Kurssi oli todella hyvä. Oma moka kun sain selville kurssin olemassa olosta vain kuukautta
ennen koetta. Luinn ja opiskelin niin paljon kuin ehdin, mutta se ei riittänyt.

7/8/2022 4:50 PM

196 Kannatti ostaa paketti! Olen hakenut jo aiemmin hoitoalan kouluihin niihin pääsemättä ja nyt
amk valmennuksen avulla sain koulupaikan!

7/8/2022 12:55 PM

197 Liian vähän aikaa tehdä tehtäviä siis toukokuu. Oma moka mitäs en opiskellut enempi. 7/8/2022 9:53 AM

198 Opiskelin töiden ohessa, lukuaikaa ei kovin paljon töiden ja perheen takia jääänyt. 7/8/2022 9:50 AM

199 Kesken pääsykokeisiin valmistautumisen minulla todettiin keskivaikea masennus ja
ahdistuneisuushäiriö, joka vaikutti todella paljon minun valmistautumiseeni. Harmittaa todella
paljon sillä valmennuskurssin ostettuani olin tehnyt päätöksen että minähän pääsen kouluun,
ja lukeminen lähti tosi hyvin käyntiin. Se onnistumisen ilo ja itsevarmuus kun opit asioita.
Toukokuu oli minulle tosi raskas, enkä pystynyt lukemaan juuri ollenkaan. Meinasin jopa olla
menemättä koko pääsykokeisiin, mutta menin ja hyvä niin. Matemaattisettaidot ja englanti
olivat minulle todella hankalat, ja niihin en juurikaan osannut vastata kokeessa. Ostan uuden
kurssin ehdottomasti,ja haen seuraavassa haussa taas uudelleen. Minulla ei ole papereita
miltään alalta, (minulla on vain ylioppilas paperit, mutta ne eivät riitä) olenhan tehnyt vain töitä
pitkän ikäni. Tahto ja halu on kova päästä kouluun. Uskon että osaan eritavalla valmistautua
tähän toiseen pääsykokeeseen, sillä nyt näin millainen se koe on.

7/8/2022 5:14 AM

200 Valmennuskurssi oli todella hyvä ja monipuolinen. 7/7/2022 6:49 PM

201 En päässyt valintakokeeseen työkiireiden takia. 7/7/2022 6:23 PM

202 Osallistuin joko verkko tai materiaalikurssille.materiaalien selausta ja aiheeseen takaisin
palaamista hidasti tuskastuttavasti lähes joka sivulla oleva pakollinen kysymys.

7/7/2022 3:31 PM

203 Harmittaa, että meni ohi kun oli tullut uusia kokeita tehtäväksi. Olisi kivempi jos verkkosivulla
olisi niistä joku ilmoitus selkeämmin. Sain ensimmäisen kokeen tultua sähköpostia, että on
tehtävissä ja viimeisen kokeen viimeisenä päivänä sain sähköpostin, että jos haluan tehdä
arvioinnilla niin tämä päivä aikaa.

7/7/2022 3:28 PM

204 Mahtavan kattava materiaalipaketti. Helpotti valmistautumista valintakokeeseen, kun pääsi
etukäteen harjoittelemaan kokeeseen sekä harjoittelemaan eri osien tehtäviä. Mahtavaa että
tämmöisiä paketteja tarjoatte.

7/7/2022 9:14 AM

205 En olisi saanut paikkaa ilman tätä valmennuskurssia. 7/6/2022 9:30 PM

206 kiitos valmennuskurssin pääsin opiskelemaan alaa jolle oli kova kilpailu 7/6/2022 9:00 PM

207 Työssäkäyvälle, perheellisellle osallistuminen valmennukseen oli liian myöhään ja liian tiivis
aikataulu. Fys. kurssin aikana aivot eivät ehtineet perässä, vaikka asiat olivat ymmärrettäviä,

7/6/2022 8:39 PM
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liian nopea tahti. Onneksi itse fys.osuus oli ok kokeessa. Englannin osuus kokeessa oli
käsittämätön, ei amk:ssa ole tuon tasoista kielitaitoa vaadittu. Läpi meni, mutta pisteet ei
riittäneet opiskelupaikkaan taktikoinnista huolimatta. Uusi yritys edessä.

208 Oma panokseni ja valmistautuminen jäi liian vajaaksi. Mielestäni kurssin sisältö vastasi
kokeeseen tarvittavia taitoja ja olen tyytyväinen siihen!

7/6/2022 6:35 PM

209 Hitsin koe, leipätekstin lukua suomen kielen osiossa, ei millään mennyt kaaliin. Suomenkieltä
olisi pitänyt opiskella enemmän. Eniten matikkaa tuli kerrattua kun eipä sitä ikinä ymmärtänyt
yläasteella, pidin siis matikan kurssista paljon ja opin sitä jopa.

7/6/2022 5:12 PM

210 Ilman tätä valmennuskurssia en olisi luultavasti päässyt sisään. 7/6/2022 4:29 PM

211 Hyvä variaatio tehtäviä. Niitä olisi voinut olla enemmänkin 7/6/2022 10:37 AM

212 Kurssi oli tosi hyvä, tykkäsin paljon ja koen että sain siitä paljon apua hakemisessa vaikkei
vielä koulupaikkaa tullut

7/6/2022 9:15 AM

213 Meillä on 9kuinen vauva kotona, joten laadukas opiskelu hieman haastavaa. Varasijoille
pääsin. Pitää hakea syksyllä uudestaan.

7/6/2022 8:49 AM

214 Vaatii enemmän opiskelua 7/6/2022 6:57 AM

215 Koen, että kyseisestä valintakoe paketista on hyötyä tuleviin opiskeluihin tosi paljon . Tällä
paketilla sain takaisin päähän lukion asioita jotka oli päässeet unohtumaan ja joita tarvitsee
paljon tekniikan-alalla.

7/5/2022 9:59 PM

216 Materiaalipaketti oli helppo käyttää ja todella hyödyllinen. Vielä lisää opiskelemalla olisin
varmasti sen avulla päässyt ensimmäiseen vaihtoehtooni.

7/5/2022 9:41 PM

217 Valmennuskurssi oli ihan ehdoton, koska valintakokeessa on tietynlaisia tehtäviä. Kurssilla sai
tehdä niin paljon sen tyyppisiä tehtäviä, että kokeessa ne meni jo rutiinilla. Materiaalipaketti oli
minulle täysin riittävä. Siihenkin sisältyy todella paljon harjoitustehtäviä, jotka vastasivat aika
hyvin valintakokeen tehtäviä. Suosittelen valmennuskurssia kaikille, jotka ovat menossa amk-
valintakokeeseen.

7/5/2022 8:22 PM

218 Jäin 2.74p päähän koulupaikasta, olen kuitenkin varasialla 7/5/2022 8:04 PM

219 Kurssi oli todella hyvä, tämän avulla sain paikan. Otin saman kurssin syksyllä ja jäin silloin
varasija 2., nyt pääsin sisään.

7/5/2022 4:18 PM

220 En tiedä että oliko kyse huonosta tuurista, mutta kurssi oli todella hyvä. Pääsin kertaamaan
vanhoja asioita sekä oppimaan uusia asioita. Olin aika ylpeä itsestäni loppusuoralla. Viimeinen
koe päivä valintakokeessa ei ollut kaikkia osa-alueita. Esim. englannin osiossa oli vain täynnä
luetunymmärtämistä ja yksi kielioppi tehtävä. Mutta yritän uudestaan syksyllä.

7/5/2022 3:29 PM

221 Kiitos kattavista materiaaleista, niistä todella oli apua! Suosittelen teidän kursseja
ehdottomasti jatkossa, jos joku etsii ammattikorkeakouluun valmentavia kursseja. Kiitos!

7/5/2022 2:15 PM

222 Materiaalia oli paljon joka itseä hieman stressasi, mutta minulle haastavinta aikaisemmissa
valintakokeissa oli päätöksentekotaidot -osio ja tämän kurssin avulla osasin kokeessa vastata
niihin :)

7/5/2022 2:15 PM

223 Aivan loistavaa materiaalia, auttoi pääsemään kiinni asiaan 7/5/2022 1:56 PM

224 Kurssin avulla pääsin varasijalle 3. 7/5/2022 1:02 PM

225 Hain toista kertaa amk:hon, joten en päässyt ensikertalaisena. 7/5/2022 1:00 PM

226 Kurssi muuten hyvä, mutta minua kyllä häiritsi kun muistin että monia samoja tehtäviä on ollut
jo viime vuoden samalla kurssilla. Se ei oikein edistä oppimista kun alkaa muistelemaan
tehtävää viime kerralta.

7/5/2022 12:53 PM

227 Materiaalipaketti oli erittäin hyvä. Ilman sitä en olisi saanut opiskelupaikkaa. Kiitos
valmennukssta!

7/5/2022 10:31 AM

228 20 vuotta kun viimeksi istuin koulunpenkillä. Oli tunne että pitää muistella koulujuttuja
ennenkuin hakeutuu pääsykokeisiin. Harmillisesti ruuhkavuosia viettävänä ihmisenä, aikaa
harjoittelulle oli harmittavan vähän ja jaottui niin että saattoi tulla monta välipäivää, ennenkuin
taas pääsi harjoittelemaan. Sen seurauksena en useinkaan, löytänyt harjoituksia joihin olin

7/5/2022 10:11 AM
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jäänyt. Ehkä kyse oli nettisivujen rakenteesta tai vain yksinkertaisesti siitä syystä että
harjoittelun yhteydessä oli kiiren tunne aina läsnä.

229 Kiitos! Vaikka pääsykokeeseen ei tarvinut lopulta edes osallistua, niin koin kurssin
erinomaiseksi.

7/5/2022 10:09 AM

230 Pääsin yamk, edellinen amk tutkinto vuodelta 2012. Laitoin että hain ensimmäistä kertaa
koska hain ensimmäistä kertaa uuteen tutkintoon kun alanvaihtoa suunnitteilla.

7/5/2022 9:14 AM

231 Kurssi oli hyvä, mutta koe oli vaikea. 7/5/2022 9:10 AM

232 Materiaalipaketti oli hyvä mutta aikani loppui kertakaikkiaan kesken 7/5/2022 7:26 AM

233 Liian paljon materiaali josta oli vaikea päätä mitä on tarkea kokeeseen. 7/4/2022 11:53 PM

234 Kiitos!! Ennenkaikkea matematiikan naispuolinen ope oli huippu! Opetus niin selkeää ja
perusteellista että moni asia kirkastui aivan uudella tavalla!

7/4/2022 11:29 PM

235 Vähän liian myöhään aloitin valmistautumisen ja ostin teidän sisällön. Jäi aika paljon
käymättä. Näen että ostan syksyä varten tuon verkkokurssin.

7/4/2022 10:40 PM

236 Sain paikan, kun valmennuskurssi hyvin kiteytti tarvittavat asiat, ilman sitä olisin opiskellut
aiheen vierestä liikaa.

7/4/2022 10:34 PM

237 Loistava materiaali ja harjoituskokeet erityisesti! Kiitos, ilman materiaalia en usko että olisin
päässyt sisään!

7/4/2022 10:32 PM

238 Kiitos uskomattoman hyvästä materiaalista! Englannin tason vaikeus oli yllätys. Siihen auttoi
vain BBC:n kuuntelu. Valitettavasti enkun tehtäviä en sitten tehnyt juuri yhtäön, sillä ne oli niin
vaikeita, ettei niiden tekemisestä ollut mitään hyötyä. Paras hyöty tuli kuuntelemalla
BBC:täpäivittäin kokoajan-siis monta tuntia/päivä. Joten englannin kielen osiota voisi ehkä
kehittää, jos jokinidea löytyy. Mutta suurkiitos kaikesta!! Pääsykoe meni ihan samassa
suhteessa kuin valmennuskurssin kokeet  joten erittäin realistinen kurssi. En voi kyllin kiittää,
että pääsen nyt opiskelemaan vanhustyötä Metropoliaan. En uskonut sen olevan mahdollista!

7/4/2022 9:15 PM

239 Kannatti käydä kurssi ennen pääsykoetta. Muuten en olisi päässyt. 7/4/2022 9:07 PM

240 Koulusta monia vuosia aikaa, joten matikan kertaus tuli tarpeeseen. Päätöksentekotaidoista ei
ollut kokemusta, joten niiden opettelu auttoi varmasti pääsykokeessa.

7/4/2022 8:25 PM

241 En olisi ikinä päässyt kouluun ilman tätä valmennuskurssia, joten kiitos teille. 7/4/2022 8:06 PM

242 Kaksi pistettä olisi jäänyt vajaaksi valintakokeessa. En ensikertalainen 7/4/2022 8:02 PM

243 Sain valintakokeista kuitenkin niin korkeat hakupisteet että olisin päässyt myös sen avulla! 7/4/2022 7:19 PM

244 Kurssista oli minulle paljon hyötyä. 7/4/2022 7:02 PM

245 Kurssi oli hyvä ja selkeä. Oli paljon yhtäläisyyksiä pääsykokeen kanssa eli pääsykokeen
tekeminen ei tuntunut ihan vieraalta. Haen syksyllä uudestaan ja valitsen uuden
valmennuskurssin.

7/4/2022 6:49 PM

246 En saanut valmennuskurssin kautta koulupaikkaa, vaan valintakurssin, joka oli ensimmäiseen
hakukohteeseeni. Valmennuksen tuloksia en tiedä.

7/4/2022 6:40 PM

247 Kiitos kurssista ja hyvää kesän jatkoa! 7/4/2022 6:27 PM

248 - 7/4/2022 6:09 PM

249 Hyvä kurssi. Monipuolinen, ja siitä sai hyvin kokemusta ja luottamusta lähteä
valintakokeeseen.

7/4/2022 5:56 PM

250 Hyvä sisältö ja auttoi hahmottamaan mitä kokeessa oikeasti haetaan ja kysytään 7/4/2022 5:30 PM

251 Olin erittäin tyytyväinen erityisesti matematiikan opetukseen, opettajalla oli mahtava tyyli
opettaa ja tuntui että hän sai kaikki innostumaan matematiikan opiskelusta. Muissa osioissa
keskityin enimmäkseen itseopiskeluun ja tehtävien tekoon ja niissä en koennut
luentotallenteita yhtä tärkeiksi. Arvostin erilaisia, sekä -tasoisia tehtäviä, joista pystyi itse
valitsemaan itselleen hyödyllisimmät tehtävät. Uskon, että kurssin käymisestä on paljon
hyötyä minulle myös opintojen parissa.

7/4/2022 5:18 PM

252 Ilman valmennuskurssia olisin tuskin päässyt kouluun. 7/4/2022 4:56 PM
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253 En päässyt edes pääsykokeisiin työesteiden takia. 7/4/2022 4:43 PM

254 Erityisesti matematiikan kertailu oli olennaista, kun aikuisopiskelijana haki kouluun ja
edellisistä opinnoista yli 15 vuotta. Tuntui varmemmalta lähteä pääsykokeisiin, kun tiesi mitä
tuleman pitää

7/4/2022 4:13 PM

255 Nostin 12 pistettä edellisestä 1,5 vuotta sitten olleesta pääsykokeesta. Edellisellä kerralla
valmistauduin pääasiassa matikalla. Sain 45/60 pistettä ja olisin päässyt mihin tahansa
kuudesta toiveestani. Matikasta ja päätöksentekotaidoista sain 20/20 pistettä. Näihin kahteen
panostin pääasiallisesti materiaalipaketin opiskelun. Tiesin että näistä voin haravoida pisteitä,
mutta en uskonut että saisin täydet pisteet. Olen todella tyytyväinen materiaalipakettiin!

7/4/2022 4:13 PM

256 Valmennuksesta oli ehdottomasti hyötyä. Panostin matematiikan, englannin ja
päätöksentekotaitojen harjoitteluun ja se näkyi pisteissä! Materiaalia ja tehtäviä kurssilla oli
tosi paljon. Aloitin valmistautumisen 3 kuukautta etukäteen, mutta silti en ehtinyt käydä
kaikkea läpi. Kurssi oli hiukan kallis, mutta ehkä se lisäsi motivaatiota tehdä harjoituksia
mahdollisimman paljon. Myös täysimittaiset harjoituskokeet antoi hyvän käsityksen
varsinaisesta kokeesta. Niiden pistemäärät oli myös todella lähellä oikeita saamiani pisteitä.
(Harjoituskokeissa taisin saada 80-90 pisteen välillä, valintakokeessa sain 82.)

7/4/2022 4:11 PM

257 Kiitos Kiitos kiitos!!! En olisi päässyt ilman tätä kurssia! Matikka ollut minulle aina haaste, ja
opin niin paljon kurssin aikana perus matematiikkaa. Myös etiikan ja tunneäly osion tehtävät
auttoivat hurjasti pääsykokeissa. Upea kurssi! Selkeä ja helposti ymmärrettävä ja portaittain
etenevä, Kiitos!

7/4/2022 4:09 PM

258 Hyvä sisältö kurssille 7/4/2022 4:08 PM

259 Vaikka niin vähän ehdin harjoitella, selkeästi se näkyi pisteissä aiempaan verrattuna. 7/4/2022 4:08 PM

260 Ilman tätä kurssia en olisi sisälle päässyt. KIITOS♥ 7/4/2022 4:01 PM

261 En olisi arvannut, että enemmän kuin varsinaiset "taidot", oli merkitystä juurikin sillä, että
kurssin tehtävät vastasivat pitkälti pääsykoetehtäviä.Edellytys sille, että koeajassa pystyy
tehtävät tekemään(niin kielet, kuin matematiikka ja etenkin päätöksentekotaidot), on että tietää
miten niitä kannattaa lähteä ratkaisemaan, ja tämä ei olisi onnistunut ilman kurssia.

7/4/2022 4:01 PM

262 Olen varasijalla 8 ja olen jo siihen aika tyytyväinen, nyt vain jännitetään vielä riittääkö se. 7/4/2022 3:37 PM

263 Kurssi oli todella hyvä! 7/4/2022 3:33 PM

264 Oppimispolun tehtävät, omaan tahtiin katsottavat luentovideot ja harjoituskokeet ovat todella
hyvin toimiva kokonaisuus. Myös vinkit vastaustekniikoihin, henkiseen hyvinvointiin ja pikku
tsemppausviestit auttoivat pitämään motivaatiota yllä. Ilman ammattikorkeavalmennusta
tuskin olisin opiskelupaikkaa ensimmäisellä hakukerralla saanut, koska ammattikoulusta on jo
yli 10v aikaa.

7/4/2022 3:31 PM

265 Kiitos kurssista 7/4/2022 3:13 PM

266 Harjoitus tehtävät ja kokeet edesauttoivat hyvin ja vastasivat varsinaista koetta. Matematiikan
osio oli helpompi mitä ennakkoon odotin. Englanti todella haastava

7/4/2022 3:00 PM

267 Hyvät ja kattavat ohjeet ehkä enemmän selityksiä voisi olla teoria harjoituksissa mikä meni
väärin ja miksi ku vastaukseks tuli aina että väärin yritä uudelleen muuten ei moittimista!

7/4/2022 2:53 PM

268 Jäi hyvä fiilis kurssista. Vaikka en koko materiaalia kerennytkään käymään läpi, sain silti
hyviä vinkkejä kokeeseen. Olin tyytyvöinen selkeisiin tehtäviin ja oppitunteihin. Myös oman
edistymisen seuranta antoi motivaatiota lukea ja opiskella. Kiva päästä unelma kouluun tämän
kurssin avulla!

7/4/2022 2:52 PM

269 Ilman kurssianne en olisi opiskelupaikkaa saanut. Hain koulutukseen, johon oli todella paljon
hakijoita ja vähän paikkoja. Matematiikan harjoittelun aloitin käytännössä katsottuna ihan
nollista, mutta kurssinne avulla opin todella paljon ja nopeasti. Kiitos!

7/4/2022 2:51 PM

270 Kurssi oli kattava ja siitä oli suuri apu pääsykokeisiin valmistautuessa. Itse kaipasin eniten
apua matematiikan osioon. Matematiikan opettaja oli huippu ja selitti aina asiat niin monta
kertaa, kunnes kaikki oluvat ymmärtäneet ne. Erityiskiitos hänelle laadukkaasta opetuksesta
ja materiaaleista!! :)

7/4/2022 2:37 PM

271 Jospa kolmas kerta toden sanoisi ja pääsisin syksyllä aloittamaan!! :)
Työn,perheen,lasten,koululaisen ja opiskelun yhdistäminen ei ole ihan helppo juttu. Mutta

7/4/2022 2:32 PM
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unelmia kohti sata lasissa!!!

272 Takuualennus75 7/4/2022 2:27 PM

273 Erittäin tyytyväinen valmennus kurssiin. Olen suositellut ainakin neljälle tutulle. 7/4/2022 2:27 PM

274 Uskon, että valmennuskurssista oli jotain apua. Pääsin myös pääsykoe pisteillä läpi, enkä
usko, että niin olisi käynyt ellen olisi ostanut valmennuskurssia.

7/4/2022 2:23 PM

275 Todella hyvin tehdyt materiaalit ja hyvin samanlaisia tehtäviä kuin kokeessakin. En usko että
olisin päässyt haluamaani kouluun ilman harjoittelupakettianne, siitä oli oikeasti suuri apu.
Kiitos!

7/4/2022 2:21 PM

276 Olisin voinut tehdä enemmän töitä 7/4/2022 2:18 PM

277 Tykkäsin ja oli paljon apua! 55.5 pisteet valintakokeesta mutta johtui siitä etten hallinnut
ajankäyttöä. Vielä siis siinä parannettavaa ensi kerralle :)

7/4/2022 2:15 PM

278 Kurssi oli hyvä, olisin voinut harjoitella enemmän, jotkut asiat jäivät auki, vaikka yritin kysellä
niistä opettajalta

7/4/2022 2:09 PM

279 Erinomaisia tehtäviä. 7/4/2022 2:09 PM

280 Hyvä kurssi 7/4/2022 2:08 PM

281 Jännitän vielä pääsenkö varasijalta opiskelemaan. Verkkokurssita oli paljon apua minulle:). 7/4/2022 2:07 PM

282 Kiitos yhteistyöstä <3 7/4/2022 2:01 PM

283 Olin todella tyytyväinen materiaaleihin. Opiskelu oli miellyttävää ja edistymistä voi seurata
hyvin. Suosittelen lämpimästi!

7/4/2022 2:01 PM

284 Oikein hyvä sisältö 7/4/2022 1:59 PM

285 Erittäin hyvä kurssi, selkeä sisältö ja videot joissa hyvin esimerkkejä opiskeltavasta osa-
alueesta. Helppo aloittaa opiskelu vaikka perusteet olivat jo päässeet unohtumaan. Rahansa
arvoinen sisältö. Voin suositella.

7/4/2022 1:50 PM

286 Laadukasta opetusta, hyvät materiaalit! 7/4/2022 1:46 PM

287 Olin myös opiskellut materiaalipaketin ulkopuolella, kielioppeja kirjoista sekä matematiikka,
matematiikan tehtävistä jotka sain tuttuaviltani

7/4/2022 1:46 PM

288 kurssi oli kiva, ja jäi pienestä kiinni sisäänpääsy. Englantiin se sitten kusahti. 7/4/2022 1:43 PM

289 Todella kattava materiaalipaketti. Opiskelu on järjestelmällistä ja materiaalia on tarpeeksi. 7/4/2022 1:43 PM

290 Ilman valmennusta en olisi pärjännyt pääsykokeissa. 7/4/2022 1:40 PM

291 Täysipitkissä harjoituskokeissa, voisi olla siten, ettei kaikissa kokeissa ole kaikia
tehtävätyyppejä, koska näin myös kokeessa!

7/4/2022 1:39 PM

292 En päässyt valintakokeeseen koron vuoksi. 7/4/2022 1:37 PM

293 Kiitos materiaalista, keskityin harjoittelemaan matikkaa ja päätöksentekotaitoja ja ne sujuikin
kokeessa hyvin. Onnistuin saamaan lähes täydet pisteet.

7/4/2022 1:34 PM

294 Matikka on aina itselleni ollut haastava ja etenkin kun edellisistä kouluvuosista alkaa olla
aikaa. Valmennuskurssi auttoi pääsemään matikan läpi. Muutenkin koin kyllä kurssin todella
hyödylliseksi. Suosittelen!

7/4/2022 1:33 PM

295 Edellisistä opinnoistani on 11 vuotta aikaa, joten pakko oli aloittaa ihan perusteista. Ilman tätä
kurssia en olisi selvinnyt valintakokeesta mitenkään, kiitos tästä!

7/4/2022 1:33 PM

296 Olisin toivonut joihinkin, erityisesti matemaattis-luonnontieteellisiin osa-alueisiin hieman
syvällisempää läpikäyntiä ennen soveltaviin tehtäviin siirtymistä. Kokonaisuutena kurssi oli
kuitenkin oikein hyvä!

7/4/2022 1:32 PM

297 Jäin varasijalle mutta koen että sain paljon irti valmennuksesta ja harmittaa että vaikka sain
melkein täydet pisteet valintakokeesta en kuiteskaan saanut opiskelupaikkaa.

7/4/2022 1:31 PM

298 Mielestäni paketti oli mukavasti rakennettu. Kävin läpi lähinnä noita loogisen päättelyn
materiaaleja ja tehtäviä sekä matematiikan materiaaleja. Looginen päättely valmensi kokeen

7/4/2022 1:30 PM
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kysymyksiin erinomaisesti, harjoitukset olivat huomattavasti haastavampia kuin itse koe, joten
jo ne on osannut, niin on kyllä osannut kokeessakin. Matematiikassa materiaalien avulla oli
helppo kerrata niitä perusasioita, joita ei ole juurikaan työelämässä ollessa tarvinnut. Laskuja
en varsinaisesti ehtinyt juurikaan laskeskella. Kielten osiot jäivät minulla ihan vilkaisun varaan,
mutta hyvälle näyttivät nekin.

299 Oli todella hyvä ja tarpeellinen paketti! 7/4/2022 1:23 PM

300 Sain opiskelupaikan todistusvalinnalla, mutta olisin päässyt myös pääsykokeella. 7/4/2022 1:21 PM

301 En opiskellut kaikkia aineita. Keskityin matikkaan ja päätöksentekotaitoihin. Ne menivätkin
kurssin ansiosta hyvin.

7/4/2022 1:21 PM

302 Suosittelen kurssia. 7/4/2022 1:20 PM

303 Olisin saanut paikan todistuksella tai kokeella, mutta sain paikan ensimmäisestä toiveesta
Yliopistosta.

7/4/2022 1:18 PM

304 Englannin osiosta pisteitä alle hyväksytyn, muuten hyvät pisteet. Valmennuskurssista oli
mielestäni paljon hyötyä.

7/4/2022 1:17 PM

305 Kiitos kurssista, tehtävistä oli suuresti apua! 7/4/2022 1:16 PM

306 Materiaalipaketti oli hyödyllinen, koska ylioppilastutkinnon suorittamisesta oli jo 10+ vuotta,
mutta tällä kertaa pääsin vanhan todistuksen perusteella sisään hakukohteeseeni. Kertaus ei
varmasti mennyt kuitenkaan hukkaan, vaan opiskelu oli hyödyksi tulevia opintoja varten.

7/4/2022 1:13 PM

307 Kurssi oli kyllä hyvä, mutta myös ikä ja yli 15v. työkokemus toivat varmuutta ja tietysti oli
todellinen halu ja motivaatio päästä kouluun

7/4/2022 1:11 PM

308 En päässy kokeeseen kuumeen takia 7/4/2022 1:10 PM

309 Ihan mahtava valmennuskurssi ja loistava hinta-laatusuhde! Opettajat myös avuliaita :) 7/4/2022 1:06 PM

310 Viides kerta kun hain yhteishaussa, mutta toinen kerta kun hain tradenomiksi. Pääsin
kummiskin helsingin yliopistoon opiskelemaan maantiedettä

7/4/2022 1:02 PM

311 Pääsin varasijoille n. 78/100 pisteillä. Ensikertalainen. 7/4/2022 1:00 PM

312 En uskonut, että vuoden 2007 saamallani keskinkertaisella yo-todistuksella olisin sisään
päässyt, mutta pääsin kuitenkin. Kurssista oli kumminkin paljon hyötyä, ja vanhat asiat
muistuivat hyvin mieleen. Kokeen tuloksillakin olisin päässyt sisään liput liehuen, eli 15
vuoden takaiset opit löytyivät harjoitusten avulla takaraivosta.

7/4/2022 12:59 PM

313 Materiaaleista oli aivan valtava hyöty kokeessa. Olen ollut valintakokeessa viimeeksi 2013,
joten sain hyvän käsityksen mitä on odotettavissa. Harjoittelun olisin voinut aloittaa toki paljon
aiemmin, kuin 1,5kk ennen koetta, mutta tämä riitti koulupaikan saantiin tällä kertaa. Kiitos
hyvistä materiaaleista.

7/4/2022 12:59 PM

314 Tosi hyvä kurssi! Teoriat ja harjoitustehtävien jälkeen kokomittaiset harjoituskokeet sekä
osiokohtaiset harjoituskokeet auttoivat suunnattomasti. Ilman kurssia en olisi saanut
opiskelupaikkaa.

7/4/2022 12:58 PM

315 oli hyvä paketti 7/4/2022 12:55 PM

316 50-100h on vain arvio omasta opiskelumäärästä josta en ole täysin varma 7/4/2022 12:48 PM

317 Tämä kurssi oli kyllä aivan koulupaikan saamiseen vaikka ihan kaikkia materiaaleja en
kerennytkään käydä läpi.

7/4/2022 12:40 PM

318 hyvä kurssi kaikinpuolin. kurssilla olleet tehävät vastasivat valintakokeessa olevia tehäviä. 7/4/2022 12:40 PM

319 En pysty vielä vastaanottamaan paikkaa… Johtuuko siitä ettei kaikkia tuloksia ole vielä
julkaistu?

7/4/2022 12:35 PM

320 Kurssinne on hyvä, mutta ainakin Tamkin osalta aikaa vastaan taistelu ja kova taso on minulle
näemmä liikaa.

7/4/2022 12:34 PM

321 Minulla on jo tutkinto niin pääsykokeisiin vaatii täydellisen onnistumisen koska 3kpl vain
otetaan ei ensikertalaisista

7/4/2022 12:27 PM

322 Kurssilla oli todella paljon tehtäviä eri alueilta. Aloitin fysiikan opiskelun tietämättä mitään 7/4/2022 12:25 PM
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kyseisistä aiheista ja todella hyvin sain selvää teorian ja tehtävien apua käyttäen.

323 Ilman valmennuskurssia en olisi millään saanut oikeita eväitä valintakokeeseen. Etenkin
harjoituskokeet olivat hyviä kun tiesi mitä tuleman pitää. Näin koetilanne ei ollut yhtään niin
stressaava kuin olisin voinut kuvitella. Ainut mitä olisin toivonut ettei aikaa olisi itse tarvinnut
seurata harjoituskokeessa.

7/4/2022 12:23 PM

324 Ilman valmennuskurssia tuskin olisin kouluun päässyt 7/4/2022 12:21 PM

325 Valmennuksesta oli paljon apua. Kokeessa monta samantapaista tehtävää, mitä
harjoiteltiinkin.

7/4/2022 12:21 PM

326 Tehtävät olivat saman tapaisia, kuin pääsykokeessa. Minulla oli 15 vuotta edellisestä
opiskelusta ja piti palautella mieleen monet asiat. Harjoitustehtävistä oli suuri apu, niin tiesin,
mitä ja millaisia asioita opiskelen. Valmistautuminen oli helppoa materiaalipaketin avulla.

7/4/2022 12:21 PM

327 Kiitos valmennuksesta. Pääsin ensihoitaja AMK linjalle, johon pääsee melko pienellä
prosentilla sisään!

7/4/2022 12:17 PM

328 En mennyt itse valintakokeeseen. 7/4/2022 12:16 PM

329 Suosittelen ammattikorkeavalmennusta vahvasti, ensimmäisellä hakukerralla pääsin sisään 7/4/2022 12:16 PM

330 Kyseessä oli vasta harjoituskierros ja syksyn valintakokeet ovat minulle tärkeämmät. 7/4/2022 12:12 PM

331 Kiitos！ 7/4/2022 12:10 PM

332 Kiitos! 7/4/2022 12:09 PM

333 Materiaalipaketti li oistava. Opintopolku meni loogisesti ja harjoittelukokeet tukivat opiskelua.
Kiitos

7/4/2022 12:07 PM

334 Hyvä kurssi , opetti erilaisia asioita hyvin ja mukavat opettajat 7/4/2022 12:03 PM

335 Materiaalipaketti oli todella kattava, riittävä ja laadukas. Kiitos. 7/4/2022 12:01 PM

336 Sain valintakokeesta 87/ 100 pistettä, joka ei ei-ensikertalaisena (aikaisempi HuK) riittänyt. 7/4/2022 12:00 PM

337 Kurssi oli kattava ja paljon tietoa. 7/4/2022 11:55 AM

338 Kysymyksessä 7.“ Kuinka mones hakukerta oli kyseessä? “ - ensimmäinen tuohon paikkaan.
En muista enää monesko ylipäätään

7/4/2022 11:55 AM

339 Oli todella hyödyllinen, ilman materiaalipakettia en olisi päässyt lähellekkään koulupaikkaa. 7/4/2022 11:54 AM

340 Oli apua 7/4/2022 11:48 AM

341 73.36 pistettä tuli. Kyllä oli hyvä kurssi ja niin mukavaa kun on rauhallinen näin vanhemmiten. 7/4/2022 11:47 AM

342 Kurssimateriaali oli todella kattava. Olen tyytyväinen että satsasin tähän. Ilman kurssille
osallistumista en olisi päässyt hakemaani kohteeseen.

7/4/2022 11:47 AM

343 Oikein toimiva konsepti! 7/4/2022 11:46 AM

344 Harjoittelu paketista oli todella paljon hyötyä! Se oli hyvin selkeästi rakennettu ja oli helppo
harjoitella itselle vaikeita juttuja.

7/4/2022 11:45 AM

345 Kiitos! 7/4/2022 11:43 AM

346 Mainio kurssi. Ei ois ollu mitään jakoja päästä läpi ilman tätä. Tehtävät oli motivoivia ja todella
perusteellisesti selitetty. Pidin kovasti myös tehtävien rytmityksestä. Ne oli pienissä paloissa
niin ei ollut suurta kynnystä ryhtyä niitä tekemään vaikka olisikin vain vähän aikaa/
kiinnostusta sillä hetkellä. Tehtävät kuitenkin imaisi mukaansa ja sit niiden parissa tulikin
vietettyä huomattavasti pidempään mitä aikoi

7/4/2022 11:43 AM

347 Oli apua tästä. 7/4/2022 11:42 AM

348 Kiitos kaikille opettajille selkeästä ja hyvästä opetuksesta. Erityiskiitokset matematiikan ja
fysiikan opettajille. Fysiikan opettelu oli ensimmäistä kertaa kiinnostavaa ja innostavaa.
Sisäistin asioita kunnolla. Olen viimeksi ollut koulussa 10 vuotta sitten ja minulla on
ammattikoulutausta. Amiksen matikka oli aikanaan ns liian helppoa, ja valmennuskurssin
avulla sain palautettua vanhat taidot mieleen sekä opin lisäksi uuttakin. Paljon täytyi lukea ja

7/4/2022 11:42 AM
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töitä tehdä opiskelupaikan eteen, mutta sen ansiosta pääsin sisään heti ensimmäisellä
hakukerralla! Kiitos!

349 Sain koulupaikan valintakurssin avulla 7/4/2022 11:41 AM

350 Verkkokurssi oli todellakin itselleni tarpeellinen ja hittiostos! 7/4/2022 11:41 AM

351 Hyvä kurssi, matikka ja päätöksentekotaidot osuudet olivat haastavampia ja pystyin hyvin
opiskelemaan niitä. En usko että ilman kurssia olisin päässyt 1. vaihtoehtoon. Kiitos kurssista.

7/4/2022 11:41 AM

352 AMK valmennuskurssit on hyödyntää, vaikka minä ei silti pääsen. esimerkiksi tuntelu kuva.
Se auttaa paljon.

7/4/2022 11:41 AM

353 Oikeasta kokeesta saamani pisteet olivat todella lähellä harjoituskokeiden tuloksia, joten
opiskelupaikka tuli heittämällä!

7/4/2022 11:40 AM

354 Kurssi oli todella hyödyllinen ja avasi minulle mahdollisuudet opiskelupaikkaan. Kiitos
kurssista!

7/4/2022 11:38 AM

355 En ole aiemmin päässyt sisälle kouluun. Nyt kurssi teki sen että tehtävät oli tuttuja ja itse koe
tuntui tutulta ja suht helpolta. Koe meni niin hyvin kuin tuntuikin ja pääsin heti sisään.

7/4/2022 11:37 AM

356 Kurssi oli kiva ja tuntui olevan avuksi. 7/4/2022 11:36 AM

357 Kurssi oli todella laaja ja hyvä kaikinpuolin, voin ehdottomasti suositella eteenpäin! 7/4/2022 11:36 AM

358 Materiaalipaketti oli niin kattava ja hyvin tehty, että sen ansiosta sain opiskelupaikan.
Ylipäätänsä en olisi selvinnyt ilman ammattikorkea valmennus sivustoa!

7/4/2022 11:36 AM

359 Harjoittelin hieman yli 2kk lähes joka päivä n. 5-8h. 7/4/2022 11:36 AM

360 Iso kiitos koko valmennuksen tiimille. En olisi selvinnyt pääsykokeista ilman asiantuntevaa
apuanne. Nimimerkillä heittämällä sisään ;)

7/4/2022 11:36 AM

361 Olen todella tyytyväinen tarjoamaanne kurssiin. Pääsin kolmanteen hakutoiveeseen ja
ensimmäiseen hakutoiveeseen olen 4. varasijalla 0,58 pisteen päässä paikasta. Tällä hetkellä
harmittaa, että olisin vielä hieman ahkerammin voinut lukea, että olisin saanut valintakokeesta
yhden pisteen lisää ja päässyt ensimmäiseen hakutoiveeseen.

7/4/2022 11:35 AM

362 Kurssi auttoi valmistumaan kokeeseen vaikkakin kokeessa jäin muutaman pisteen päähän. 7/4/2022 11:34 AM

363 5.varasijalla olen 7/4/2022 11:34 AM

364 Kurssi oli hyvä kertaus. Itse olin aika hyvä lukiossa matematiikassa ja fysiikassa mutta olin
ollut poissa koulusta 2 vuotta ennen hakua niin se oli hyvä kertaus.

7/4/2022 11:33 AM

365 Tämä oli kolmas kerta kun hain ammattikorkeaan, mutta ensimmäinen kerta kun valmistauduin
valintakokeeseen.

7/4/2022 11:32 AM

366 Ensimmäinen hakukerta niihin aloihin mihin nytten hain. Tunteihin laskettu myös muut
opiskelut mitä opiskelin pääsykokeisiin valmennuskurssin ulkopuolella.

7/4/2022 11:32 AM

367 Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta nykyisestä AMK-valintakokeesta, ja lukiomatikasta on
jo niin monta vuotta (alan tekemään toista tutkintoa nyt ja yo-kirjoitukset oli vuonna 2006) etten
olisi pärjännyt ilman materiaalipakettia. En edes olisi tiennyt miten alkaa valmistautumaan.
Olen erittäin tyytyväinen että sijoitin rahaa pakettiin!

7/4/2022 11:31 AM

368 Materiaalipaketti oli mielestäni kattava enkä olisi pärjännyt ilman sitä valintakokeessa, jos
olisin siihen joutunut

7/4/2022 11:30 AM

369 Erittäin tyytyväinen olen valmennukseen. Jos vaan käyttää runsaasti aikaa harjoitteiden
tekemiseen tulokset näkyy varmasti.

7/4/2022 11:30 AM

370 Oma aika ei sittenkään riittänyt valmennuskurssin tehtäville. 7/4/2022 11:29 AM

371 Englannin osuudesta jäi varmaan kiinni, kun sitä ei edes kurssin materiaalien perusteella opi
nopeasti.

7/4/2022 11:28 AM

372 Jostain syystä pääsykoe meni huonommin kuin vuonna 2021. Valmennuskurssissa oli kyllä
paljon apua ja itse koetilanne oli myös hyvä mutta en tiedä miksi tulos oli huonompi viime
vuoteen verrattuna. Aika riitti tällä kertaa mutta jostain syystä koetulos oli huonompi.

7/4/2022 11:28 AM
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373 Hyvä kurssi. 7/4/2022 11:27 AM

374 Suomen kieli ei ole äidinkieli ja harjoituskokeisikän sain hyvät pisteet mutta jännityksem takia
vähämän oikeassa koessa.

7/4/2022 11:27 AM

375 englanninkielen osiossa voisi olla erikseen sanasto vaikeista sanoista, koska google
kääntäjästä ei välillä ole mitään apua kun yrittää katsoa tiettyä sanaa

7/4/2022 11:27 AM

376 Sain valmennuskurssista juuri tarvittavan nosteen pisteilleni viime vuoteen verrattuna. Kiitos
siis teille, sai kerrattua sekä opittua asioita joita kokeessa kysyttiin.

7/4/2022 11:26 AM

377 Matematiikan koin itselleni haastavimmaksi ja siihen luin ehdottomasti eniten. Kokeessa
matikan kysymykset oli kuitenkin helpohkoja, materiaalin tehtävät oli paljon vaikeampia. Mutta
hyvä näin päin! Englannin osio oli kokeessa ihan todella vaikea vaikka tasoltani olenkin aina
ollut siinä hyvä ja käytän englantia sujuvasti arjessa, katson ohjelmia, luen (myös uutis-)
artikkeleita englanniksi jne. Tosin en panostanut englantiin lukuvaiheessa paljoakaan mikä on
varmasti syynä tähän. Muutkin osiot olivat kurssinne sisältöä vastaavia ja sujuivat minulta
hyvin. Joka tapauksessa paikka irtosi alalta, johon otetaan 9 ihmistä pääsykokeella sisään ja
sainkin kokonaispisteiksi 80,7! Tähän en varmasti olisi pystynyt ilman teidän kurssia joten
olen todella tyytyväinen teidän materiaaliin, suuri kiitos teille! 

7/4/2022 11:26 AM

378 Englannin osio hylätty, muista osioista lähes täydet pisteet 7/4/2022 11:25 AM

379 Ihan huippukurssi! Ei-ensikertalaisena kilpailin viidestä paikasta lähes 900 hakijan kanssa ja
sain napattua niistä yhden! Kurssin jälkeen sain pääsykokeesta lähes 20 pistettä enemmän
kuin ilman kurssia. Iso kiitos laadukkaan kurssin järjestämisestä! :)

7/4/2022 11:25 AM

380 Matematiikan opettajille iso kiitos! 7/4/2022 11:24 AM

381 valmennus oli erittäin hyvä ja siitä oli iso apu valintakokeeseen ilman sitä en usko että
opiskelu paikkaa olisin saanut.

7/4/2022 11:24 AM

382 Töiden takia lukeminen jäi hiukan vajaaksi niin jäin varasijalle. Laaja oli opiskelupaketti niin
tiiviimpi paketti olisi ollut itselle ehkä parempi.

7/4/2022 11:24 AM

383 Materiaalit hyviä valmennuksessa. Harjoitustehtäviin toivoisin että tulisi suoraan vastaus että
onko oikein vai ei. Mukavampi harjoitella siihen tyyliin. Siksi päädyin vaan luentomateriaaleihin
jotka auttoivat todella paljon

7/4/2022 11:24 AM

384 Tämä valmennus oli aivan mahtava juttu. Kiitos todella tuhannesti, kun ylläpidätte tällaista
sivustoa! Minun edellisestä koulunkäynnistä on aikaa yli 15 vuotta ja nykyinen koulutustasoni
on toisen asteen ammattikoulu. En olisi todellakaan päässyt tekniikan alan amk pääsykoetta
läpi ilman tätä valmennusta. Tulen suosittelemaan tätä valmennusta kaikille, jotka
valmistautuvat pääsykokeisiin. Kiitos vielä ja mukavaa kesän jatkoa!

7/4/2022 11:24 AM

385 Kiitos valmennuskurssista! :) 7/4/2022 11:23 AM

386 Hyvä fiilis jäi palvelusta, ei tarvinnut hukata aikaa miettien mitä kertaan vaan sai pommittaa
menemään. En uskonut että näin surkealla lähtötasolla ja panoksella pääsisi opiskelemaan
mutta kyllä vaan. Kiitos!

7/4/2022 11:23 AM

387 Materiaalipaketista oli ihan älyttömän paljon hyötyä. Kurssin avulla sai käsityksen millaisia
tehtäviä valintakokeeseen tulee, koska vanhoja valintakokeita ei julkaista ollenkaan. Sain
kurssista eniten apua matematiikkan ja päätöksentekotaitojen osioihin.

7/4/2022 11:23 AM

388 Ostin tämän saman valmennuskurssin materiaalipaketin, joka kerralla kun harjoittelin
valintakokeeseen. Sen verran hyvä harjoittelupaketti, että ei tehnyt mieli vaihtaa muuhun.
Todella hyvä oli myös se, että seuraavalla kerralla paketin sai puoleen hintaan, joka motivoi
myös ostamaan uudestaan. Kiitos!

7/4/2022 11:23 AM

389 Pääsin ykköshakutoiveeseeni joka on yliopisto eli ei olisi ollut mahdollisuuttakaan ottaa amk
paikkaa vastaan vaikka sellaista olisi tarjottu

7/4/2022 11:22 AM

390 Vaikken lopulta AMK valintakokeeseen mennyt, niin oli kyllä varsin tyytyväinen
opetusmateriaaliin ja voin ehdottomasti suositella teidän kurssianne tutuilleni. Hyvää kesän
jatkoa. 😎

7/4/2022 11:22 AM

391 Ensimäinen kerta, kun oikeasti yritti ja valmistui kunnolla. 7/4/2022 11:21 AM

392 Erityisesti matikan osioon olen erittäin tyytyväinen. Lähdin harjoittelemaan minimaalisilla 7/4/2022 11:21 AM
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taidoilla ja pääsykokeesta lähdin niin, että matikan osio tuntui menneen parhaiten. Asiat on
selitetty selkeästi ja niin, että ne ymmärtää ja oivaltaa yksinään. Super kiitos!

393 Oli tosi hyvä materiaali keski-ikäiselle kertaajalle, kun lukio-opinnoista on jo 28 vuotta aikaa.
Työmatkoilla pystyin tekemään tehtäviä, joka oli pelastus ajan puutteen vuoksi.

7/4/2022 11:21 AM

394 Kiitos hyvästä kurssista. Tulen suosittelemaan tutuille, jotka hakevat ammattikorkeakouluun. 7/4/2022 11:20 AM

395 Liikaa materiaalia näin työssäkäyvällä. Ei ehtinyt kaikki tehtävät tekemään 7/4/2022 11:20 AM

396 Todella loistavat matematiikan materiaalit☺ 7/4/2022 11:20 AM

397 Pisteitä oli vähän yli 70, mutta ei riittänyt opiskelupaikkaan. :( 7/4/2022 11:20 AM

398 Elive oppitunneista iso + Aion suositella kurssia kavereille ketkä hakevat keväällä 23. 7/4/2022 11:20 AM

399 Ensikertalaiskiintiön vuoksi, paikka jäi saamatta. Muuten olisin päässyt jo todistuksella sisään 7/4/2022 11:19 AM

400 Vielä varasijalla 15. 7/4/2022 11:19 AM

401 Selkeät oppimateriaalit, vielä enemmän panostusta matematiikan alkeisiin että pääsee
nopeammin mukaan. Suosittelen ystäville!

7/4/2022 11:19 AM

402 Ainakin minulle ehdottoman tarpeellinen valmennuskurssi. Ei olisi ollut mitään toivoa päästä
opiskelemaan ilman tätä. Matikan osion alkeiskurssi oli hyvä kun omista opiskeluajoista on
niin pitkä aika.

7/4/2022 11:19 AM

403 Oli korvaamaton apu, olen suositellut jo muille. Matematiikan luennot oli todella hyviä. 7/4/2022 11:19 AM

404 Olin ostanut aiemmin toisen valmennuskurssin, mutta en kokenut saavani siitä mitään hyötyä.
Teidän kurssinne ostin pari viikkoa ennen pääsykoetta, ja todennäköisesti ilman sitä en olisi
saanut opiskelupaikkaa. Kurssin sisältö oli oikein toimiva itseopiskeltavaksi!

7/4/2022 11:19 AM

405 Todella hyvä kurssi. Muutama tallennettu oppitunti enemmän matikkaan jatkossa. Kiitos! 7/4/2022 11:18 AM

406 Kurssi on todella hyvä ja minulla jäi 4 pisteestä kiinni, joten kurssi auttoi todella paljon minua.
Aion hakea uudestaan ensi keväänä ja uskon että jännitys on silloin maltillisempaa ja tulokset
paremmat.

7/4/2022 11:18 AM

407 Ensimmäinen kerta, kun valmistauduin valintakokeeseen ja ilman valmennuskurssia en olisi
uskonut pärjääväni.

7/4/2022 11:18 AM

408 Kyseessä oli Haaga-Helian journalismin tutkinto. Hain kuitenkin tradenomiksi varmuuden
vuoksi, jos en olisi saanut paikkaa, mutta sain paikan ennen AMK-valintakoetta todistuksella.

7/4/2022 11:18 AM

409 Pääsin ensimmäiseen hakutoiveeseen yliopistoon. AMK:n osalta ostin valmennuksen
myöhään, vasta toukokuussa. En ehtinyt valmistautua niin paljon kun olisin halunnut,
todennäköisesti opiskelemalla minulle vaikeita alueita (matematiikka ja looginen päättely) koe
olisi mennyt paremmin. Koin kurssin kuitenkin hyödylliseksi ja yllätyin kuinka mukavaa
tehtäviä oli tehdä.

7/4/2022 11:18 AM

410 Mahtava valmennuskurssi! Todella laaja oppimisympäristö. Ilman valmennuspakettia olisi
valintakoe mennyt kyllä penkin alle.

7/4/2022 11:18 AM

411 Hain ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluun keväällä 2021. Ostin teiltä online elive kurssin
mutta sain pienet pisteet kokeessa. Syksyn kokeen tein keväällä harjoiteltujen asioiden
pohjalta, mutta en päässyt yhdestä koealueesta läpi. Nyt ostin itselleni pelkän
materiaalipaketin ja harjoittelin jo tuttuja asioita ja sain todella hyvät pisteet sotelin kokeesta.
Teidän harjoituspohja on älyttömän hyvä ja ilman sitä koen että amk on vaikea päästä.

7/4/2022 11:18 AM

412 Ostin vahingossa pelkän liiketalouden perusmateraalipaketin enkä matemaattis-luonnontieteen
pakettia. Silti peruspaketilla sain niin hyvät pisteet että parin päivän matemaattis-
luonnontieteiden kertauksella netistä sain sen läpi parilla pisteellä ja pääsin 😇 Kiitos, tämä oli
niin hyvin koostettu kurssi että hyvillä mielin suosittelin kaikille 

7/4/2022 11:18 AM

413 Todella hyvä paketti harjoittelua varten, matematiikkaa harjoittelin itse, on niin kauan kun on
tarvinnut päässälaskuja laskea, en olisi päässyt kouluun ilman harjoittelua, muutkin osiot kävin
testaamassa saadakseni tuntumaa mitä pääsykokeessa kysytään

7/4/2022 11:18 AM

414 Kiitos hyvästä ja kattavasta verkkokurssista, ilman sitä en olisi näin 34-vuotiaana pystynyt
vaihtamaan alaa läheskään näin helposti. Pääsin ensi yrittämällä kouluun!

7/4/2022 11:18 AM
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415 Valintakurssin kautta valinta. 7/4/2022 11:17 AM

416 Varasija 31 7/4/2022 11:17 AM

417 Todella hyvä kurssi, en todellakaan olisi päässyt ilman. 7/4/2022 11:17 AM

418 Kurssista huolimatta en arvannut materiaaleja lainkaan, onneksi pääsin suoraan
todistusvalinnalla.

7/4/2022 11:17 AM

419 Sain opiskelupaikan valintakoekurssin perusteella 7/4/2022 11:17 AM

420 Hoksasin vasta muutama päivä ennen koetta tehokkaimman opiskelutavan ja töissä ollut
kiireitä.

7/4/2022 11:17 AM

421 Kiitos 7/4/2022 11:17 AM

422 Erittäin hyvä valmennuskurssi suosittelen kaikille 7/4/2022 11:17 AM

423 Valmennus oli loistava ja sen avulla sain paikan Vaasan ammattikorkeakoulusta. 7/4/2022 11:17 AM

424 Tosi hyvä! 7/4/2022 11:17 AM

425 Hyvä kurssi 7/4/2022 11:17 AM

426 Valmennuskurssi mahdollisti opiskelupaikan saannin. Itse en olisi osannut opiskella oikeita
asioita itsenäisesti.

7/4/2022 11:17 AM

427 Pitkien työpäivien jälkeen erittäin väsynyt, ei oikeen jaksanu pakolla opiskella, ensvuonna
uudestaan

7/4/2022 11:17 AM

428 Olen amiksen käynyt. Kokeet on suunnattu lukiokoulutuksen käyneille. Koe meni muilta osin
suht ok, mutta matikkaan tarvii lukio-opintoja.

7/4/2022 11:17 AM

429 Hyvä ja kattava materiaali, iliman tätä ois jääny paikka saamatta suositulta alalta. 7/4/2022 11:17 AM

430 Kiitos paljon kurssista! Siitä oli valtavasti apua. Nyt on kiva nauttia kesästä kun haluttu
koulupaikka on tavoitettu. :)

7/4/2022 11:17 AM

431 Kiitos kurssista, luulin etten todellakaan pääsisi sisään, mutta hyvä kokemus jäi :) 7/4/2022 11:16 AM

432 Varasijat 220 ja 96 7/4/2022 11:16 AM

433 Sain huippupisteet kokonaispisteissä, mutta äidinkielestä alle hyväksytyn. 7/4/2022 11:16 AM

434 Itsellä kurssin suorittamiseen vaikutti se, että olin samaa aikaa töissä jossa meni suurin osa
ajasta.

7/4/2022 11:16 AM

435 Ekaa kertaa sain hyvät materiaalit lukemiseen 7/4/2022 11:16 AM
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