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OPINTOMATKAN PALAUTEKYSELY 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 7 
 
1.  
 
Opintomatkan nimi Ajankohta 

Pienjuustolakierros 1-2.11.2021 

Keski-Suomen pienjuustolakierros 1.-2.11.2021 

Pienjuustolakierros 1.11.-2.11.21 
Pienjuustolaa kierros 1-2.11 2021 

Pienjuustolaa kierros 1-2.11 2021 

Pienjuustolakierros 1.11 -2.11 

Pienjuustolakierros 1.-2.11.2021 
 
2. Mikä opintomatkassa kiinnosti? 
 

Vastaukset 

Suomessa harvinaisten pienjuustoloiden tarinat 
Tutustua Suomen juustoloihin ja päästä näkemään juusronvalmistusprosessia ja työvälineitä. 
Etsimään mahdollista yhteistyökumppania kotimaasta meidän omalle tuotteelle. 
Verkostoituminen, yrityksiin ja toimitiloihin tutustuminen 
Maidon jalostus 

Maidon jalostus 

Todella monipuolinen ohjelma ja kiinnostavat kohteet. 

Tutustuminen alan yrityksiin, niiden tuotteet, tuotantomenetelmät, tuotantolaitteet, verkostoituminen 
 
3. Hyödynsitkö opintomatkan esityksiä / luentoja / asiantuntijoita / toista 
yritystä? Jotain muuta, mitä? 
 

Vastaukset 
Juustola ja viinitilayrittäjät kertoivat yrityksestään ja yrittäjätarinansa suurella sydämmellä, kuin 
vertaisilleen yrittäjille. Tämä oli antoisaa, mutta oli hienoa palata tarinoihin, yksityiskohtiin ja pulmiin, 
asioihin jotka jäi askarruttamaan asiantuntijamme Jussin kanssa siirtymäväleillä. 
Oman liiketoiminnan kehittämiseen tuli paljon uusia ideoita. 

Asiantuntijoiden tietotaidosta sai paljon hyötyä oman toiminnan suunnitteluun 
Kyllä yritysesittelyjä 

Kyllä yritysesittelyjä 
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Kyllä! 

Kyllä, esittelyjä, asiantuntijoita, toisia yrityksiä 
 
4. Mikä opintomatkalla oli yrityksesi / toimijan kannalta hyödyllistä? 
 

Vastaukset 

Moni asia ja yksityiskohta sai paikkansa ajatuksissani. 

Tutustua oman maan pienjuustoloihin ja maistella heidän tuotteitaan. 
Yrittäjien kertomat kokemukset ja haasteet alalla 

Kyllä 

Kyllä 

Oli mielenkiintoista nähdä yrittäjät livenä ja kuulla heidän rehelliset kommentit yritystoiminnastaan. 

Vertaisyritysten tapaaminen ja verkostoituminen 
 
5. Verkostuitko toisten yrittäjien kanssa / syntyikö yhteistyötä? 
 

Vastaukset 

Kyllä. Katsotaan kuinka edetään. 

Kyllä, sain paljon uusia kontakteja. 

Kyllä, yhteistietoja vaihdettiin ja ideoita jaettiin 

Ei 

Ei 

Yhteistyökuvioita on jo viritelty puoleen ja toiseen! 
Kyllä 
 
6. Mikä oli opintomatkan parasta antia? 
 

Vastaukset 

Asiantuntija Jussi Heinonen 

Samanhenkinen seura, kiinnostavat vierailukohteet ja herkkutarjoilut! 
Tutustuminen alan toimijoihin. Nähdä konkreettisesti paikan päällä juustolatiloja. Tuotemaistiaiset 
olivat myös olennainen osa matkaa. 
Uuteen asiaan tutustuminen 

Uuteen asiaan tutustuminen 

Todella hyvä porukka, erinomaisen hyvät kohteet. 
Vertailupohjan saaminen pienistä maitoalan yrityksistä. Niihin harvoin pääsee tutustumaan. 
 



3/4 

7. Kouluarvosana matkasta asteikolla 1-5 
 

 
 

 n Prosentti 

5 (erinomainen) 4 66,7% 

4 (hyvä) 2 33,3% 

3 (keskinkertainen) 0 0,0% 

2 (välttävä) 0 0,0% 

1 (huono) 0 0,0% 
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8. Ruusut ja risut, palautetta opintomatkasta 
 

Vastaukset 

Oli ihanaa syödä, levätä, jutella ja ajatella 

Näitä lisää! 
Harmi, ettemme päässeet näkemään kaikkien yritysten tuotantotiloja. Linja-autossa tuli ajoittain 
huono olo pieniä sorateitä ajettaessa, reittivalinnat olisi voineet olla toiset. Porukan yhteiselle 
esittelylle olisi hyvä ollut järjestää aikaa.  
Aikataulutus toimi hyvin ja reissussa oli hyvä tunnelma. 
Matkanjohtajalta kaipasin selkeää esittäytymistä ja otetta esim asioiden tiedottaminen jäi 
epäselväksi, kuka oli kapteeni? mielelläni olisin kuullut että meidät esitellään yrityksessä, miksi 
olemme tulleet ja lopussa kiitokset yrittäjälle, jossa kurssilaiset olisi voinut olla mukana.Se risuja, 
Kiitoksena mielenkiintoiset retkikohteet 
Matkanjohtajalta kaipasin selkeää esittäytymistä ja otetta esim asioiden tiedottaminen jäi 
epäselväksi, kuka oli kapteeni? mielelläni olisin kuullut että meidät esitellään yrityksessä, miksi 
olemme tulleet ja lopussa kiitokset yrittäjälle, jossa kurssilaiset olisi voinut olla mukana.Se risuja, 
Kiitoksena mielenkiintoiset retkikohteet 
Eiköhän nämä tullut jo mainittua tuossa aiemmin. ISO kiitos vielä hankkeen toimijoille 
opintomatkasta. 
Reissun anti oli hyvä, porukka saman henkistä ja ohjelma antoisaa. Kohdeyritykset olivat hyvin 
mukana, varmasti on vaikuttanut se jos heiltä on voitu samalla ostaa palveluita. Aikataulu oli tiukka 
ja suhteellisen suuri osa matkasta oli matkustamista. Tämä on kuitenkin kokonaisuus ja osallistujien 
aikataulurajoitteet huomioiden ymmärrettävää. 
 
Ehkä olisin kaivannut jotain pientä yhteistä iltaohjelmaa (vapaaehtoista tietysti) , kun klo 19 olimme 
jo syöneenä majoituspaikassa aika kaukana edes lähimmästä kaupasta saati illanistumispaikasta. 
Olisi saanut sitä iltaakin hyödynnettyä verkostoitumisen kannalta. Esim. organisoitu yhteinen kyyti 
Tampereen keskustaan ja takaisin, kun meillä bussi kuitenkin oli. Monesti se vapaa 
kanssakäyminen on yhtä arvokasta kuin ns. viralliset osuudet. Jotenkin minulla oli se 
ennakkokuvitelma, että Ahlmanilla olisi ollut tähän paremmin puitteita, kun nettisivuilla heidän 
ravintolansa mainostavat juhlia, lähiruokaa ja pienpanimoita. 
 
Käytännön järjestelynä lähtö-paluupaikkana esim. Marjalan ABC palvelisi paremmin maakunnasta 
saapujia. Siellä on runsaasti pysäköintitilaa ja olisi melko turvallinen paikka, kun alueella on paljon 
lepoaikaa viettäviä rekkoja. Keskustassa monelle tulee lisäkustannuksia kahden vuorokauden 
pysäköinnistä. Esim. lähtö Marjalasta ja tarvittaessa ajo keskustan kautta ei lisäisi matka-aikaa kuin 
10-15min mutta säästäisi yhteensä ison summan pysäköintimaksuja. (14e/vrk/auto). 
 
 


