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- palautetta antoi 25 henkeä 
 
 

Kuinka tilaisuus onnistui?  
Arviointi asteikolla hyvin – kohtalaisesti – ei kovin hyvin 
 
hyvin   24 vastausta 
kohtalaisesti   1 vastaus  
ei kovin hyvin  0 vastausta 
 
 

Palaute ohjelmasta 
 Mielenkiintoisia esityksiä, hyviä esiintyjiä. 

 Merkittäviä asioita kaupunkiseudulla, joita käsiteltiin erinomaisesti. Tutkimustieto ja 
tilastoennusteet esiteltiin myös mielenkiintoisesti ja kansantajuisesti. Asiantuntijoiden 
paneeli vastasi myös mukavasti odotuksia. 

 Monipuolinen tarjonta. Hyvät esiintyjät. Mielenkiintoista kuunneltavaa. 

 Erityisesti jäi mieleen ajatuksia herättävät Jari Kolehmaisen ja Janne Antikaisen esitykset. 

 Kaikki ohjelman osat olivat oikein mielenkiintoisia ja hyvin valmisteltu Esittäjät olivat 
huippuluokkaa 

 Mielenkiintoisia alustuksia 

 Erinomaiset aiheet. Loistavat luennoitsijat. Rento tunnelma. 

 Erittäin hyvä ohjelma, erityisesti Jari Kolehmaisen esitys loistava 

 Ohjelma antoi monipuolisen kattauksen Tampereen seudun hyvästä yhteishengestä ja 
hienoista hankkeista kuinka täällä asioita hoidetaan. TEHRÄÄN TÄSTÄ NY NUMEROO!  

 Ohjelma oli kattava ja puheenvuorot sopivan mittaisia. 

 Monipuolinen ja ajantasainen kattaus. Alustajat onnistuivat pääasiassa oikein hyvin 
osuudessaan ja sisältö vastasi aika hyvin odotuksia. 

 Mielenkiintoinen 

 Oikeita asioita oikeaan aikaan. 

 Paras tähänastisista 

 Loistavat puhujat, hieman kiireinen aikataulu :) Kiitos! 

 Ohjelma oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen, esiintyjät olivat ammattilaisia ja alansa 
osaajia. 

 Alustukset olivat onnistuneita ja muutama hetki oli jopa kysymyksille. 

 Mielenkiintoinen, hyvät puhujat. 

 Hyvät puhujat ja hyvät, ajankohtaiset aiheet. 

 Ajankohtaisia aiheita ja asuanruntevia luennoitsijoits. Kiitos ! 

 Erittäin hyvä ja nousujohteinen ohjelma - lopun evästeet tulevalle työlle tärkeitä avauksia. 

 Olipa hyvät esitykset ja esiintyjät, sekä hyvä ajanjako. 



 

 

 
 

Palaute järjestelyistä 
 Hyvät ruoat. 

 Järjestelyt olivat erinomaiset: asiantuntijat raskaan sarjan mestareita, aikataulutus sopiva, 
leppoisa yhteishenki, joka loisti maukkaan buffetin nauttimisessa. Upea ja merkittävä 
iltapäivä totta tosiaan. Kiitos, että sain olla mukana. 

 Hyvin järjestetty tilaisuus. Tila sopivan kokoinen. Hyvä kuuluvaisuus ja näköyhteys eteen. 

 Kaikki järjestelyt sujuivat erinomaisesti 

 Tarjoilua sopivasti 

 Erinomaiset. Tampere-talo tarjoaa hyvät puitteet. Aikataulutus oli myös hyvä. 

 Toimivat - kuten aina. Ainoastaan "kellokalle" olisi voinut olla käytössä jo alusta asti, niin 
aikataulu olisi ollut tasapuolinen kaikille esiintyjille. 

 Puhujille jämpti aikataulu ja kellokalle (sukupuolineutraali kellokaisa) valvomaan sitä. 

 Järjestelyitäkin oli erinomaiset. 

 Kulujen hillitsemiseksi. Koko osallistujamäärälle ei kannata tilata kaikkea, varsinkaan 
pilaantuvaa. Croissantteja jäi yli 8 laatikollista, eli ehkäpä 100kpl. Valokuva löytyy ... olivat 
hyviä kyllä, mutten voinut/jaksanut syödä niitä kaikkia... Kaikille kahvia, croissantit puolelle 
porukasta. Viiniä ja juomaa saa myös olla riittävästi. Siinähän ei synny hukkaa, kun kaikkia 
pulloja ei tarvitse avata etukäteen ymv. 

 Hyvät 

 OK :-) 

 Aamukahvilla erikoisruokavaliot olivat todella perimmäisessä nurkassa, johon oli myös 
vaikea pääsy. Muuten järjestelyt toimivat hyvin 

 Järjestelyistä ei moitittavaa, tarjoilut sopivia.  

 Kaikki toimi jouhevasti, hyvät tarjoilut, ystävällinen henkilökunta  

 Sopiva paikka. 

 Hyvät 

 Erittäin maittavat ruuat ja hyvä, toimiva kokousympäristö. 
 
 

Muita kommentteja 
 Yhateistyössä on voimaa. 

 Tarjoilut hyvät 

 Kiitos tosi hyvästä Seutufoorumista. 

 Voisi ajatella, että tämänkaltaisia tilaisuuksia olisi useampia vuodessa, joista seutufoorumi 
voi jatkaa tällaisena, mutta joista osassa olisi myös mahdollisuus työpajata. 

 Nyt olevalle ohjelmalle tunti lisää aikaa  

 Mielestäni nämä olivat antoisamat suvipäivät, missä olen ollut mukana. Paljon uusia asioita 
ja näkökulmia. Kiitokset 

 Aikataulu olisi parempi siten, että tilaisuus päättyy neljän maissa. Moni joutui lähtemään 
neljän maissa. 

 Kaikki puheenvuorot pitivät mielenkiinnon yllä. Tilaisuuden ilmapiiri ”me” -henkinen - 
onnittelut työstä tämän saavuttamiseksi! 

 
 



 

 

Toiveita ensi vuodelle 
 Jatkoa kaupunkiseudun merkittävien investointien käsittelylle mutta myös kuntien omien 

mielenkiintoisten hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta raportoimista. Toki myös 
yhteiset työpajat suunnittelun osalta kiinnostavat. 

 Samantyyppistä yhteisten asioiden jakamista. 

 Samalla tapaa monipuolinen ajankohtaisista aiheista koottu tilaisuus" 

 Voisiko ko. tapahtuman järjestää Kangasala- talossa. Salin koko riittää kuin myös muut tilat. 
Olisi mukavaa, että koko seudun mahdollisuuksia käytettäisiin.  

 Jatkot voisi pohtia osaksi ohjelmaa. 

 Puhujille jämpti aikataulu ja kellokalle (sukupuolineutraali kellokaisa) valvomaan sitä. Nyt 
olevalle ohjelmalle tunti lisää aikaa.Huomioidaan nuo. 

 Miten kaupunkiseutu voisi säästää tai käyttää nykyisiä resursseja tehokkaammin, tekemällä 
ja järjestämällä yhdessä asioita yli kuntarajojen.. 

 Ajankohtaisia asioita, ajattelemisen aihetta, mukavaa verkostoitumista 

 Tilaisuus saisi päättyä neljältä. 

 Lisää sparrausta 
 


