
▪ Etäyleisötilaisuus toteutetaan virtuaalisesti Teams Live -

tapahtuman muodossa keskiviikkona 25.8.2021 klo 18.00-19.30

▪ Osallistujat pääsevät liittymään tapahtumaan sekä selaimen että 

sovelluksen kautta. Tilaisuuteen voi osallistua joko puhelimen, 

tabletin tai tietokoneen välityksellä

▪ Tilaisuuteen on voinut toimittaa kysymyksiä etukäteen 

sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@kangasala.fi. Kysymyksiä on 

mahdollista esittää myös tilaisuuden aikana.

▪ Suora linkki tilaisuuteen löytyy täältä.

mailto:kaavoitus@kangasala.fi
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-asemakaavoja/


Tilaisuuden ohjelma

18.00 Tilaisuuden avaus, Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja

18.05 Tilaisuuden pelisäännöt ja tekniset ohjeet

18.15 Seurakunnan puheenvuoro

18.25 Kaavoitustilanne, Mari Seppä, kaupunginarkkitehti

• Vastauksia etukäteen lähetettyihin kysymyksiin

18.45 Suunnittelija esittelee hanketta

• Kysymysosio avataan

19.00 Mahdollisuus lähettää kysymyksiä

19.30 Tilaisuus päättyy



Pelisäännöt

▪ Ole virtuaalisesti läsnä tilaisuudessa

▪ Kysymyspalsta avataan suunnittelijan puheenvuoron aikana

o Voit esittää chatin kautta kirjoittamalla aiheeseen liittyviä 

kysymyksiä ja kommentteja – näitä julkaistaan kaikille osallistujille 

näkyväksi

o Voit myös peukuttaa mielestäsi hyviä kysymyksiä tai jos joku esitti 

jo kysymyksen, jota olit itsekin ajatellut

▪ Kysymystä kirjoittaessa kannattaa kirjoittaa mihin se liittyy, jotta siihen 

osataan vastata oikeasta näkökulmasta

o Esim. mihin sen voi toimittaa? > mihin muistutuksen voi 

toimittaa?



Tilaisuuden keskusteluosio

▪ Kiitos ennakkokysymyksistä! Käymme tilaisuudessa läpi vastaukset 

myös ennakkokysymyksiin. Jos olet lähettänyt kysymyksen 

ennakkoon, sitä ei tarvitse lähettää tilaisuudessa uudestaan

▪ Koostamme ennakkokysymyksistä ja tilaisuudessa esitetyistä 

kysymyksistä vastauksineen tilaisuuden jälkeen yhteenvedon vireillä 

olevien asemakaavojen intenetsivulle käsiteltävän kaavan 

yhteyteen.

▪ Kaavoituksen kanssa on mahdollista sopia keskusteluaika 

pienemmällä kokoonpanolla Kangasalan teknisessä keskuksessa, os. 

Urheilutie 13, 3.9. klo 10-16 sekä 6.9. ja 7.9. klo 16.30-19. Ajan voi 

varata etukäteen kaavoituksen toimistosihteeriltä, puh. 040 133 6631



Ohjeita

▪ Kysymysten ja kommenttien esittäminen kirjoittamalla

o Oikealla kohta Livetapahtuman kysymysosio

o Alalaidasta voi kirjoittaa oman kysymyksen tai kommentin

o Samassa paikassa ovat esittämäsi omat kysymykset sekä 

muiden osallistujien julkaistut kysymykset. Muiden osallistujien 

julkaistut kysymykset tulevat näkyviin, kun valitsee 

kysymysosiossa näkyviin Esittelyssä-palstan. Kun valitsee 

näkyviin Omat kysymykset –palstan, näkyvät vain omat 

kysymykset

▪ Jos teknisiä haasteita

o Päivitä nettisivu tai liity tilaisuuteen uudestaan 

tapahtumalinkistä

o Tarkista, että käytössäsi on selaimen versio, joka on tuettu 

(parhaiten toimivat Edge ja Chrome)


