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OAJ Kanta-Hämeen Valtuustoilta 
to 5.5.2022   

klo 17.00-18.30 
Vaakuna, Hämeenlinna 

 
OAJ Kanta-Häme kehittää toimintatapoja kantahämäläisten jäsenistön kuulemiseksi. 
Järjestämme jatkossa noin viikon sisällä ennen OAJ:n valtuuston kokoontumista omille jäsenille 
tilaisuuden, jossa teillä on mahdollisuus tulla tapaamaan kantahämäläisiä OAJ-valtuutettuja 
Katri Juvonen, Erja Oksa ja Maija Vehmas.  
 
Valtuusto on OAJ:n ylin päätöksentekoelin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kanta-
Hämeen Valtuustoillassa valtuutetut kertovat valtuustoon käsittelyyn tulevista aiheista, joiden 
osalta teidän on mahdollista esittää omia näkemyksiänne. Lisäksi illassa voidaan kertoa OAJ:n 
linjauksista ja painotuksista.  
 
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin kautta.  
 
OAJ Kanta-Hämeen Valtuustoillat tullaan järjestämään vuorotellen Hämeenlinna - Riihimäki – 
Forssa -järjestyksessä. Kevään valtuusto pidetään 9.-11.5.2022. 
 
Illan ohjelma: 
klo 17.00-17.30 Ruokailu noutopöydästä 
klo 17.30-18.30 Valtuustoasiat, OAJ Kanta-Hämeen OAJ-valtuutetut 
 
Teamsin kautta osallistuville lähetetään osallistumislinkki annettuun sähköpostiosoitteeseen 
tilaisuutta edeltävänä päivänä. Tarkista tarvittaessa roskaposti ja tarpeettomat -kansio. Mikäli 
Teamsiin liittyessä tulee ongelmia, kirjaudu uudelleen tai vaihda selainta.  
Mikäli et löydä linkkiä lainkaan, soita alueasiantuntija Katri Juvonen p. 040 1369 278.  
 
Henkilökohtaiset sitovat ilmoittautumiset ti 26.4. klo 15 mennessä. 

TERVETULOA! 
Timo Hillman    
puheenjohtaja  

http://www.oajkantahame.fi/
mailto:puheenjohtajakantahame@gmail.com
https://q.surveypal.com/OAJ-Kanta-Hameen-Valtuustoilta-5.5.2022--Hameenlinna
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Tulethan tuoksutta, sillä joukossamme voi olla hajusteyliherkkiä henkilöitä. 
 
OAJ Kanta-Hämeen ohjeet tilaisuuksiin ilmoittautumisesta 
 
1.Tilaisuuksiin ja koulutuksiin ilmoittautuminen 
 

• Ilmoittaudu tilaisuuteen tai koulutukseen kutsussa mainittuun osoitteeseen 

annettuun päivämäärään mennessä. 

• Peruutukset mahdollisimman varhain p.050 513 7855 tai 

oajkantahame@gmail.com 

• Jokainen osanottaja ilmoittautuu henkilökohtaisesti, ilmoittautuminen 

tarkoittaa, että osallistut koulutukseen kokoaikaisesti. Noudata annettuja 

aikatauluja. 

• Myöhässä ilmoittautuneille emme voi taata tarjoilua, mutta ohjelmaan he 

voivat osallistua. 

 

2. Osallistumisen peruuttaminen 

• Jos peruutat ilmoittautumisesi ohjeen mukaan, sinulle ei aiheudu 

kustannuksia. 

• Jos peruutat osanottosi ilmoittautumispäivän päättymisen jälkeen ilman 

lääkärintodistusta tai muuta pätevää selvitystä, veloitetaan Sinulta 

tilaisuuden tarjoilun hinta. 

 
Jos itse et voi osallistua tilaisuuteen, johon olet jo ilmoittautunut, voit hankkia 
itsellesi kohderyhmän mukaisen sijaisen. Ilmoita sijaisen nimi tilaisuuden 
järjestäjälle. 
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