
 
                                                  NAF – Suomen osasto 90 vuotta 

 

Jäsenkirje 3/2012   4.6.2012 Helsinki 

 

Oslon matka 26.–27.10.2012 

 

                           Järjestämme yhteisen seminaarin Norjan osaston kanssa 26.-27.10.2012 Oslossa. Perjantaina 

                           26.10.2012 on virallinen ohjelma yhdessä Norjan osaston kanssa. Lauantaiksi on suunnitteilla 

                           vapaampaa yhteistä ohjelmaa. Lisäksi lauantaina 27.10.2012 klo 17.00 on mahdollisuus  

                           nähdä Madama Butterfly –esitys Oslon Oopperassa.  Esitykseen on varattu 3. parvekkeelta 20 lippua.  

                            Lipun hinta on n. 64 €/kpl. Sitovat ilmoittautumiset oopperaesitykseen tulee ilmoittaa sihteerille  

                            viimeistään tiistaina 19.6.2012. Liput jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja Oslon uudesta  

                            Oopperatalosta löytyy osoitteessa http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=28554 

                            Matka- ja majoitusjärjestelyt jokainen osallistuja hoitaa itse. Osallistujat voivat anoa yhdistykseltä                   

                           matka-avustusta.  Lisätietoja matkaohjelmasta seuraavassa jäsenkirjeessä elo-syyskuussa.  

 

Ylimääräinen ohjelma yleiskokouksen päätteeksi 31.8.2012 

 

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton yleiskokous järjestetään Turussa 29.-31.8.2012. Yleiskokouksen 

päätteeksi perjantaina 31.8.2012 klo 14.00 Professori Nils Erik Villstrand kertoo 200 vuoden takaisesta 

historiallisesta tapahtumasta. Venäjän keisari Alexander I ja Ruotsin prinssi Karl Johan tapasivat 

Turussa 29.8.1812 ja sopivat Suomen ja Norjan tulevaisuudesta. Tällä historiallisella tapahtumalla oli 

suuri merkitys Pohjoismaiden valtiolliselle kehitykselle. Saamme mahdollisesti myös opastuksen 

historiallisessa Turussa. 

 
Sähköposti- ja osoitteenmuutokset 
 
                              Sähköposti- ja osoitteenmuutoksista pyydetään ilmoittamaan yhdistyksen sihteereille. 
  
                                                                   Hyvää kesää! 
 

           
        ___________________________Yhdistyksen sihteerit _____________________________                                   
         Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson             Suunnittelija Hanna-Leena Iso-Ketola 
         oikeusministeriö             oikeusministeriö 
         PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO              PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO 
         puh. 02951 50348             puh. 02951 50506 
         s-posti: niklas.wilhelmsson@om.fi             s-posti: hanna-leena.iso-ketola@om.fi 

                                                                            www.nafnet.fi 



 

NAF – finska avdelningen 90 år 
 
 

Medlemsbrev 3/2012   4.6.2012 Helsingfors 
 
 

Resa till Oslo 26–27.10.2012 

Vi ordnar ett gemensamt seminarium med norska avdelningen 26–27.10.2012 i Oslo. Fredagen den 26:e är 

det officiellt program tillsammans med norska avdelningen. På lördagen planeras ett friare program. Till 

lördag kväll har norska avdelningen reserverat 20 biljetter på tredje balkong till operan kl. 17.00, då de ger 

Madama Butterfly. Biljetterna kostar ca 64 €/st. Bindande anmälningar till operan kan göras till 

sekreterarna senast tisdagen 19.6.2012. Biljetterna bokas i den ordning anmälningarna kommer. Närmare 

information om operan finns på adressen http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=28554. 

Var och en sköter själv sina resor och hotellbokningar. Deltagarna kan ansöka om ett resebidrag av 

föreningen. Närmare information om programmet kommer i nästa medlemsbrev i augusti-september. 

Extra program efter allmänna mötet 31.8.2012 

Efter NAF:s allmänna möte i Åbo ordnas ett extra program 31.8 kl. 14.00 då professor Nils Erik Villstrand 

berättar om en historisk händelse för 200 år sedan. Rysslands kejsare Alexander I och Sveriges prins Karl 

Johan möttes i Åbo 29.8.1812 och gjorde upp om Finlands och Norges framtid. Denna historiska händelse 

fick stor betydelse för den politiska utvecklingen i Norden. Vi får också eventuellt en guidning i det 

historiska Åbo. 

Adressändringar 

Var vänlig meddela sekreterarna, om din e-postadress eller postadress har ändrats.                  

          

              Skön sommar! 
      

            _________________________Föreningens sekreterare _____________________________ 
          Specialplanerare Niklas Wilhelmsson                Planerare Hanna-Leena Iso-Ketola 
          justitieministeriet                justitieministeriet 
          PB 25, 00023 STATSRÅDET                 PB 25, 00023 STATSRÅDET 
          tlf. 02951 50348                tlf. 02951 50506 
          e-post: niklas.wilhelmsson@om.fi                e-post: hanna-leena.iso-ketola@om.fi 

                                                                                www.nafnet.fi 


