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Yhdistyksen kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tiistaina 14. toukokuuta 2019 kello 16.15 alkaen Suomen 

Kansallismuseossa Helsingissä. 

 

Lue lisää kevätkokouksesta täältä: 

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/naf-in-suomen-osaston-kevatkokous-

2019/ 

 

Muistathan ilmoittautua kevätkokoukseen yhdistyksen verkkosivulla viimeistään 6.5. klo 16.00. 

 
Vuoden toinen lounaskokous järjestetty 
Vuoden 2019 toinen lounaskokous järjestettiin 28. maaliskuuta 2019 Café Esplanadissa. 

Lounaskokouksen teemana oli ”Kokemuksia Islannin yleiskokouksesta ja pohjoismaisen yhteistyön 

tulevaisuus”.  Lounastilaisuudessa teemasta olivat keskustelemassa Kuntaliiton lakiasiain johtaja Arto 

Sulonen, NAF:in entinen puheenjohtaja, OTL Pekka Nurmi sekä professori emeritus, OTT Jyrki Tala. 

Nurmen alustus on katseltavissa yhdistyksen verkkosivuilla.  

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lounaskokous-2-2019/ 

 
NAF-seminaari Tukholmassa 
NAF:n Suomen ja Ruotsin osastojen yhteinen seminaari "Eurooppaoikeuden vaikutus kansalliseen 

hallintoon" järjestettiin 5.4.2019 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Riddarholmenilla Tukholmassa. 

Ohjelma koostui neljästä alustuksesta, lounaasta (Gamla Riksarkivet) sekä opastetusta kierroksesta 

Riddarholmenin kirkossa. Alustajina olivat oikeusneuvos Pekka Aalto, oikeusneuvos Niilo Jääskinen, 

professori Jane Reichel (Ruotsi) sekä pääjuristi Hans-Olof Lindblom (Ruotsi). Seminaariohjelma löytyy 

yhdistyksen verkkosivulta. 

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/naf-seminaari-ruotsin-osaston-kanssa/ 

 
Sähköposti- ja osoitteenmuutokset 
Muistattehan ilmoittaa sähköposti- ja osoitteenmuutokset yhdistyksen sihteerille 

(sihteeri(at)nafnet.fi). 

 
NAF toivottaa tervetulleeksi kuusi uutta jäsentä. 
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Föreningens vårmöte 

Föreningens vårmöte arrangeras tisdagen den 14 maj 2019 med början klockan 16.15 på Finlands 

Nationalmuseum i Helsingfors. 

 

Du kan läsa mera om vårmötet här: 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/naf-s-finska-avdelnings-varmote-2019/ 

 

Du kommer väl ihåg att anmäla dig till vårmöte på föreningens webbplats senast 6.5. 2019 kl. 16.00. 

 
Årets andra lunchmöte har arrangerats 
Årets andra lunchmöte arrangerades den 28 mars 2019 på Café Esplanad. Lunchmötets tema var 

”Erfarenheter från det allmänna mötet på Island och framtiden av nordiskt samarbete”. På lunchmötet 

diskuterade direktör för juridiska enheten i Finlands Kommunförbund Arto Sulonen, NAF:s f.d. 

ordförande, JL Pekka Nurmi och professor emeritus, JD Jyrki Tala kring mötets tema. Nurmis anförande 

kan laddas ner från föreningens webbplats.  

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lunchmote-2-2019/ 

 
NAF-seminarium i Stockholm 

NAF:s finska och svenska avdelningar arrangerade ett gemensamt seminarium ”Europarättens 

inflytande på nationell förvaltning” den 5 april 2019 på Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm. I 

programmet ingick fyra anföranden, en lunch (på Gamla Riksarkivet) och en guidad rundtur i 

Riddarholmskyrkan.  Anföranden hölls av justitierådet Pekka Aalto, justitierådet Niilo Jääskinen, 

professor Jane Reichel (Sverige) och chefsjuristen Hans-Olof Lindblom (Sverige). 

Seminarieprogrammet finns på föreningens webbplats. 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/naf-seminarium-med-svenska-avdelningen/ 

 

E-post och adressförändringar  

Du kommer väl ihåg att meddela föreningens sekreterare om e-post och adressförändringar 

(sihteeri(at)nafnet.fi). 

 
NAF välkomnar sex nya medlemmar. 


