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NAF:in kevään tutkimusapurahat vuodelle 2019 jaettu 

NAF:in Suomen osasto on jakanut yhteensä 25 200 euroa seitsemälle eri tutkimushankkeelle. 

Tutkimusapurahahakemuksia tuli tänä vuonna useita, ja ne olivat tänäkin vuonna hyvin laadukkaita. 

Tutkimusapurahat myönnettiin tänä vuonna sekä väitöskirjatutkijoille että post doc -tutkijoille. 

Lisätietoa myönnetyistä apurahoista löytyy yhdistyksen verkkosivulta. 

https://www.nafnet.fi/apurahat/jaetut-apurahat/apurahat-2019/ 

 

NAF:in jäsenille maksuton osallistuminen Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 2019 / ”Save 

the date” 

Yhdistys on tukenut Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiviä, jotka järjestetään Helsingissä 27. – 

29.11.2019. Tiedepäivien teemana on ”Arki ja uhka – Kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon 

yhteenkietoutumana”. NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua tiedepäiviin maksutta ja illalliselle 

alennetulla hinnalla. Lisätietoa tiedepäivistä syksyllä. 

 

Huom! Voit ehdottaa työryhmää tiedepäiville 15.8.2019 saakka. Lisätietoja löydät Hallinnon 

Tutkimuksen Seuran verkkosivulta. 

http://www.hallinnontutkimus.fi/ 

 
NAF:in tutkimusapuraha haettavissa syksyllä 

NAF:in juhlakauden (2018-2022) kunniaksi yhdistyksen Suomen osasto jakaa tutkimusapurahan 

yhden vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön. Hakuaika alkaa 16.9.2019.  Hakemuslomake tulee 

lähettää yhdistyksen verkkosivujen kautta viimeistään perjantaina 25.10.2019 klo 16.00. Lisätietoa 

tutkimusapurahan hakemisesta löytyy yhdistyksen verkkosivulta. 

https://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/tutkimusapuraha-paatoimiseen-

tutkimustyohon/ 

 

Sähköposti- ja osoitteenmuutokset 

Vuoden 2019 jäsenmaksut kerätään syksyn aikana.  Muistattehan siis ilmoittaa sähköposti- ja 

osoitteenmuutokset yhdistyksen sihteerille (sihteeri(at)nafnet.fi). 

 

NAF toivottaa tervetulleeksi yhden uuden jäsenen. 

 

NAF:in toiminta hiljenee hetkeksi kesäksi mutta palaamme tositoimiin taas syksyllä.  

Toivotamme teille oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää! 

 

NAF:in Suomen osasto r.y:n hallitus 
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NAF:s forskningsstipendium för vår 2019 har delats ut  

NAF:s finska avdelning har delat ut sammanlagt 25 200 euro till sju olika forskningsprojekt. Detta år 

kom det in flera ansökningar om forskningsstipendium, och ansökningarna var fortsättningsvis av hög 

kvalitet. Forskningsstipendium beviljades detta år både till doktorander och post doc-forskare. Mera 

information om de beviljade medlen finns på föreningens webbplats. 

https://www.nafnet.fi/se/apurahat/jaetut-apurahat/stipendier-2019/ 

 

NAF:s medlemmar kan delta gratis i Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2019 / ”Save the date” 

Föreningen har understött för arrangerandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" som 

arrangeras den 27. – 29.11.2019 i Helsingfors. Vetenskapsdagars tema är ”Arki ja uhka – 

Kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana”. NAF:s medlemmar har möjlighet att 

delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris. Mera information om 

vetenskapsdagar på hösten. 

 

Obs! Du kan föreslå en arbetsgrupp till vetenskapsdagar tills den 15.8.2019. Mera information finns 

på Hallinnon Tutkimuksen Seuras webbplats (på finska): 

http://www.hallinnontutkimus.fi/ 

 
NAF:s forskningsstipendium kan ansökas på hösten 

Till ära av NAF:s jubileumsperiod (2018–2022) delar förbundets finska avdelning ut ett ettårigt 

forskarstipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete. Ansökningstiden börjar den 

16.9.2019. Ansökningen ska skickas in via föreningens nätsida senast fredagen den 25.10.2019 

klockan 16.00. Mera information om ansökningsförfarandet av forskningsstipendium finns på 

föreningens webbplats. 

https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/tutkimusapuraha-paatoimiseen-

tutkimustyohon/ 

 
E-post och adressförändringar  

Medlemsavgifterna för år 2019 samlas under hösten. På grund av detta kommer ni väl ihåg att 

meddela föreningens sekreterare om e-post och adressförändringar (sihteeri(at)nafnet.fi). 

 

NAF välkomnar en ny medlem.  

 

NAF:s verksamhet tonar ner sig för sommaren, men vi återvänder med full fart igen på hösten.  

Vi önskar er en riktigt trevlig och avkopplande sommar! 

 

NAF:s Finska avdelning rf:s styrelse 


