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Jäsenkirje 1/2018     8.2.2018 

    

Tervetuloa Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n kevään toimintaan! 

 
NAF:in Suomen osaston hallituksen uusi varapuheenjohtaja 

Yhdistyksen hallitus valitsi 9. tammikuuta 2018 NAF:in Suomen osaston uudeksi varapuheenjohta-

jaksi hallituksen pitkäaikaisen jäsenen, VTT Stefan Sjöblomin. 

 

Vuoden 2018 ensimmäinen lounaskokous järjestetty 

Vuoden 2018 ensimmäinen lounaskokous järjestettiin 10. tammikuuta 2018 Café Esplanadissa. Ko-

kouksessa apulaisprofessori Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta alusti aiheesta ”Lapsen 

edun arvioinnista ulkomaalaisasioissa".  

 

NAF:n tutkimusapurahat haettavissa  

Yhdistyksen hallitus päätti, että tutkimusapurahojen hakuaika alkaa 16. helmikuuta 2018. Hake-

musten määräaika on 16. huhtikuuta 2018. Yhdistys myöntää matka-apurahoja ja muita avustuksia 

hakemuksesta vuoden ympäri. Lisätietoa tutkimusapurahojen hakemisesta löytyy yhdistyksen 

verkkosivuilta. 

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

Kutsu Politiikan tutkimuksen päiville 8. - 9. maaliskuuta 2018 

NAF:n Suomen osaston jäsenet toivotetaan tervetulleiksi Suomen Valtiotieteellisen yhdistyksen Tu-

russa järjestämille Politiikan tutkimuksen päiville 8.-9. maaliskuuta 2018. Osallistuminen Politiikan 

tutkimuksen päiville 2018 on NAF:n Suomen osaston jäsenille maksuton, mutta vaati ilmoittautu-

mista! Lisätietoa on luettavissa päivien verkkosivuilla.  

http://politiikkapaivat.utu.fi/ 

 

Yhdistyksen kevätkokous Kulttuurikeskus Hanasaaressa 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 22. toukokuuta 2018 alkaen noin kello 15.30. Kokouspaikkana 

on tällä kertaa Kulttuurikeskus Hanasaari Espoossa. Kevätkokouskutsu lisätietoineen lähetetään jä-

senille erikseen ja päivitetään yhdistyksen verkkosivuille myöhemmin keväällä. Pyydämme teitä jo 

nyt varaamaan ajan kalenteriinne. 

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/     
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Yleiskokous 2018 Reykjavikissa 

Tervetuloa mukaan NAF:n yleiskokoukseen, joka järjestetään 5–7. syyskuuta 2018 hotelli Hilton 

Reykjavik Nordicassa! Yhdistys on varannut erityistä matka-avustuksia NAF:n suomen osaston jä-

senille, jotka haluavat osallistua yleiskokoukseen. Lisätietoa matka-avustuksien hakemisesta ja ko-

kouksesta päivitetään yhdistyksen verkkosivuille mahdollisimman pian. 

Lue lisää yleiskokouksesta tästä: 

https://www.naf.is/ 

 

NAF toivottaa tervetulleeksi kolme uutta jäsentä. 

 

Yhdistyksen sihteerinä toimii: 

väitöskirjatutkija Hanna Putkonen 

puh: 0503026842 

s-posti: hanna.putkonen(at)uta.fi 
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Välkommen till Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf:s vårverksamhet! 
 

Ny vice ordförande, sekreterare och skattmästare för NAF:s finska avdelning  

Föreningens styrelse valde den 9 januari 2018 NAF:s långvariga styrelsemedlem, PD Stefan Sjöblom 

till ny vice ordförande för NAF:s finska avdelning. 

 

Årets första lunchmöte har hållits  

Vårens första lunchmöte arrangerades onsdagen den 10 januari 2018 i Café Esplanad. Vid mötet 

behandlade biträdande professor Suvianna Hakalehto från Östra Finlands universitet temat ” Ut-

värdering av barnets intresse i utlänningsärenden”.  

 
NAF:s forskningsstipendier kan ansökas 

NAF:s finska avdelnings styrelse beslöt att lediganslå forskningsstipendier den 16 februari 2018. 

Tidsfristen för forskningsstipendierna är den 16 april 2018. Resestipendium och övriga stöd kan 

sökas fortlöpande under året. Mera information om ansökningsförfarandet av forskningsstipendier 

finns på föreningens webbplats. 

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

Inbjudan till Statsvetardagarna den 8-9 mars 2018 

Medlemmarna i NAF:s finska avdelning är välkomna att delta i Statsvetardagarna i Åbo den 8-9 

mars 2018. Dagarna arrangeras av den Statsvetenskapliga föreningen i Finland. Deltagandet i Stats-

vetardagarna är gratis för medlemmar i NAF:s finska avdelning, men kräver anmälning! För mera 

information se Statsvetardagarnas webbsida.  

http://politiikkapaivat.utu.fi/ (på finska) 

 

Föreningens vårmöte i kulturcentrum Hanaholmen 

Föreningens vårmöte hålls den 22 maj 2018 med början ca klockan 15.30. Mötesplatsen kommer 

denna gång att vara kulturcentrum Hanaholmen i Esbo. Inbjudan till vårmötet skickas till medlem-

marna skilt och kommer att uppdateras på föreningens webbplats. Vi ber er vänligen reservera 

datumet redan nu. 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/  
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Allmänna mötet 2018 i Reykjavik 

Välkomna till Nordiska Administrativa Förbundets allmänna möte den 5–7 september 2018! Mö-

tesplatsen kommer att vara Hilton Reykjavik Nordica. Föreningen har reserverat resestöd för NAF 

medlemmar som tänker delta i det allmänna mötet. Mera information om ansökningsförfarandet 

av resestöd och möte kommer att uppdateras på föreningens webbplats. 

 

Du kan läsa mera om det allmänna mötet här: 

https://www.naf.is/  

 
NAF välkomnar tre nya medlemmar. 

 

Föreningens sekreterare är: 

Doktorand Hanna Putkonen 

tfn 0503026842 

e-post: hanna.putkonen(at)uta.fi 

 


