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Jäsenkirje 4/2018                     26.9.2018 

 

NAF:in Suomen osaston toiminta on taas alkanut. Tervetuloa mukaan syksyn ohjelmaan! 

 

Yleiskokous 2018 Reykjavikissa pidetty, teemana ”Pohjoismaista hallintoa 100 vuotta. Valvonta, 

toimivaltuudet ja uudet haasteet” 

NAF:in 32. Yleiskokous pidettiin 5.-7. syyskuuta. Kokouksessa keskusteltiin pohjoismaisesta hallinnosta 

eri näkökulmista paneelikeskusteluissa sekä yhteisessä kokouksessa. Yleiskokouksen juhlaillallinen 

nautittiin juhlallisesti musiikkitalo Harpassa. Kokoukseen osallistui yhteensä yli 120 NAF:in jäsentä, 

joista noin 30 oli Suomesta. Kokouksen lopuksi NAF:in puheenjohtajatehtävä siirtyi Tanskalle. 

 

NAF:in jäsenille maksuton osallistuminen Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 2018 

Yhdistys on tukenut Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiviä, jotka järjestetään 14.-16.11.2018 

Lapin yliopistolla. NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua tiedepäiviin maksutta (muuten 45 - 60€). 

Osallistuminen vaatii kuitenkin ilmoittautumista. Lisätietoa on luettavissa tiedepäivien verkkosivulla. 

https://www.ulapland.fi/FI/Tapahtumat/Hallinnon-ja-kuntatutkimuksen-tiedepaivat-2018 

 

NAF:in seuraava lounaskokous 23. lokakuuta 2018 

Vuoden 2018 kolmas lounaskokous järjestetään 23. lokakuuta 2018 kello 12.00 Tampereen yliopistolla 

(Kanslerinrinne 1). Kokouksessa professori Jan-Erik Johanson Tampereen yliopistosta alustaa aiheesta 

”Hybridiorganisaatiot julkisissa palveluissa”. Lounaskokouskutsu lähetetään jäsenille erikseen. 

Tervetuloa mukaan! 

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lounaskokous-3-2018/ 

 

NAF:in syyskokous 2018 / ”Save the date” 

NAF:in Suomen osaston syyskokousvalmistelut ovat alkaneet. Yhdistyksen syyskokous pidetään 

keskiviikkona 22. marraskuuta 2018 alkaen noin kello 14.30. Kokouspaikkana on Helsingin yliopisto. 

Syyskokouskutsu lisätietoineen lähetetään jäsenille erikseen ja päivitetään yhdistyksen verkkosivuille 

myöhemmin syksyllä. Pyydämme teitä jo nyt varaamaan ajan kalenteriinne. 

 

NAF:in tutkimusapuraha haettavissa 

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

yhden vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön. Hakuaika on alkanut 14.9.2018.  Hakemuslomake tulee 

lähettää yhdistyksen verkkosivujen kautta viimeistään keskiviikkona 31.10.2018 klo 16.00. Lisätietoa 

tutkimusapurahan hakemisesta löytyy yhdistyksen verkkosivulta. 

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

tutkimustyohon/ 
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NAT - Pohjoismaiden vanhin monitieteinen lehti 

Muistattehan NAF:in julkaiseman Nordisk Administrativt Tidsskrift -lehden (NAT)? Lehti ottaa 

mielellään vastaan katsauksia, kommenttipuheenvuoroja, kirja-arvosteluja ja tieteellisiä artikkeleita. 

Tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin (Jufo 1). NAF:in Suomen osasto tarjoaa 

suomenkielisille kirjoittajille mahdollisuuden maksuttomaan käännökseen ruotsin kielelle yhdistyksen 

talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Lisätietoja ja toimituksen yhteystiedot yhdistyksen 

verkkosivulla: 

https://www.nafnet.fi/julkaisut/nordisk-administrativt-tidsskrift/ 

 

Haluatko olla NAF:in alueellinen vaikuttaja? 

NAF:in Suomen osaston tavoitteena on kehittää toimintaansa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Jos 

olet kiinnostunut järjestämään tai koordinoimaan yhdistyksen toimialaan sopivia tapahtumia omalla 

alueellasi, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin (sihteeri(a)nafnet.fi). 

 

NAF toivottaa tervetulleeksi neljä uutta jäsentä 
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Medlemsbrev 4/2018                     26.9.2018 

 

NAF:s Finska avdelnings verksamhet har igen inletts. Välkommen med till höstens program! 

 

Allmänna mötet 2018 i Reykjavik med temat ”Nordisk förvaltning i 100 år. Tillsyn, befogenheter och nya 

utmaningar” 

NAF:s 32:sta Allmänna möte hölls den 5–7 september. Vid mötet diskuterades nordisk förvaltning ur 

olika perspektiv på paneldebatter och anföranden. Det allmänna mötets bankett hölls festligt i 

musikhus Harpa. Vid mötet deltog sammanlagt över 120 medlemmar i NAF, av vilka ungefär 30 var 

från Finland. Mötet avslutades med att den danska avdelningen övertog ordförandeskapet för NAF. 

 

NAF:s medlemmar kan delta gratis i Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2018 

Föreningen har understött för arrangerandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 14.-

16.11.2018 vid Lapplands universitet. NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen 

kostnadsfritt (annars 45 – 60 €). Deltagande kräver visserligen att man anmäler sig. För mera 

information se evenemangets webbsida. 

https://www.ulapland.fi/FI/Tapahtumat/Hallinnon-ja-kuntatutkimuksen-tiedepaivat-2018 

 

NAF:s nästa lunchmöte arrangeras den 23 oktober 2018 

Årets tredje lunchmöte hålls den 23 oktober 2018 klockan 12.00 vid Tammerfors universitet. 

Vid mötet håller professor Jan-Erik Johanson från Tammerfors universitet ett anförande om 

”Hybridorganisationer inom offentliga tjänster”. Inbjudan till lunchmötet skickas till medlem-

marna skilt. Välkommen med! 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lunchmote-3-2018/ 

 

NAF:s höstmöte 2018 / ”Save the date” 

Förberedelserna inför NAF:s Finska avdelnings höstmöte har inletts. Föreningens höstmöte hålls 

den 22 november 2018 med början ca klockan 14.30. Mötesplatsen kommer att vara Helsing-

fors universitet. Inbjudan till höstmötet skickas till medlemmarna skilt och kommer att uppda-

teras på föreningens webbplats. Vi ber er vänligen reservera datumet redan nu. 

 

NAF:s forskningsstipendium kan ansökas 

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

forskarstipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete. Ansökningstiden har börjat den 

14.9.2018. Ansökningen ska skickas in via föreningens nätsida senast onsdagen den 31.10.2018 

klockan 16.00. Mera information om ansökningsförfarandet av forskningsstipendium finns på 
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föreningens webbplats. 

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

kimustyohon/ 

 

NAT - Nordens äldsta tvärvetenskapliga tidskrift 

Ni kommer väl ihåg att NAF publicerar tidskriften Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT)? Tidskriften 

tar gärna emot översikter, kommentardiskussioner, bokrecensioner och vetenskapliga artiklar. 

De vetenskapliga artiklarna genomför en refereegranskning (nivå 1). NAF:s Finska avdelning har 

avsatt medel för att avgiftsfritt kunna översätta de artiklar som godkänts för att publiceras i tid-

skriften från finska till svenska. Mera information och redaktionens kontaktuppgifter finns på 

föreningens webbplats: 

https://www.nafnet.fi/se/julkaisut/nordisk-administrativt-tidsskrift/ 

 

Vill du vara NAF:s regionala inflytare? 

NAF:s finska avdelningens syfte är att utveckla sin verksamhet utanför huvudstadsregionen. Kon-

takta gärna föreningens sekreterare (sihteeri(a)nafnet.fi) ifall du är intresserad av att arrangera 

eller koordinera evenemang i din egen region. Evenemangen ska falla inom ramen av förening-

ens syfte. 

 

NAF välkomnar fyra nya medlemmar 


