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Jäsenkirje 4/2019                     25.9.2019 

 

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

 

NAF:in jäsenille maksuton osallistuminen Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 2019 

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 (22,50 €). Osallistuminen vaatii kuitenkin ilmoittautumista viimeistään 

31.10.2019. Päivillä on yhteensä 13 eri työryhmää, joista esimerkiksi työryhmä numero 13 käsittelee 

pohjoismaista ulottuvuutta hallinnolliselta kannalta. Lisätietoa on luettavissa tiedepäivien 

verkkosivulla. 

http://www.focuslocalis.fi/hktp2019/ 

 

Syksyn lounaskokoukset 

Vuoden 2019 kolmas lounaskokous järjestetään 24. lokakuuta 2019 kello 12.00. Kokouspaikka on 

ravintola Sunn (Aleksanterinkatu 26) Helsingissä. Kokouksessa lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 

valtioneuvoston kansliasta alustaa Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvästä ajankohtaisesta 

aiheesta. Lounaskokouskutsu lähetetään jäsenille erikseen. Tervetuloa mukaan! 

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lounaskokous-3-2019/ 

 

Vuoden neljäs ja viimeinen lounaskokous järjestetään 10. joulukuuta 2019 kello 12.00 Helsingissä. 

Kokouksessa NAF:in juhlavuosistipendiaatti PhD, yliopistonlehtori Milla Vaha alustaa tutkimuksestaan 

”Ilmastopakolaisuuden tulevaisuus: Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet Pohjoismaissa”.  

Lounaskokouskutsu lähetetään jäsenille erikseen. Tervetuloa mukaan! 

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lounaskokous-4-2019/ 

 

NAF:in syyskokous 2019 

NAF:in Suomen osaston syyskokousvalmistelut ovat alkaneet. Syyskokouskutsu lisätietoineen 

lähetetään jäsenille erikseen ja päivitetään yhdistyksen verkkosivuille. 

 

NAF:in tutkimusapuraha haettavissa 25.10.2019 asti 

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

yhden vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön. Hakuaika on alkanut 16.9.2019.  Hakemuslomake tulee 

lähettää yhdistyksen verkkosivujen kautta viimeistään 25.10.2019 klo 16.00. Lisätietoa 

tutkimusapurahan hakemisesta löytyy yhdistyksen verkkosivulta. 

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

tutkimustyohon/ 
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NAF:in Suomen osaston sihteerin paikka haettavana 

NAF:in Suomen osaston sihteeri on ilmoittanut eroavansa tehtävästään vuodenvaihteessa. Pyydämme 

tehtävästä kiinnostuneita olemaan yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Tätä tietoa 

saa mielellään jakaa! 

https://www.nafnet.fi/uutiset/naf-in-suomen-osaston-sihteerin-paikka-haettavana/ 

 

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

(sihteeri(at)nafnet.fi). 
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Medlemsbrev 4/2019                     25.9.2019 

 

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

 

NAF:s medlemmar kan delta gratis i Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2019 

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 (22,50 €). Deltagande kräver 

visserligen att man anmäler sig senast 31.10.2019. På konferensen hålls sammanlagt 13 olika 

arbetsgrupper av vilka arbetsgrupp nummer 13 till exempel berör den nordiska förvaltningsrelaterade 

dimensionen. För mera information se evenemangets webbsida (på finska). 

http://www.focuslocalis.fi/hktp2019/ 

 

Höstens lunchmöten 

Årets tredje lunchmöte hålls den 24 oktober 2019 klockan 12.00. Mötesplatsen är restaurang Sunn 

(Aleksandersgatan 26) i Helsingfors. Vid mötet håller lagstiftningsråd Heidi Kaila från stadsrådets kansli 

ett anförande om aktuellt temat som anknyter till Finlands EU-ordförandeskap. Inbjudan till lunchmö-

tet skickas till medlemmarna skilt. Välkommen med! 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lunchmote-3-2019/ 

 

Årets fjärde och sista lunchmöte hålls den 10 december 2019 klockan 12.00 i Helsingfors. Vid mötet 

håller NAF:s jubileumsstipendiat PhD, universitetslektor Milla Vaha ett anförande om sin forskning ”Il-

mastopakolaisuuden tulevaisuus: Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet Pohjoismaissa”.  Inbjudan till 

lunchmötet skickas till medlemmarna skilt. Välkommen med! 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lunchmote-4-2019/ 

 

NAF:s höstmöte 2019 

Förberedelserna inför NAF:s Finska avdelnings höstmöte har inletts. Inbjudan till höstmötet skickas till 

medlemmarna skilt och kommer att uppdateras på föreningens webbplats. 

 

NAF:s forskningsstipendium kan ansökas fram till den 25.10 .2019 

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 

16.9.2019. Ansökningen ska skickas in via föreningens nätsida senast 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/ 
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NAF:s Finska avdelning söker sekreterare 
Sekreteraren för NAF:s Finska avdelning har meddelat att hon avgår från och med årsskiftet. Vi ber de 

som är intresserade av detta uppdraget att kontakta föreningens ordförande eller sekreterare. Denna 

information får gärna spridas! 

https://www.nafnet.fi/se/uutiset/naf-s-finska-avdelning-soker-ny-sekreterare/ 
 
E-post och adressförändringar  

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

(sihteeri(at)nafnet.fi). 

 


