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Jäsenkirje 1/2020     9.2.2020 

    

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

 

NAF:n Suomen osaston hallitus 2020 

NAF:n Suomen osaston hallitus järjestäytyi 14.1.2020 Helsingissä pidetyssä kokouksessaan. Yhdistyksen 

puheenjohtajana jatkaa VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, ja varapuheenjohtajana varatuomari, lakimies Ida 

Sulin Kuntaliitolta. Uusina jäseninä hallitukseen mukaan tulivat oikeussihteeri Paul Karlsson, sekä 

yliopistonlehtori Ulrika Krook. Hallituksen 2020 kokoonpano kokonaisuudessaan löytyy täältä. 

 

VTM Laura Karjalehto NAF:n Suomen osaston uudeksi sihteeriksi 

VTM Laura Karjalehto on aloittanut NAF:n Suomen osaston sihteerin luottamustehtävässä 1.1.2020 lukien. 

Oikeusministeriöllä erityisasiantuntijana toimiva Karjalehto on toiminut aiemmin mm. Pohjoismaiden 

kriminologisen yhteistyöneuvoston toimistopäällikkönä, sekä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteerinä. 

 

NAF:n Suomen osasto haluaa kiittää väistyvää sihteeriä Hanna Hämäläistä hyvästä työstä liiton eteen 

kuluneen kahden vuoden aikana, ja toivottaa uuden sihteerin tervetulleeksi mukaan toimintaan! 

NAF:n toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä 

 

NAF:n tutkimus- ja julkaisuapurahojen hakuaika on 14.2.-15.4.2020 

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n tutkimus- ja julkaisuapurahojen 2020 hakuaika on 

14.2.-15.4.2020. Matka-apurahan hakuaika on avoin. 

 

Apurahoja voidaan myöntää oikeus- ja yhteiskuntatieteiden tai muun julkishallintoon liittyvän tieteenalan 

opiskelijoille ja tutkijoille sekä julkishallinnossa ja tuomioistuimissa toimiville. 

Lisää tietoa hakemisesta löytyy täältä 

 

Kutsu Politiikan tutkimuksen päiville 12. - 13. maaliskuuta 2020 

NAF:n Suomen osasto on tukenut Valtiotieteellisen yhdistyksen (VTY) "Politiikan tutkimuksen päivät 2020" -

konferenssia, joka järjestetään Tampereella 12.-13.3.2020. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa, ja NAF:in 

jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta. 

Voit lukea enemmän konferenssista ja ilmoittautumisesta täältä 

 

NAF:n kevätkokous maanantaina 11.5.2020 Musiikkitalolla: SAVE THE DATE 

NAF:n Suomen osaston kevätkokous järjestetään Musiikkitalolla maanantaina 11.5 klo 16-18, ja tämän 

jälkeen jäsenillä on mahdollisuus osallistua maksutta Sulasolin yhteislaulukonserttiin klo 18-19. Lisää tietoa 

tilaisuudesta seuraa myöhemmin. 

https://www.nafnet.fi/naf/hallitus-ja-toimihenkilot/
https://www.nafnet.fi/yhteystiedot/
https://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/
https://events.tuni.fi/ptp2020/
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 Medlemsbrev 1/2020     9.2.2020 

  

Välkommen till Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf:s vårverksamhet! 
 

Styrelsen 2020 för NAF:s finska avdelning 

Styrelsen 2020 för NAF:s finska avdelning började sitt arbete på mötet den 14 januari i Helsingfors. 

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari från Statens revisionsverk fortsätter som föreningens ordförande. 

Vicehäradshövding, jurist Ida Sulin från Kommunförbundet fortsätter som viceordförande. Som nya 

medlemmar till styrelsen valdes justitiesekreterare Paul Karlsson samt universitetslärare Ulrika Krook. 

Styrelsen 2020 i sin helhet finns här. 

 

Pol.mag. Laura Karjalehto valdes till ny sekreterare för NAF:s finska avdelning 

Pol.mag. Laura Karjalehto valdes till ny sekreterare för NAF:s finska avdelning fr.o.m. 1.1.2020. Karjalehto 

jobbar som specialsakkunig på justitieministeriet och har därtill tidigare arbetat som sekretariatschef vid 

Nordiska Samarbetsrådet för kriminologi, samt som generalsekreterare vid Pohjola-Nordens 

Ungdomsförbund rf. 

 

NAF:s finska avdelning vill varmt tacka tidigare sekreterare Hanna Hämäläinen för allt bra arbete under de 

två gångna åren, samt välkomna den nya sekreteraren med till föreningens verksamhet! 

Sekreterarens kontaktinformation hittas här   

 

Ansökningstiden för NAF:s forsknings- och publiceringsstipendier är 14.2.-15.4.2020 

Ansökningstiden för Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f.:s forsknings- och 

publiceringsstipendier 2020 är 14.2.-15.4.2020. Ansökningstiden för resestipendier är kontinuerlig. 

 

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. beviljar årligen stipendier. Stipendier kan beviljas till 

forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde inom offentlig förvaltning eller 

till personer som arbetar inom offentlig förvaltning eller domstolsväsendet. 

Mera information om hur man kan söka för stödet hittas här 

 

Inbjudan till Statsvetardagarna den 12  - 13 mars 2020 

NAF har understött "Statsvetardagarna 2020" konferensen 12-13.3.2020, som arrangeras av 

Statsvetenskapliga föreningen i Tammerfors. NAF får synlighet på tillfället och NAF:s medlemmar kan 

avgiftsfritt delta i konferensen. 

Mera info om konferensen och anmälningen finns här (endast på finska). 

 

https://www.nafnet.fi/se/naf/hallitus-ja-toimihenkilot/
https://www.nafnet.fi/se/yhteystiedot/
https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/
https://events.tuni.fi/ptp2020/
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NAF:s vårmöte 2020 äger rum på måndag den 11 maj i Musikhuset: SAVE THE DATE 

NAF:s finska avdelnings vårmöte kommer att arrangeras i Musikhuset på måndag den 11 maj kl. 16-18. Efter 

mötet har medlemmarna möjlighet att delta avgiftsfritt i Sulasols allsångskonsert kl. 18-19. Mera 

information om mötet följer senare. 

 

 

 


