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

Uusi varapuheenjohtaja ja sihteeri NAF:in Suomen osastolle
Yhdistyksen hallitus valitsi 20. tammikuuta 2015 hallituksen pitkäaikainen jäsenen hallintoneuvos,
OTT Janne Aerin uudeksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi yliopisto-opettaja, VTM Sebas-
tian Godenhjelmin uudeksi sihteeriksi. Hänen yhteystietonsa löytyvät alla.
http://www.nafnet.fi/yhteystiedot/

Vuoden ensimmäinen lounaskokous on pidetty
Vuoden ensimmäinen lounaskokous järjestettiin 4. helmikuuta 2015 oikeusministeriössä. Kokouksessa
esittelijäneuvos, OTT Anne Nenonen alusti aiheesta ”Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä
hankkeissa”. Esitys on katseltavissa yhdistyksen verkkosivuilla.
http://www.nafnet.fi/lounaskokoukset-3/

Vuoden toinen lounaskokous 9.4.2015
Vuoden toinen lounaskokous järjestetään 9. huhtikuuta 2015 kello 12.00 oikeusministeriössä. Kokouk-
sessa ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kansliasta alustaa aiheesta ”OHRA – Valtion oh-
jausmenettelyt ja hallitusohjelma strategisena ohjausvälineenä” (suomeksi). Lounaskokouskutsu lähe-
tetään jäsenille erikseen ja päivitetään myös yhdistyksen verkkosivuille.
http://www.nafnet.fi/tulevat-tapahtumat/

Tutkimusapurahat haettavissa
Yhdistyksen hallitus päätti tutkimusapurahojen hakemusten määräajaksi 15. huhtikuu 2015 kello
16.00. Yhdistys myöntää matka-apurahoja ja muita avustuksia hakemuksesta vuoden ympäri. Lisätie-
toa tutkimusapurahojen hakemisesta löytyy yhdistyksen verkkosivuilla.
http://www.nafnet.fi/apurahat-hallinon-tutkimukselle-2/

Yhdistyksen kevätkokous Hämeenlinnassa
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 7. toukokuuta 2015 alkaen noin kello 14.30. Kokouspaikkana on
tällä kertaa Raatihuone Hämeenlinnassa. Kokouksen jälkeen kuulemme projektipäällikkö Antti Vihisen
alustuksen Hämeenlinnan Sibelius 150-vuotisjuhlavuodesta ja Sibeliuksesta, syömme päivällistä ja nä-
emme Sibeliusta koskevan teatteriesityksen. Kevätkokouskutsu lisätietoineen lähetetään jäsenille erik-
seen ja päivitetään yhdistyksen verkkosivuille mahdollisimman pian.
http://www.nafnet.fi/tulevat-tapahtumat/

Yhdistyksen verkkosivut (www.nafnet.fi)
Jäsenkirjeet ja tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy myös yhdistyksen verkkosivuilta.

Yhdistyksen sihteerinä toimii:
Yliopisto-opettaja Sebastian Godenhjelm
Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmaninkatu 12 (PL 16), FIN-00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 28770
s-posti: sskh-naf@helsinki.fi
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Välkommen till Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf:s vårverksamhet!

Ny vice ordförande och sekreterare för NAF:s finska avdelning
Föreningens styrelse valde den 20 januari 2015 den långvarige styrelsemedlemmen förvaltningsrådet,
JD Janne Aer till ny vice ordförande. Samtidigt valdes universitetslärare, PM Sebastian Godenhjelm
till ny sekreterare. Hans kontaktuppgifter finns nedan.
http://www.nafnet.fi/kontaktuppgifter-2/?lang=sv

Årets första lunchmöte har hållits
Vårens första lunchmöte ordnades onsdagen den 4 februari 2015 i justitieministeriet. Vid mötet be-
handlade referendarierådet, JD Anne Nenonen temat ”Rättsskyddet vid de upphandlingar som inte om-
fattas av upphandlingslagarna” (på finska). Presentationen kan laddas ner från föreningens webbplats.
http://www.nafnet.fi/lunchmoten/?lang=sv

Årets andra lunchmöte den 9 april 2015
Årets andra lunchmöte hålls den 9 april 2015 klockan 12.00 i justitieministeriet. På mötet redogör pro-
gramrådet Sirpa Kekkonen från statsrådets kansli för temat ”OHRA – Statens styrsystem och rege-
ringsprogrammet som ett strategiskt styrinstrument” (på finska). Inbjudan till lunchmötet skickas till
medlemmarna skilt och kommer att uppdateras på föreningens webbplats.
http://www.nafnet.fi/evenemang-och-nyheter/?lang=sv

Forskningsstipendier kan ansökas
NAF:s finska avdelnings styrelse beslöt att den utsatta tiden för forskningsstipendier är den 15 april
2015 klockan 16.00. Resestipendium och övriga stöd kan fortlöpande under året sökas av föreningen.
Mera information om ansökningsförfarandet av forskningsstipendier finns på föreningens webbplats.
http://www.nafnet.fi/stipendier-3/?lang=sv

Föreningens vårmöte i Tavastehus
Föreningens vårmöte hålls den 7 maj 2015 med början ca klockan 14.30. Mötesplatsen kommer denna
gång att vara Rådhuset i Tavastehus. Efter mötet får vi höra projektchef Antti Vihinen berätta om Ta-
vastehus och Sibelius 150-årsjubileet varefter det serveras middag. Kvällen avslutas med en teaterpjäs
om Sibelius. Inbjudan till vårmötet skickas till medlemmarna skilt och kommer att uppdateras på före-
ningens webbplats.
http://www.nafnet.fi/evenemang-och-nyheter/?lang=sv

Förbundets webbsidor (www.nafnet.fi)
Medlemsbrevet och information om föreningens verksamhet publiceras även på föreningens hemsida.

Föreningens sekreterare är:
Universitetslärare Sebastian Godenhjelm
Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12 (PB 16), FIN-00014 Helsingfors universitet
tfn 02941 28770
e-post: sskh-naf@helsinki.fi


