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Yhdistyksen kevätkokous ja lähiruoka inspiroima kulttuuritapahtuma Helsingissä 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 7. kesäkuuta 2016 alkaen kello 15.45. Kokouspaikkana on tällä kertaa 
Kaapelitehdas Helsingissä. Kokouksen yhteydessä kuulemme lakimies Jonna Törnroosin alustuksen lähi-
ruuan kilpailuttamisesta. Kokouksen jälkeen jäsenille on järjestetty opastettu museovierailu Hotelli- ja ra-
vintolamuseoon jonka jälkeen jäsenille tarjotaan pientä suolaista purtavaa ravintola Hima & Salissa. Ke-
vätkokouskutsu on lähetetty jäsenille erikseen. Muista ilmoittautua mukaan kokoukseen 30. toukokuuta 
mennessä!  
http://www.nafnet.fi/tulevat-tapahtumat/ 
 

Vuoden 2016 toinen lounaskokous järjestetty 
Vuoden 2016 toinen lounaskokous järjestettiin 18. huhtikuuta 2016 Svenska social- och kommunalhögs-
kolanissa. Kokouksessa erityisasiantuntija, KTM Ulla Hämäläinen valtionvarainministeriöstä alusti aihees-
ta ” Maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kotouttaminen Suomeen”. Alustuksen taustamateriaali 
on katseltavissa yhdistyksen verkkosivuilla.  
http://www.nafnet.fi/lounaskokoukset-3/  
 

Bilateraalinen seminaari NAF:in Ruotsin osaston kanssa syyskuussa 
NAF:in Suomen osasto ja NAF:in Ruotsin osasto järjestävät yhteisen yhden päivän seminaarin torstaina 1. 
syyskuuta 2016 Säätytalossa Helsingissä. Seminaarin teemana on alue- ja hallintouudistukset Suomessa 

ja Ruotsissa. Seminaarin yhteydessä suunnitellaan opastus Säätytalossa ja NAF:in Suomen osasto 
tarjoaa myös osallistujille lounaan. Seminaarikutsu lisätietoineen lähetetään jäsenille erikseen ja päivite-
tään yhdistyksen verkkosivuille mahdollisimman pian. Varatkaa kuitenkin jo nyt päivämäärä kalenteriin-
ne!  
http://www.nafnet.fi/tulevat-tapahtumat/ 
 

NAF:in tutkimusapurahat vuodelle 2016 jaettu 
NAF:in Suomen osasto on jakanut yhteensä 21 000 euroa viidelle eri tutkimushankkeelle. Apurahatutki-
mushakemuksia tuli tänä vuonna vähemmän kuin viime vuonna, mutta olivat tänäkin vuonna hyvin laa-
dukkaita. Tutkimusapurahat myönnettiin tänä vuonna sekä väitöskirjatutkijoille että post doc -tutkijoille. 
Muistutamme jäseniä siitä, että matka-apurahojen ja julkaisuapurahojen hakuaika on avoin. 
http://www.nafnet.fi/apurahat-hallinon-tutkimukselle-2/ 
  

NAF:in verkkopalvelu- ja tapahtumahallintahanke etenee 
Hallitus on asettanut työryhmän verkkoviestinnän ja tapahtumahallinnon uusimiselle ja sopimus on 
solmittu Avoine Oy:n kanssa, joka toteuttaa projektin. Sihteeri ja rahastonhoitaja vastaavat NAF:in uuden 
verkkosivun ja tapahtumahallinnon suunnittelusta ja sisällön päivittämisestä. Uudet sivut, uusi 
jäsenrekisteri ja uudet viestintämuodot on tarkoitus julkaista syksyllä. Myös jäsenlaskutus 
automatisoituu ja jäsenmaksut kerätään jäseniltä tämän johdosta vasta syksyllä. 
 

NAF toivottaa tervetulleeksi 11 uutta jäsentä 
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Föreningens vårmöte och matinspirerat kulturevenemang i Helsingfors 

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 7 juni 2016 med början klockan 15.45. Mötesplatsen är denna 
gång Kabelfabriken i Helsingfors. I samband med mötet håller jurist Jonna Törnroos från Finlands Kom-
munförbund ett anförande om ”Närmat i offentliga kök” (på finska). Efter mötet inbjuds föreningens 
medlemmar på en guidad rundvandring på Hotell- och restaurangmuseet varefter medlemmarna bjuds 
på salt tilltugg och fritt umgänge med medlemmar i NAF på restaurang Hima & Sali. Möteskallelsen har 
skickats skilt till medlemmarna. Kom ihåg att anmäla dig till mötet senast den 30 maj. 
http://www.nafnet.fi/evenemang-och-nyheter/?lang=sv  
 

Årets andra lunchmöte har arrangerats 
Årets andra lunchmöte arrangerades den 18 april 2016 vid Svenska social- och kommunalhögskolan. På 
mötet behandlade EM Ulla Hämäläinen från finansministeriet temat ”Integrationen i Finland av barn och 
ungdomar från invandrarfamiljer”. Bakgrundsmaterialet till anförandet kan laddas ner från föreningens 
webbplats.  
http://www.nafnet.fi/lunchmoten/?lang=sv  
 

Bilateralt seminarium tillsammans med NAF:s svenska avdelning i september 
NAF:s finska och NAF:s svenska avdelning arrangerar ett gemensamt seminarium torsdagen den 1 sep-
tember 2016 på Ständerhuset i Helsingfors. Seminariets tema är reformeringar inom regionförvaltning 

och landskapsförvaltning i Finland och Sverige. I samband med seminariet planeras också en guidad 
rundvandring i Ständerhuset. NAF:s finska avdelning bjuder också deltagarna på lunch. Inbjudan till 
seminariet skickas till medlemmarna senare och uppdateras på föreningens webbplats. Reservera datu-
met redan nu!  
http://www.nafnet.fi/evenemang-och-nyheter/?lang=sv 
 

NAF:s forskningsstipendium för år 2016 har delats ut  
NAF:s finska avdelning har delat ut sammanlagt 21 000 euro till fem olika forskningsprojekt. Detta år kom 
det in färre ansökningar om forskningsstipendium än i fjol, men ansökningarna var fortsättningsvis av hög 
kvalitet. Forskningsstipendium beviljades detta år både till doktorander och post doc-forskare. Vi påminner 
våra medlemmar om att ansökningstiden för resestipendium och publiceringsstipendium är öppen.  
http://www.nafnet.fi/stipendier-3/?lang=sv  
 

NAF:s förnyelse av webbtjänster och evenemanghanteringsprojekt framskrider 
Styrelsen har grundat en arbetsgrupp för förnyelsen av föreningens webbtjänst och 
evenemanghantering och har slutit ett avtal med Avoine Ab, som förverkligar projektet. Sekreteraren 
och skattmästaren ansvarar för planeringen av tjänsternas innehåll och dess uppdatering. Lanseringen av 
de nya sidorna, det nya medlemsregistret och de nya kommunikationsmedlen förväntas ske under 
hösten. I samband med detta automatiseras även medlemsfaktureringen. På grund av detta samlas 
medlemsavgifterna för år 2016 in först under hösten. 
 

NAF välkomnar 11 nya medlemmar  
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