
 

Jäsenkirjeet ja tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy myös yhdistyksen verkkosivuilta. www.nafnet.fi  
Medlemsbrevet och information om föreningens verksamhet publiceras även på föreningens hemsida. www.nafnet.fi/se 

 
Jäsenkirje 2/2017     24.5.2017  
 
Yhdistyksen kevätkokous ja historiallisesti inspiroima alustus Suomenlinnassa 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 3. toukokuuta 2017 alkaen kello 16.15. Kokouspaikkana oli 
tällä kertaa Pajasali Suomenlinnassa. Kokouksen yhteydessä FT Juha-Matti Granqvist Helsingin yliopiston 
filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksesta piti alustuksen aiheesta "Rahaa, kahvia 
ja innovaatioita - Viaporin linnoitustyömaan yhteiskunnalliset vaikutukset 1700-luvulla". Kokouksen jäl-
keen jäsenet kutsuttiin mukaan yhteiselle illalliselle Ravintola Chapmaniin. Granqvistin alustuksen tausta-
materiaali on katseltavissa yhdistyksen verkkosivuilla. 
https://www.nafnet.fi/tapahtumat/menneet-tapahtumat/naf-in-kevatkokous/ 
 

Bilateraalinen seminaari NAF:in Ruotsin osaston kanssa  
NAF:in Suomen osasto ja NAF:in Ruotsin osasto järjestivät yhteisen yhden päivän seminaarin keskiviikkona 
3. toukokuuta 2017 Pajasalissa Suomenlinnassa. Seminaarin teemana oli "Painovapausoikeudemme yh-
teinen perintö". NAF:in Ruotsin osaston alustajina toimivat oikeusneuvos Thomas Bull ja Ruotsin entinen 
hovioikeuden presidentti Johan Hirschfelt. NAF:in Suomen osaston alustajina toimivat oikeusneuvos Matti 

Pellonpää ja julkisoikeuden apulaisprofessori Janne Salminen. Seminaarin yhteydessä NAF:in Suomen ja 
Ruotsin osastot tarjosivat osallistujille juhlallisen lounaan. Lisätietoa seminaarista ja alustusten taustama-
teriaali on katseltavissa yhdistyksen verkkosivuilla.  
https://www.nafnet.fi/tapahtumat/menneet-tapahtumat/naf-in-bilateraalinen-seminaari/ 
 

Vuoden 2017 toinen lounaskokous järjestetty 
Vuoden 2017 toinen lounaskokous järjestettiin 24. huhtikuuta 2017 Svenska social- och kommunalhögs-
kolanissa. Kokouksessa yliopistolehtori Louise Bringselius Lundin yliopistosta alusti aiheesta ”Tulevaisuu-
den haasteet: julkinen ulkoinen tarkastus ja valvonta" (ruotsiksi). Alustuksen taustamateriaali on katselta-
vissa yhdistyksen verkkosivuilla.  
https://www.nafnet.fi/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lounaskokous-2-2017/ 
 

NAF:in tutkimusapurahat vuodelle 2017 jaettu 
NAF:in Suomen osasto on jakanut yhteensä 28 000 euroa seitsemälle eri tutkimushankkeelle. Apurahatut-
kimushakemuksia tuli tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna, ja ne olivat tänäkin vuonna hyvin laaduk-
kaita. Tutkimusapurahat myönnettiin tänä vuonna sekä väitöskirjatutkijoille että post doc -tutkijoille. Lisä-
tietoa myönnetyistä apurahoista päivitetään yhdistyksen verkkosivuille mahdollisimman pian.  
https://www.nafnet.fi/apurahat/jaetut-apurahat/apurahat-2017/ 

Muistutamme jäseniä siitä, että matka-apurahojen hakuaika on avoin.  
https://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/matka-apuraha/ 
 

NAF toivottaa tervetulleeksi 12 uutta jäsentä 
 

NAF:in toiminta hiljenee hetkeksi kesäksi mutta palaamme tositoimiin taas syksyllä.  
Toivotamme teille oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää! 

NAF:n Suomen osasto r.y.:n hallitus 
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Föreningens vårmöte och historieinspirerat anförande på Sveaborg 

Föreningens vårmöte hölls onsdagen den 3 maj 2017 med början klockan 16.15. Mötesplatsen var denna 
gång Smedjesalen på Sveaborg. I samband med mötet höll FD Juha-Matti Granqvist från Institutionen för 
filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Helsingfors universitet ett anförande om ”Pengar, kaffe och 
innovationer - De samhälleliga effekterna av Sveaborgs fästningsbygge under 1700-talet” (på finska). Efter 
mötet inbjuds föreningens medlemmar på en gemensam middag på restaurang Chapman. Granqvists bak-
grundsmaterial kan laddas ner på föreningens webbplats.  
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/naf-s-varmote/ 
 

Bilateralt seminarium tillsammans med NAF:s svenska avdelning  
NAF:s finska och NAF:s svenska avdelning arrangerade ett gemensamt en dags seminarium onsdagen den 
3 maj 2017 i Smedjesalen på Sveaborg. Seminariets tema var "Vårt gemensamma tryckfrihetsrättsliga arv". 
Från NAF:s svenska avdelning hölls anföranden av justitierådet Thomas Bull och före detta hovrättspresi-
denten Johan Hirschfelt. Från NAF:s Finka avdelning hölls anföranden av justitierådet Matti Pellonpää och 
biträdande professor Janne Salminen. NAF:s Finska och Svenska avdelningar bjöd också deltagarna på en 
festlig lunch. Mera information om seminariet och bakgrundsmaterial till anförandena kan laddas ner på 
föreningens webbplats.  
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/naf-s-bilaterala-seminarium/ 
 

Årets andra lunchmöte har arrangerats 
Årets andra lunchmöte arrangerades den 24 april 2017 vid Svenska social- och kommunalhögskolan. På 
mötet behandlade universitetslektor Louise Bringselius från Lunds universitet temat ”Framtidens utma-
ningar i den statliga revisionen”. Bakgrundsmaterialet till anförandet kan laddas ner från föreningens 
webbplats.  
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lunchmote-2-2017/ 

 
NAF:s forskningsstipendium för år 2017 har delats ut  

NAF:s finska avdelning har delat ut sammanlagt 28 000 euro till sju olika forskningsprojekt. Detta år kom det 
in flera ansökningar om forskningsstipendium än i fjol, och ansökningarna var fortsättningsvis av hög kvalitet. 
Forskningsstipendium beviljades detta år både till doktorander och post doc-forskare. Mera information om 
de beviljade medlen uppdateras på föreningens webbplats så snart som möjligt.  
https://www.nafnet.fi/se/apurahat/jaetut-apurahat/stipendier-2017/ 

Vi påminner våra medlemmar om att ansökningstiden för resestipendium är öppen.  
https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/matka-apuraha/ 
 

NAF välkomnar 12 nya medlemmar  
 

NAF:s verksamhet tonar ner sig för sommaren, men vi återvänder med full fart igen på hösten.  
Vi önskar er en riktigt trevlig och avkopplande sommar! 

NAF:s Finska avdelning rf:s styrelse 
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