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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
Yleistä
Toimintavuoden päätavoitteena oli Säätiön tukeman julkaisutoiminnan jatkaminen
sekä mahdollisuuksien mukaan toiminnan varovainen monipuolistaminen ja oman
pääoman kartuttaminen edellisen vuoden tasosta. Tätä tavoitetta toteutettiin
kohdistamalla Säätiön tuloja julkaisutuen ohella myös opiskelijoille myönnettäviin
apurahoihin ja parantamalla Säätiön rahavarojen tuottoa ja kiinteän omaisuuden
turvaa.
Julkaisut ja tiedotus
Vuoden aikana Säätiön julkaisusarjassa Publications of the Foundation for Finnish
Assyriological Research ilmestyi kaksi teosta:
§

PFFAR 3: Selim Adali, The Scourge of God: The Ummanmanda and Its
Significance in the First Millennium BC (= State Archives of Assyria Studies,
Vol. XX)

§

PFFAR 4: Heather D. Baker (toim.), The Prosopography of the Neo-Assyrian
Empire, Volume 3, Part II

PFFAR 4:n ilmestyminen saattaa päätökseen Suomessa vuonna 1997 käynnistetyn
kansainvälisen suurhankkeen, kuusiosaisen Assyrian imperiumin henkilöhakemiston,
jonka aikaisemmat osat ilmestyivät Assyrian valtionarkistot –projektin kustantamina
vuosina 1998-2002.
Säätiön apurahoista ja stipendeistä tiedotettiin assyriologian opiskelijoille 27.1.2011
sähköpostitse lähetetyllä hakuilmoituksella.
Suurelle yleisölle suunnattua tiedotustoimintaa ei vuoden aikana ollut.
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Apurahat ja stipendit
Apurahoja myönnettiin kahdelle opiskelijalle:
•

FM Saana Svärdille 500 euroa väitöskirjan kielentarkastusta varten

•

Fil. yo. Aleksi Sahalalle 1000 euroa Assurbanipalin piirtokirjoituksiin
pohjautuvan oppikirjan laatimiseen yhteistyössä prof. Jamie Novotnyn kanssa

Kirjasto
Säätiön kirjasto oli vuoden aikana aktiivisessa käytössä ja sen kokoelmat karttuivat
72 nimikkeellä. Kirjastolle otettiin joulukuussa vakuutusyhtiö Pohjolan tarjoama palo-,
murto-, vuoto- ja myrskyturvavakuutus, joka korvaa kirjoille mahdollisesti aiheutuvat
vahingot niiden jälleenhankinta-arvon mukaisesti.
Pankkitalletukset
Säätiön

yritystililtä

talletettiin

syyskuussa

10.000

euroa

parempikorkoiselle

määräaikaiselle tilille. Talletuksen korko on 3,1% ja talletusaika kolme vuotta.
Vuosikokous
Hallituksen vuosikokous pidettiin tiistaina 10.5.2010 Maailman kulttuurien laitoksella.
Hallituksen jäseninä jatkoivat Simo Parpola, Raija Mattila ja Robert Whiting entisissä
tehtävissään ja tilintarkastajana Tapani Tauriainen.
Talous
Säätiön tase vahvistui hieman vuoden aikana ja tilinpäätös osoitti edellisvuoteen
nähden 621,16 euron ylijäämää 31.12.2011.
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