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Yleistä

Säätiön  toiminta  jatkui  koronavirustilanteesta  huolimatta  vakiintuneeseen  tapaan

apurahojen ja julkaisujen osalta,  ja säätiön talous ja yhteistyö Pennsylvania State

University Pressin kanssa kehittyivät suotuisesti.

Julkaisut ja tiedotus

Säätiön  julkaisusarjassa Publications  of  the  Foundation  for  Finnish  Assyriological

Research ilmestyi toimintavuonna yksi teos:

 PFFAR  24:  Johannes  Bach,  Untersuchungen  zur  transtextuellen  Poetik

assyrischer herrschaftlich-narrativer Texte  (=  State Archives of Assyria Studies,

Vol. XXX), 492 sivua.

Syyskuussa ilmestyi  lisäksi säätiön apurahoittama kirja Emil  Anton,  Kahden virran

maa:  sivilisaation  ja  kristinuskon  irakilainen  tarina  (Kirjapaja,  282  sivua),  joka

popularisoi Mesopotamian henkistä perintöä uusimman tutkimuksen valossa. Kirja on

ehdolla vuoden 2020 historiateokseksi.

Jaettavina olleista apurahoista ja stipendeistä tiedotettiin entiseen tapaan 30.1.2020

sähköpostitse lähetetyllä hakuilmoituksella.

Apurahat ja stipendit

Apurahoja myönnettiin kolmelle jatko-opiskelijalle ja tutkijalle yhteensä 2 650 euroa:

 TT  Emil  Antonille  2000  euroa  assyriologista  tutkimusta  popularisoivan

yleistajuisen teoksen  Kahden virran maa: sivilisaation ja kristinuskon irakilainen

tarina laatimiseen

 HuK  Aino  Haavistolle  150  euroa  Suomen  assyriologisen  tutkimuksen  säätiön

verkkosivujen ylläpitoon ja päivittämiseen ja siitä aiheutuviin kuluihin 

 FM Elisa Rautioaholle matka-apurahana 500 euroa osallistumiseen Tel Hazorin

arkeologisille  kaivauksille  ja  pro  gradu  -työtä  tukevan  kirjastoekskursion

suorittamiseen Israelissa kesällä 2020
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Kirjasto

Suomen  Akatemian  ANEE-huippuyksikön  tiloihin  sijoitetut  kirjat  ja  aikakauskirjat

olivat  tutkijoiden  käytössä ja  lainattavissa  koko  vuoden  ajan.  Kirjaston  kokoelmat

karttuivat kiinteiden vaihtosuhteiden ansiosta ja OP Vakuutuksen kanssa solmittua

palo-, murto-, vuoto- ja myrskyturva-vakuutusta jatkettiin. 

Muu toiminta

Hallituksen jäsen Sanna Aro jatkoi Assyriologin lifestyle –bloginsa kirjoittamista. 

Vuosikokous

Hallituksen  vuosikokous  pidettiin  tiistaina  19.5.2020  etänä  Google  hangoutsin

välityksellä. Hallituksen jäseninä jatkoivat Simo Parpola, Raija Mattila ja Sanna Aro-

Valjus entisissä tehtävissään.

Hallituksen jäsenille eikä lähipiirille ei ole maksettu eikä tulla maksamaan palkkioita

tai avustuksia. 

Talous

Säätiön tase kehittyi  suotuisasti  vuoden aikana ja tilinpäätös osoitti  edellisvuoteen

nähden 13 183,66 euron ylijäämää 31.12.2020.

Helsingissä 1.2.2020

Simo Parpola Raija Mattila
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

2


	Apurahat ja stipendit
	Muu toiminta
	Vuosikokous

