SUOMEN ITÄMAINEN SEURA • FINSKA ORIENTSÄLLSKAPET
c/o Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos
PL 59 (Unioninkatu 38B), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO • puh. 191 22683, fax 191 22094
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pöytäkirja Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet - ry:n
varsinaisesta syyskokouksesta 31.10.2007 klo 18.05 Tieteiden talossa
(Kirkkokatu 6). Läsnä 10 seuran jäsentä, esitelmää kuulemassa oli
kaikkiaan 19 henkeä.
1§
Esimies Tapani Harviainen toivotti tervetulleiksi kuulijat ja kokousesitelmän pitäjän Mikko
Viitamäen.
2§
Mikko Viitamäki esitelmöi aiheenaan "Islamilaisten mystikkojen musiikki Intian niemimaalla".
Esitelmää seurasi vilkas keskustelu.
3§
Esimies avasi varsinaisen kevätkokouksen, joka todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (Kokouspalsta
HS 28.10.2007) ja päätösvaltaiseksi.
4§
Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seuran kunniajäsen Heikki Palva, sihteeriksi
Saana Teppo, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Kaj Öhrnberg ja Hannu Juusola, jotka tarvittaessa
toimivat myös ääntenlaskijoina.
5§
Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.
6§
Luettiin tiedoksi edellisen kokouksen (28.3.2007) tarkastettu pöytäkirja.
7§
Hyväksyttiin hallituksen esitys Seuran tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2008 (liitteenä).
8§
Esiteltiin ja hyväksyttiin Seuran julkaisusuunnitelma vuodelle 2008 (liitteenä).
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9§
Hallituksen esityksestä päätettiin kutsua seuran uusiksi työjäseniksi Riika-Maria Festus ja Tuula
Tynjä.
10 §
Esiteltiin ja hyväksyttiin Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2008 (liitteenä).
11 §
Seuran esimieheksi vuodelle 2007 valittiin Seuran nykyinen esimies, professori Tapani
Harviainen.
12 §
Hallituksen erovuorossa olevien jäsenten, dosentti Klaus Karttusen ja professori Arvi
Hurskaisen, tilalle valittiin kyseiset henkilö uudelleen.
13 §
Hallituksen varajäseninä vuodelle 2008 jatkavat dosentti Bertil Tikkanen, professori Jaakko
Hämeen-Anttila ja yliopistonlehtori Sylvia Akar.
14 §
Seuran tilintarkastajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen valittiin FM Anu Leinonen
varamiehenään teol. kand. Heikki K. Järvinen ja osastopäällikkö Markku Haranne
varamiehenään valt. kand. Matti Helkama. Valinnat olivat yksimieliset ja hallitukseen valitut
eivät osallistuneet tähän valintaan.
15 §
Päätettiin, että liittymismaksu pidetään edelleen 10 euron suuruisena, eikä vuotuista jäsenmaksua
kerätä.
16 §
Seuran uudelleen valittu esimies, professori Tapani Harviainen kiitti luottamuksesta ja lupasi
tehdä parhaansa Seuran hyväksi tulevanakin vuonna. Lisäksi professori Harviainen kiitti Seuran
hallitusta Seuran hyväksi tehdystä työstä ja muistutti Seuran viime kokouksen jälkeen
ilmestyneistä kahdesta Seuran julkaisemasta teoksesta, artikkeliniteestä Studia Orientalia 101
sekä Suomen romanin äänne- ja muotorakenne -teoksesta. Lisäksi esimies ilmoitti seuraavasta
SIS:n kokouksesta, joka pidetään maaliskuussa Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Tarkka aika
sekä esitelmä aihe ja pitäjä ilmoitetaan myöhemmin mm. seuran verkkosivuilla ja Helsingin
Sanomissa.

2

17 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.

Kokouksen puolesta:

__________________________
Saana Teppo
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

______________________________
Kaj Öhrnberg

______________________________
Hannu Juusola

3

