
I L M 0 I T U S A S I 0 I T A 

Tieteellisten seurain valtuuskunta Turussa 8.3.1991 

Tietee llisten seurain valtuuskunnan (TSV) saantOmaarainen vuosikokous pidettiin 

8.3.1991 Turun yliopiston tiloissa. Kokous oli ensimmainen uusien saantojen, jotka 

opetusministe rio 14.6.1990 vahvisti, voimassa ollen pidetty vuosikokous. 

Tietee llisten seurain suurin huolenaihe on, etta valtioneuvoston kanslia esittaa 

Saatytalon ottamista yksinomaan valtioneuvoston kayttoon. Tama merkitsisi 

Tietee llisten seurain joutumista kodittomaksi, koska vastoin aikaisempia lupauksia 

vastaavia korvaavia tiloja ei ole osoitettu. Kokouksen osanottajat allekirjoitt ivat 

vetoomuksen Tietee llisten seurain tukemiseksi tassa tilakii stassa. ltse varsinainen 

vuosikokous sujui normaalisti. Vain erovuoroisten hallituksen jasenten valinnasta 

jouduttiin aanestamaan . Kokouksessa oli edustettuna 45 kaikkiaan 181 

jasenseurasta. Allekirjoittanut valittiin toiseksi poytakirjan tarkastajaksi ja samalla 

aanten laskijaksi. 

Vuodelle 1992 hyvaksytyn taloussuunnitelman mukaan seurain jasenmaksu sailyi 

60 pennia I jasenseuran jasen, kuitenkin niin etta alin ja ylin jasenmaksu seuraa 

kohden korotettiin maariin 200 mk ja 5000 mk. Meidan seuramme kohdalta tama 

merkinnee noin 50 mk li saku lua vuodelle 1992. 

Ennen vuosikokousta julkistettiin Oppihistoriallisen Seuran juhlanayttelyssa 

"Oppivaisten Toimittamia" vuoden 1990 tiedekirjat: 

Pekka Ahtiainen ym. (toim.): Historia nyt. Nakemyksia suomalaisesta historian 
tutkimuksesta (Historiallinen Yhdi stys) 

Eero Kiviniemi: Perustietoa paikannimista (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) 

Aili Nenola & Senni Timonen (toim .): Louhen sanat. Kirjoituksia kan sanperintee n 
naisista (Suomalaisen Kirjalli suuden Seura) 

Heikki Oja & Markku Poutanen: Aurinkokuntamme (Tahtitietee llinen yhdistys Ursa) 

Kari Tarkiainen: Finnarnas historia i Sverige. lnflyttarna fran Finland under det 
gemensamma rikets tid (Suomen Historiallinen Seura) 

Vuosikokouksen jalkeen ulkoministeri Pertti Paasio piti kokousesitelman 

viimeaikojen maailmantapahtumista. 
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Tieteellisten seurain edustajat 

Heurekassa 24.1.1 991 

Tiedekeskus Heureka oli kutsunut tieteellisten seurain edustajat tutustumaan 

toimintaansa ja keskustelemaan kaikkia osapuolia kiinnostavista kysymyksista. 

Tiedekeskusta ja sen toimintaa esittelivat isantien taholta Hannu I Miettinen, 

Per-Edvin Persson ja Tapio Markkanen. Vuonna 1990 oli kavijtiita n. 300 000, mika 

merkitsee etta Heureka oli kolmannella tilalla Linnanmaen ja Tampereen Sarkannie

men jalkeen. Valtion maksettua osuutensa on taloudellinen tilanne helpottunut ja 

tiedekeskus voi vapaammin suunnitella tulevaisuutta. 

Tiedekeskus toivoo, etta tieteelliset seurat, ja mikseivat muutkin, jarjestaisivat 

siella kokouksiaan seka esittelisivat toimintaansa nayttelyin ja erilaisin tapahtumin. 

Lisaksi Tiedekeskus Heureka toivoo saavansa ideoita seka ennen kaikkea 

palautetta voidakseen tarjota parempia palveluja. 
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