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Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy 
Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä 
yhteiskuntien tutkimukseen. Instituutti tukee suomalaista Lähi-idän tut-
kimusta ja opetusta. Suomen Lähi-idän instituutti on rekisteröity Syyri-
aan, mutta siellä käytävän sodan vuoksi instituutin toimisto on Beirutis-
sa, Libanonissa. Instituutilla on myös edustaja Egyptissä, ja instituuttia 
ylläpitävällä säätiöllä on toimisto Helsingissä.

FIME Vuosikertomus 2016
The Finnish Institute in the Middle East (FIME) is an academic institute 
that focuses on the study of  Middle Eastern cultures, religions, societies 
and classical and modern languages. The Institute supports Finnish 
research and teaching on the Middle East. Its office is in Beirut in 
Lebanon due to the civil war in Syria, where the Institute is registered. 
In addition, the Institute has a representative in Egypt. The foundation 
that maintains FIME has an office in Helsinki.
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FIME Beirut
Finnish Institute in the Middle East
c/o Consulate General of  Finland in Beirut
30 Badaro Street, Chaoui Building, 7th floor
7956 Beirut
Lebanon

FIME Cairo
Dr Said Sadek, representative
said.sadek@fime.fi

FIME Helsinki
The Foundation of  the Finnish Institute in the Middle East   
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
Finland

www.fime.fi

www.fimesaatio.fi

www.facebook.com/FimeInstitute
Instagram: fimeinstitute
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Suomen Lähi-idän instituutilla ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiöllä 
on takanaan toiminnantäyteinen vuosi 2016. Olemme saaneet keskittyä 
perustehtävämme hoitamiseen ilman dramaattisia käänteitä ja mullis-
tuksia. Kunniapääkonsuli Zafer Chaouin instituutin käyttöön antamat 
uudet tilat Beirutissa ovat osoittautuneet hyvin toimiviksi. Toimistohuo-
neet kattoterasseineen tarjoavat hyvät työtilat instituutin työntekijöille 
mutta mahdollistavat myös vieraiden kutsumisen. Beirut on tällä hetkellä 
monella tapaa suotuisin paikka toimia Lähi-idässä – ei vähiten akatee-
misessa mielessä kaupungin korkeatasoisten 
yliopistojen ansiosta. 

Säätiön toimisto puolestaan muutti uusiin, kau-
niisiin ja entistä toimivampiin tiloihin Wihurin 
rahaston taloon Helsingin Kaivopuistossa. Sa-
massa tilassa toimii läheinen yhteistyökumppa-
nimme Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, 
ja myös Ateenan ja New Yorkin instituuttien 
säätiöillä on toimistonsa samassa kerroksessa.

Instituutin tieteellinen työ on ollut vilkasta. Bei-
rutissa järjestettiin kaksi korkeatasoista tieteel-
listä kokousta. Tutkijavierailuohjelma mahdollisti kahden väitöskirjan-
tekijän, Tiina Järven ja Joonas Mariston, vierailut Jordaniaan ja Iraniin. 
Johtaja ja tutkijakoordinaattori ovat osallistuneet useampaan tieteelliseen 
kokoukseen ja tehneet tuloksellista tutkimustyötä. 

Instituutin järjestämät kaksi viikon mittaista kurssia kokosivat arabian 
opiskelijoita Beirutiin sekä journalistiikan ja viestinnän opiskelijoita Kai-
roon. Myös Helsingissä järjestettiin kaksi arabian kurssia täydentämään 
Helsingin yliopiston opetustarjontaa. Suomalaista musiikkia ja designia 
puolestaan vietiin libanonilaisen yleisön nautittavaksi yhteistyössä suur-
lähetystön ja kunniapääkonsulaatin kanssa. 

Puheenjohtajan tervehdys Message from the chairman
The Finnish Institute in the Middle East and the Foundation of  the 
Finnish Institute in the Middle East had a busy 2016. We were able to 
focus on our core mission without any dramatic events or changes. The 
new premises in Beirut provided by Honorary Consul General Zafer 
Chaoui have proved extremely practical. The offices and roof  terrace 
not only offer a good working environment for the Institute’s staff, but 
also allow hosting visitors. Beirut is in many ways a favourable base for 
operating in the Middle East at present, not least because of  the city’s 

high-quality universities.

The Foundation’s office, in turn, moved into 
beautiful new and more functional offices in 
the Wihuri Foundation’s building in Helsinki’s 
Kaivopuisto. The same premises house our 
cooperation partner, the Finnish Cultural and 
Academic Institutes Association; the foundations 
of  the Athens and New York institutes also have 
their offices on the same floor.

The Institute’s research work has been lively. Two 
high-level academic conferences were held in 

Beirut. The visiting fellow programme allowed two doctoral candidates, 
Tiina Järvi and Joonas Maristo, to visit Jordan and Iran, respectively. The 
director and research coordinator have participated in several academic 
conferences and carried out productive research work.

Two week-long courses organised by the Institute brought students of  
Arabic to Beirut and students of  journalism and communication to 
Cairo. There were also two Arabic courses in Helsinki to complement 
the University of  Helsinki’s teaching programme. In addition, Lebanese 
audiences were able to enjoy Finnish music and design offered in 
collaboration with the embassy and honorary consulate.

"Olemme saaneet keskittyä 

perustehtävämme hoita-

miseen ilman dramaattisia 

käänteitä ja mullistuksia."
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Anna Lindh -säätiön Suomen-verkoston koordinaatiotehtävää Suomen 
Lähi-idän instituutin säätiö on edelleen hoitanut menestyksellisesti. 
Anna Lindh -verkoston toiminta on antanut säätiölle mahdollisuuden 
yhteydenpitoon kansalaisjärjestöjen kanssa ja instituutin tunnetuksi te-
kemiseen laajemmissa kansalaispiireissä Suomessa. Instituutin näkyvyyt-
tä ovat lisänneet myös kolme blogia, säännölliset mediaesiintymiset sekä 
tietenkin yhä aktiivisempi läsnäolo sosiaalisessa mediassa.

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön laajaa ja monipuolista toimintaa 
hoidetaan vuodesta toiseen hämmästyttävän pienellä joukolla. Minulla 
on ilo kiittää säätiön työntekijöitä, jotka ovat tehneet tämän mahdollisek-
si: uudelle kesäkuussa 2017 alkavalle kolmivuotiskaudelle valittua insti-
tuutin johtajaa Raija Mattilaa ja säätiön ahkeraa asiamiestä Anu Leinosta, 
hallinnon assistenttia Suvi Laaksoa, tutkijakoordinaattori Laura Wick-
strömiä, Egyptin-edustajaamme Said Sadekia, johtajan avustajaa Manal 
Chatilaa sekä Beirutissa harjoittelijoina toimineita Ella Kaplasta ja Milja 
Rämöä. Heidän ansiotaan on tehokas ja tuloksellinen toimintamme.

Lopuksi kiitän hedelmällisestä yhteistyöstä lukuisia kumppaneitamme, 
joiden pitkä luettelo on painettu tämän vuosikertomuksen sivuille 24-25.
Vuosi vuoden jälkeen joudun toteamaan, että rauha Lähi-idässä on taas 
siirtynyt tuntemattomaan tulevaisuuteen. Voin vain toivoa, että ystävil-
lämme koko Lähi-idässä, erityisesti Syyriassa ja Irakissa, olisi edessään 
valoisampi vuosi

Helsingissä 21. helmikuuta 2017

 

Martti Nissinen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja

Chairman of  the Board of  Trustees
Foundation of  the Finnish Institute in the Middle East

The Foundation of  the Finnish Institute in the Middle East has continued 
its successful coordination of  the Finnish network of  the Anna Lindh 
Foundation. The Anna Lindh network’s operations have allowed the 
Foundation to maintain contacts with civil society organisations and to 
make the Institute better known among the general public. The Institute’s 
profile has also been raised by three blogs, regular media appearances 
and, of  course, ever more active participation in social media.

Year after year, an amazingly small team carries out the broad and diverse 
activities of  the Foundation of  the Finnish Institute in the Middle 
East. I am delighted to thank the Foundation’s staff, who make this 
possible: Director Raija Mattila, who has been appointed for another 
three-year term from June 2017; the executive officer, Anu Leinonen; 
the administrative assistant, Suvi Laakso; the research coordinator, 
Laura Wickström; our representative in Egypt, Said Sadek; the director’s 
assistant, Manal Chatila; and the interns in Beirut, Ella Kaplas and Milja 
Rämö. Our efficient and productive work is down to them.

Finally, I would like to thank our many cooperation partners, whose 
long list is printed on page 24-25 of  this report. Year after year, I have to 
conclude that peace in the Middle East has once again been deferred to 
a future unknown. I can only wish a brighter year ahead for our friends 
across the Middle East, especially in Syria and Iraq.

Helsinki, 21 February 2017
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Instituutin tutkimusala on erittäin laaja sekä maantieteellisesti että ajal-
lisesti: se kattaa koko Lähi-idän alueen muinaisuudesta tämän hetken 
tapahtumiin. Instituutin tieteellinen toiminta pyrkiikin edustamaan tasa-
painoisesti niin nykypäivän kuin historian tutkimusaiheita sekä Lähi-idän 
tutkimuksen eri aloja.

Lähes koko vuoden 2016 ajan instituutissa on 
ollut johtajan lisäksi toinen tutkija, mikä on vah-
vistanut merkittävästi instituutin tutkimusta. Tut-
kija-koordinaattori Laura Wickströmin tutkimus-
aiheena on islam ja ekologia. Lisänsä instituutin 
tieteelliseen toimintaan ovat tuoneet tutkijavieraat 
Tiina Järvi ja Joonas Maristo. 

Instituutti järjesti kertomusvuonna Beirutissa 
kaksi kansainvälistä tieteellistä kokousta yhteis-
työssä suomalaisten tutkimuksen huippuyksikköjen kanssa. Lokakuussa 
pidetty Religion and Empire in the First Millennium BCE Levant tar-
kasteli Levantin uskonnollista tilannetta 1. vuosituhannella eaa. Keskei-
seksi nousi kysymys siitä, kuinka Levantin uskonnollinen ja kulttuurinen 
identiteetti säilyi Assyrian, Babylonian ja Persian imperiumien vallan alla. 
Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Akatemian rahoittama Helsingin 
yliopiston teologisen tiedekunnan huippuyksikkö Changes in Sacred 
Texts and Traditions ja erityisesti sen tutkija Dr. Helen Dixon sekä Bei-
rutin amerikkalainen yliopisto.

Ajankohtaista aihetta edusti marraskuussa järjestetty työpaja New 
Forms of  Transborder Mobility, joka käsitteli rajat ylittävää liikkuvuutta 
tutkimuskysymyksenä. Keskeisiä teemoja olivat tieteellisen paradigman 
muutos  – liikkuvuuden käsite on syrjäyttänyt aiemmin vallalla olleen 
siirtolaisuuden tutkimuskäsitteen – sekä pakolaistilanne Lähi-idässä. 
Instituutin yhteistyökumppaneina olivat Siirtolaisuusinstituutti, Suomen 

Review by the director
The Institute’s research has a broad scope, in both space and time — it 
covers the entire area of  the Middle East, from ancient times to the 
present day. Indeed, the Institute’s academic activities try to cover a 
balanced mix of  modernity and history as well as of  different subject 
areas of  Middle Eastern research.

For almost the whole of  2016, the Institute had 
another researcher in addition to the director, 
which bolstered its work considerably: the 
research coordinator, Laura Wickström, who 
has explored Islam and ecology. The visiting 
researchers Tiina Järvi and Joonas Maristo also 
contributed to the Institute’s academic activities.

Last year, the Institute organised two academic 
conferences in Beirut in cooperation with 

leading Finnish academic bodies. In October, Religion and Empire in the 
First Millennium BCE Levant focused on how the Levant maintained its 
religious and cultural identity during the rule of  the Assyrian, Babylonian 
and Persian empires. The conference was organised with two partners: 
Changes in Sacred Texts and Traditions (a centre of  excellence at the 
University of  Finland funded by the Academy of  Finland), in particular 
its researcher Dr Helen Dixon, and the American University of  Beirut.

On a contemporary theme, the New Forms of  Transborder Mobility 
workshop in November focused on an academic paradigm shift – from 
the previously predominant concept of  migration to one of  mobility – 
and the refugee situation in the Middle East. The Institute’s cooperation 
partners were the Migration Institute of  Finland, the Academy of  
Finland’s RELATE centre of  excellence at the universities of  Oulu and 
Tampere, and the Young Adults and Religion in a Global Perspective 
centre of  excellence at Åbo Akademi University.

Johtajan katsaus

"The academic activities try 

to cover a balanced mix of  

modernity, and history."



Akatemian huippuyksikkö RELATE Oulun ja Tampereen yliopistois-
ta sekä Åbo Akademin huippuyksikkö Young Adults and Religion in a 
Global Perspective.

Lähi-idän kriisit ovat syventyneet vuoden 2016 aikana, ja sodat ja kon-
fliktit rikkovat useita alueen maita. Toistaiseksi rauhallisempinakin py-
syneiden maiden kuten Turkin, Egyptin ja Tunisian lähitulevaisuuden 
näkymät käyvät yhä huolestuttavammiksi. Pakolaiset niin Lähi-idän sisäl-
lä kuin Euroopassakin muokkaavat ja haastavat vallitsevia yhteiskunnal-
lisia oloja. Instituutti tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkimukseen 
perustuvia puheenvuoroja uudessa asiantuntijablogissa Lähi-itä NYT 
– ajankohtaisia analyyseja. Lokakuussa perustettu blogi tarjoaa laajoja ja 

The crises in the Middle East deepened during 2016, with war and conflict 
shattering many of  the region’s countries. The short-term prospects are 
looking more worrying even for countries that have remained more 
peaceful until now, namely Turkey, Egypt and Tunisia. Refugees in both 
the Middle East and Europe are affecting and challenging prevailing 
social conditions. The Institute is bringing research-based views into 
social discussion in its new expert blog. The blog, launched in October 
and edited by Professor Hannu Juusola, highlights broad and critical 
perspectives on the Middle East and the region’s events.

Beirut, 23 February 2017 

Raija Mattila
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja

Director, the Finnish Institute in the Middle East

kriittisiä näkökulmia Lähi-itään ja alueen tapahtumiin. Blogin vastaava 
toimittaja on professori Hannu Juusola.

Beirutissa 23. helmikuuta 2017 
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Tieteellinen tutkimus ja opetus
The Institute’s academic activities comprise research by the director and 
the research coordinator, the visiting fellows programme, conferences 
and seminars, research projects, support to Finnish researchers, and the 
creation of  academic contacts in the Middle East.

The Institute supports collaboration between researchers and third-
level institutions and promotes the international dimension in Finnish 
research and higher education. In 2016, the research activity involved 
three Finnish academic centres of  excellence.

Research at the Institute
Assyrian empire
Dr Raija Mattila, the Institute’s director, is researching the Assyrian 
empire, which ruled the Middle East in the first millennium BCE. In 
2016, she wrote an academic article on the role of  high-ranking officials 
in Assyrian warfare and presented two academic papers at international 
conferences. In addition, Mattila took an active part in the Academy of  
Finland’s centre of  excellence, Changes in Sacred Texts and Traditions, 
as a senior member.

Islam and ecology
The Institute’s research coordinator, Laura Wickström, M.A., explored 
non-governmental organisations’ environmental activities in Lebanon and 
worked on a related article, the third in her doctoral dissertation, Islam and 
Ecology. She gave three academic presentations and attended the American 

Instituutin tieteellinen toiminta koostuu instituutin johtajan ja tutkija-
koordinaattorin tutkimuksesta, tutkijavierailuohjelmasta, konferensseista 
ja seminaareista, tutkimushankkeista sekä suomalaisten tutkijoiden avus-
tamisesta ja akateemisten yhteyksien luomisesta Lähi-idässä. 

Instituutti tukee tutkijoiden ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä edistää 
suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kansainvälisyyttä. 
Vuonna 2016 tieteellisessä toiminnassa oli mukana kolme suomalaista 
tutkimuksen huippuyksikköä.

Tutkimus instituutissa
Assyrian suurvalta
Instituutin johtaja, dosentti Raija Mattila tutkii Assyrian suurvaltaa, joka 
hallitsi Lähi-itää 1. vuosituhannella eaa. Vuoden 2016 aikana Mattila laati 
tieteellisen artikkelin korkeiden virkamiesten roolista Assyrian sodan-
käynnissä ja piti kaksi tieteellistä esitelmää kansainvälisissä konferens-
seissa. Lisäksi Mattila osallistui aktiivisesti Suomen Akatemian Changes 
in Sacred Texts and Traditions -huippuyksikön toimintaan nimikkeellä 
Senior Member.

Islam ja ekologia
Instituutin tutkija-koordinaattori, FM Laura Wickström perehtyi kansa-
laisjärjestöjen ympäristökysymyksiin liittyvään toimintaan Libanonissa ja 
työsti sen pohjalta artikkeliväitöskirjansa Islam and Ecology kolmatta artik-
kelia. Wickström piti kolme tieteellistä esitelmää ja osallistui Beirutissa ja 

Suomen 
Lähi-idän instituutti

Finnish Institute in  
the Middle East
Academic activities
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Political Science Association’s two-stage MENA workshop in Beirut and 
Amman, which considered redefining the concept of  civil society and 
explored non-governmental organisations’ means of  influence and the 
state’s role in regulating, limiting and facilitating such activity.

Research visits to Iran and Jordan
In 2016, FIME’s research visitors were Joonas Maristo and Tiina 
Järvi, doctoral students at the universities of  Helsinki and Tampere, 
respectively. Maristo’s three-month research visit to Iran related to his 
dissertation research on Persian and Arabic historiography. He worked 
at Iran’s national library, building up his research sources. Järvi visited 
Amman in Jordan to conduct field work among Palestinians living there. 
She gathered interviews and ethnographic material for her dissertation 
on Palestinian refugees’ living conditions and visions of  the future.

Conferences

Religion and Empire in the First Millennium BCE Levant 
Beirut, 22–24 October
The 20 participants at this international symposium delivered 
presentations on the religious situation in the Levant in the first 
millennium BCE and visited Phoenician sites in Lebanon. FIME’s 
cooperation partners were Changes in Sacred Texts and Traditions, the 
centre of  excellence at the University of  Helsinki’s faculty of  theology, 
and the American University of  Beirut.

New Forms of Transborder Mobility
Beirut, 10–12 November 
The 20-strong international workshop explored cross-border mobility 
as a research theme. FIME’s cooperation partners were the Migration 
Institute of  Finland, the Academy of  Finland’s RELATE centre of  
excellence at the universities of  Oulu and Tampere, and the Young 
Adults and Religion in a Global Perspective centre of  excellence at Åbo 
Akademi University. The workshop’s keynote speaker, Professor Sandro 

Ammanissa kaksiosaiseen The American Political Science Associationin 
APSA MENA -työpajaan, jossa pohdittiin kansalaisyhteiskuntakäsitteen 
uudelleenmäärittelyä, kansalaistoimijoiden vaikutuskeinoja sekä valtion 
roolia tämän toiminnan sääntelijänä, rajoittajana ja mahdollistajana.

Tutkijavieraat Iranissa ja Jordaniassa
Vuonna 2016 FIMEn tutkijavieraina olivat tohtoriopiskelijat FM Joonas 
Maristo (Helsingin yliopisto) ja VTM Tiina Järvi (Tampereen yliopisto). 
Mariston kolmen kuukauden tutkijavierailu Iraniin liittyi hänen persialaista 
ja arabialaista historiankirjoitusta käsittelevään väitöskirjatutkimukseensa. 
Maristo työskenteli Iranin kansalliskirjastossa ja kartutti lähteitä tutkimuk-
seensa. Järven tutkijavierailu suuntautui Ammaniin, Jordaniaan. Kenttä-
työn aikana Järvi keräsi aineistoa palestiinalaispakolaisten elinolosuhteita 
ja tulevaisuudenkäsityksiä tarkastelevaan väitöskirjaansa. Haastatteluista ja 
etnografisesta materiaalista koostuva aineisto on kerätty Ammanissa asu-
vien palestiinalaisten parissa.

Konferenssit
Religion and Empire in the First Millennium BCE Levant  
Beirut, 22.-24.10.
Kansainvälisen symposiumin 20 osanottajaa tarkastelivat esitelmissään 
Levantin uskonnollista tilannetta 1. vuosituhannella eaa. ja tutustuivat 
Libanonin foinikialaisiin kohteisiin. Yhteistyökumppaneina olivat Suo-
men Akatemian rahoittama Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 
huippuyksikkö Changes in Sacred Texts and Traditions ja Beirutin ame-
rikkalainen yliopisto.

New Forms of Transborder Mobility
Beirut, 10.-12.11.
Kansainvälinen 20 hengen työpaja käsitteli rajat ylittävää liikkuvuutta 
tutkimuskysymyksenä. Yhteistyökumppaneina olivat Siirtolaisuusinsti-
tuutti, Suomen Akatemian huippuyksikkö RELATE Oulun ja Tampe-
reen yliopistoista sekä Åbo Akademin huippuyksikkö Young Adults and 
Religion in a Global Perspective. Työpajan keynote-puhuja prof. Sandro 
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Cattacin kiteytti muutoksen kansainvälisen liikkuvuuden tarkastelussa 
seuraavasti: 

“The transition from the migration to the mobility perspective, the change from the 
perspective of  individual affiliation to a nation-state to multiple and urban citi-
zenships, the transformation of  xenophobia into an innovation perspective and fi-
nally the transition from asylum policy to cooperative arrangement in the field of  
development.”

Kurssit
Tutkijaekskursio Turkkiin 
Turkki, 6.–13.8.
Ekskursion viisi osanottajaa perehtyivät Hatayn, Gaziantepin ja Kilikian 
alueen arkeologisiin kohteisiin ja vasta avattuihin museoihin. Painopisteenä 
oli alueiden muinaisassyrialainen, heettiläinen, myöhäisheettiläinen ja uus-
assyrialainen historia (n. 1800–600 eaa.).

Miten raportoida Lähi-idästä?
Kairo, 16.–23.10.
Kymmenen journalistiikan ja viestinnän opiskelijaa perehtyi paikan pääl-
lä Lähi-idästä raportoinnin erityisvaatimuksiin. Reporting the Middle 
East -kurssi järjestettiin yhteistyössä Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin 
yliopistojen sekä Kairon amerikkalaisen yliopiston kanssa.

Libanonin puhekielen kielikylpylä
Beirut, 29.5.–9.6.
Seitsemän edistynyttä arabian opiskelijaa osallistui intensiivikurssille, joka 
valmisti kommunikoimaan Libanonin murteella arkipäivän tilanteissa. 
Intensiivikurssi järjestettiin yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston 
ja libanonilaisen ALPS-kielikoulun kanssa.

Arabian kielen kurssit Helsingissä
FIME järjesti Helsingissä kaksi arabian kurssia edistyneille opiskelijoille: 
Irakin arabian intensiivikurssin 23.4.–22.5. (yht. 8h, osanottajia 40) ALF-

Cattacin, summarised the change in the study of  international mobility 
as follows: 

“The transition from the migration to the mobility perspective, the change from the 
perspective of  individual affiliation to a nation-state to multiple and urban citizenships, 
the transformation of  xenophobia into an innovation perspective and finally the 
transition from asylum policy to cooperative arrangement in the field of  development.”

Courses
Research trip to Turkey
Turkey, 6–13 August
The five participants visited archaeological sites and recently opened museums 
in Hatay, Gaziantep and Cilicia. The focus was on the areas’ Old Assyrian, 
Hittite, Neo-Hittite and Neo-Assyrian history (about 1800 to 600 BCE). 

Reporting the Middle East
Cairo, 16–23 October
Ten journalism and communication students learnt on the spot about 
the particular requirements of  reporting on the Middle East. The 
course was organised in collaboration with the universities of  Tampere, 
Jyväskylä and Helsinki as well as the American University in Cairo.

Immersion in Lebanese Arabic
Beirut, 29 May to 9 June
Seven advanced learners of  Arabic took part in an intensive course 
equipping them to communicate in Lebanese dialect in everyday 
situations. The intensive course was organised in collaboration with the 
Helsinki Summer University and the Lebanese language school ALPS.

Arabic language courses in Helsinki
FIME organised two advanced learners’ Arabic courses in Helsinki: an 
intensive course on Iraqi Arabic for 40 participants (total of  eight hours 
between 23 April and 22 May) as an Anna Lindh Foundation collaboration 
and an Arabic study circle for nine participants (total of  40 hours between 
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yhteistyönä sekä arabian opintopiirin 1.9.–12.12. (yht. 40h, osanottajia 9) 
Koneen Säätiön rahoituksella. Sekä hyvää suomea että arabiaa osaaville 
henkilöille on suuri tarve. Puhekieleen keskittyvillä kursseilla täydenne-
tään yliopiston kurssitarjontaa.

FIME yhteistyökumppanina

Arkeologinen inventointiprojekti Saudi-Arabiassa
FIME toimii yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston klassillisen arke-
ologian dosentin Zbigniew T. Fieman johtamassa inventointiprojektissa 
Saudi-Arabiassa. Projekti tutkii hellenistis-roomalaisella ajalla al-Ulāsta 
ja Madā'in Sālihista Punaisenmeren rantaan al-Wajhiin johtanutta mah-
dollista karavaanireittiä ja sen roolia kansainvälisessä kauppareittien ja 
kulttuurikontaktien verkostossa. Toisella kenttäkaudella, jonka rahoitti  
Deutsche Forschungsgemeinschaft, reitin varrelta inventoitiin yhteensä 
38 arkeologista kohdetta. Vuoden 2016 inventointiraportti julkaistaan 
The Journal of  Saudi Arabian Archaeology -julkaisussa.

Suomalaisen Lähi-idän tutkimuksen historiaa: Hilma Granqvist
FIME toimii Svenska Litteratursällskapetin (SLS) yhteistyökumppanina 
käynnistämässä hanketta, joka tähtää Hilma Granqvistin tieteellisen jää-
mistön arkistoimiseen ja julkaisemiseen. Alkuvuodesta tälle 3–5-vuoti-
selle digitointi- ja julkaisuhankkeelle laadittiin hankesuunnitelma ja haet-
tiin ulkopuolista rahoitusta. Syksyllä FIME palkkasi Suomen tiedeseuran 
avustuksen turvin työntekijän kahdeksi kuukaudeksi jatkamaan Gran-
qvistin Åbo Akademin kokoelmissa olevien materiaalien skannausta, 
joka aloitettiin vuonna 2015.

Old Testament Studies: Epistemologies and Methods (OTSEM)
Turku, 28.–31.8. 
OTSEM on Vanhan testamentin tutkijakoulu, jonka vuosittaisissa kokoon-
tumisissa yliopistojen tohtoriopiskelijat esittelevät tutkimustaan. OTSEMis-
sa ovat mukana kaikki pohjoismaiset yliopistot, joissa VT:n eksegetiikan 

1 September and 12 December) with funding from the Kone Foundation. 
There is a great need for people who speak both good Finnish and Arabic. 
The courses focused on spoken Arabic and complemented the courses 
offered by universities. 

FIME as cooperation partner

Archaeological survey project in Saudi Arabia
FIME is a partner in a survey project in Saudi Arabia led by Adjunct 
Professor of  Classical Archaeology Zbigniew T. Fiema who is affiliated 
to the University of  Helsinki. The project explores a possible caravan 
route from al-'Ula and Mada'in Saleh to al-Wajh on the shore of  the 
Red Sea in the Hellenistic-Roman era and its role in the international 
network of  trade routes and cultural contacts. In the second field season, 
which was funded by the German Research Foundation (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft), a total of  38 archaeological sites were 
surveyed. The survey report for 2016 will be published in the Journal of  
Saudi Arabian Archaeology.

History of Finnish research on the Middle East: Hilma Granqvist
FIME and the Society of  Swedish Literature in Finland (Svenska 
Litteratursällskapet, SLS) are together establishing a project to archive 
and publish the academic papers of  Hilma Granqvist. Early in the year, 
a three- to five-year digitisation and publishing project was drafted and 
external funding sought. In the autumn, FIME deployed funding from 
the Finnish Society of  Sciences and Letters to hire a contractor for two 
months to continue the scanning of  Granqvist materials held by Åbo 
Akademi University that was begun in 2015.

Old Testament Studies: Epistemologies and Methods (OTSEM)
Turku, 28–31 August
OTSEM is an Old Testament research school at whose annual meetings 
universities’ doctoral students present their research. OTSEM involves all 
the Nordic universities that offer doctorates in Old Testament exegetics, 
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along with the universities of  Göttingen and Hamburg in Germany and 
the universities of  Oxford, King’s College London and Edinburgh in the 
United Kingdom. At the meeting held in Turku at which FIME was a 
partner, Professor Simo Parpola spoke about Assyriological research.

Conference of the Nordic Society for Middle Eastern Studies
Odense, Denmark, 22–24 September
FIME took part in organising the Nordic conference by inviting and 
funding two keynote speakers and promoting the Institute’s activities at 
the event.

Levant Letters article series
The Institute continued to publish this broad-ranging series of  expert 
articles on academic research into the Middle East aimed at a general 
readership. Five Levant Letters articles appeared in 2016.

Lähi-itä NYT blog
The expert blog Lähi-itä NYT (Middle East NOW), launched by FIME in 
October 2016, reacts quickly to events in the Middle East. The platform’s 
multiple voices straddle fast-moving news broadcasting and analytical 
academic research, offering broad and critical perspectives on the Middle 
East and the region’s events. The blog is edited by Professor Hannu Juusola.

Mosaiikki blog
FIME maintains the blog in which Finnish contributors write on-the-
spot columns on Middle Eastern phenomena.

Turvaa etsimässä blog
The Institute continued to maintain the Finnish cultural and academic 

alalla on mahdollista väitellä, ja niiden lisäksi Göttingenin ja Hampurin yli-
opistot Saksasta sekä Oxford, Edinburghin yliopisto ja London King’s Col-
lege Isosta-Britanniasta. Turussa pidetyssä kokouksessa, jossa FIME oli yh-
teistyökumppanina, prof. Simo Parpola puhui assyriologian tutkimuksesta.

Yhteispohjoismaisen Lähi-idän tutkimuksen seuran konferenssi 
Odense, Tanska, 22.–24.9.
FIME osallistui pohjoismaisen konferenssin järjestämiseen kutsumalla ja 
kustantamalla kaksi keynote-puhujaa sekä markkinoi tapahtumassa ins-
tituutin toimintaa..

Tieteen popularisointi ja 
yhteiskunnallinen keskustelu
Lukemista Levantista -artikkelisarja
Instituutti jatkoi Lähi-itään liittyvää tieteellistä tutkimusta laaja-alaisesti ja 
yleistajuisesti esittelevää Lukemista Levantista -asiantuntijakirjoitussarjaa. 
Sarjassa julkaistiin vuonna 2016 viisi artikkelia. 

Lähi-itä NYT – ajankohtaisia analyyseja
Lokakuussa 2016 käynnistyneessä FIMEn asiantuntijablogissa reagoi-
daan nopeasti Lähi-idän tapahtumiin. Moniääninen alusta sijoittuu no-
pean uutistyön ja analyyttisen tieteen välimaastoon ja tarjoaa laajoja ja 
kriittisiä näkökulmia Lähi-itään ja alueen tapahtumiin. Blogin vastaava 
toimittaja on prof. Hannu Juusola.

Mosaiikki-blogi
Instituutti ylläpitää Mosaiikki-blogia, jossa suomalaiset kirjoittajat kom-
mentoivat Lähi-idän ilmiöitä paikan päältä.

Turvaa etsimässä -blogi
Instituutti jatkoi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteistä blogia 

Popular research 
and social discourse
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institutes’ joint blog Turvaa etsimässä (Seeking refuge), which 
highlighting perspectives into the refugee crisis in different countries.

Communication
The Institute communicates actively about its own events and other 
news on its website, on Facebook and in its Finnish-language newsletter, 
which is sent to 700 recipients six times a year. English-language news 
about the Institute is published in brief  on its website.

Public events in Finland
FIME and its partners organise public events in Finland on topical 
issues about the Middle East. The lectures and other events aim to give 
the general public expert information and combat prejudices about the 
Middle East. In 2016, a total of  29 events were organised by FIME, 
either in its own capacity or as the coordinator of  the Finnish Anna 
Lindh network. Seven of  these were either training or workshops 
for invited participants; the rest were open to the public. The events 
attracted a total of  1,500 participants. 

These were the most significant from FIME’s point of  view: a training 
seminar on religion, the faithful and the state in the Middle East 
organised for 80 teachers in collaboration with the Association of  
Finnish Religious Education Teachers on 23 April; two popular lecture 
series at the Helsinki Adult Education Centre on why refugees come to 
Finland (4–25 April) and on Turkey as a Middle Eastern or European 
country (12–26 September); and a lecture on events in the Middle East 
held at the University of  Lapland in Rovaniemi on 18 April.

History teachers’ seminar
Helsinki, 24–28 August
Ten Lebanese education professionals learned about Finnish teacher 
training and history teaching. The Association for Teachers of  History 
and Social Studies in Finland was responsible for organising the training, 
with FIME and the Lebanese Association for History as cooperation 
partners.

Turvaa etsimässä. Näkökulmia pakolaisten reiteiltä, jossa nostetaan esiin nä-
kökulmia pakolaiskriisiin eri maista.

Viestintä
Omista tapahtumistaan ja muista kuulumisistaan instituutti tiedottaa 
aktiivisesti www-sivuillaan, Facebookissa ja uutiskirjeessään. Yli 700 
vastaanottajalle lähetettävä suomenkielinen uutiskirje julkaistaan kuusi 
kertaa vuodessa. Instituutin englanninkieliset uutiset julkaistaan lyhyinä 
ilmoituksina verkkosivuilla.

Yleisötilaisuudet Suomessa
FIME järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa Suomessa yleisötilaisuuk-
sia ajankohtaisista Lähi-itään liittyvistä aiheista. Luentojen ja muiden ta-
pahtumien tavoitteena on antaa yleisölle asiantuntevaa tietoa ja vähen-
tää Lähi-itään kohdistuvia ennakkoluuloja. Vuonna 2016 FIME tai Anna 
Lindh -verkoston koordinaatio oli mukana järjestämässä yhteensä 29 ti-
laisuutta Suomessa. Seitsemän näistä oli joko koulutuksia tai kutsuvieras-
työpajoja, muut kaikille avoimia. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 1500 
osanottajaa. 

FIMEn kannalta merkittävimmät olivat 80 opettajalle 23.4. pidetty 
Uskonto, uskovaiset ja valtio Lähi-idässä -koulutusseminaari yhteistyössä 
Suomen uskonnonopettajien liiton kanssa, Helsingin työväenopistos-
sa pidetyt suositut yleisöluentosarjat Mistä pakolaiset tulevat Suomeen? 
(4.4.–25.4.) ja Turkki – Lähi-itää vai Eurooppaa? (12.–26.9.) sekä Lapin 
yliopistossa Rovaniemellä 18.4. järjestetty Mitä Lähi-idässä tapahtuu? -lu-
entotilaisuus.

Täydennyskoulutus History Teachers’ Seminar
Helsinki, 24.–28.8.
Libanonilaiset historianopettajat tutustuivat suomalaiseen opettajan-
koulutukseen ja historianopetukseen. Koulutuksen vastuullinen järjes-
täjä oli Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, ja siihen osallistui 
10 libanonilaista koulutusalan ammattilaista. FIMEn lisäksi yhteistyö-
kumppanina oli Lebanese Association for History.
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Suomalaista musiikkia Libanonissa
Beirut, 27.5. 
Instituutti jatkoi suomalaista musiikkia ja muusikoita esittelevää sar-
jaa pianisti Laura Mikkolan konsertilla, joka järjestettiin yhteistyössä 
Suomen Libanonin kunniapääkonsulaatin ja Suomen suurlähetystön 
kanssa. Konsertin kuulijamäärä oli n. 200 henkeä.

Musiikkisilta-hanke Kairossa
Instituutti oli yhteistyökumppanina Savonlinnan musiikkiakatemi-
an koulutushankkeessa Kairossa kattamalla kouluttajien matkaku-
luja.

Suomalaista designia Libanonissa
Beirut, 20.–27.5. 
Beirutin Design Week -tapahtumassa Suomea edustivat Aalto+Aalto, 
AndBros, Hanna Anonen, Saana ja Olli sekä Sebastian Jansson. Hei-
dän osallistumisensa mahdollistivat Suomen Libanonin kunniapääkon-
sulaatti, Suomen suurlähetystö ja FIME. Viikko tarjosi suomalaisille 
muotoilijoille tilaisuuden verkottua Libanonin aktiiviseen design-kenttään.

Kulttuuri Culture 
Finnish music in Lebanon
Beirut, 27 May
The Institute continued its series presenting Finnish music and 
musicians. A concert by pianist Laura Mikkola, organised together 
with the Consulate General of  Finland and the Embassy of  Finland, 
had an audience of  about 200.

Musical Bridge project in Cairo
The Institute cooperated in the Savonlinna Music Academy’s training 
project by covering educators’ travel costs.

Finnish design in Lebanon
Beirut, 20–27 May
At Beirut’s Design Week, Finland was represented by Aalto+Aalto, 
AndBros, Hanna Anonen, Saana ja Olli and Sebastian Jansson. Their 
participation was facilitated by the Consulate General of  Finland, the 
Embassy of  Finland and FIME. The event offered Finnish designers 
opportunities to build networks in Lebanon’s lively design community

”I went to Finland carrying lots of  questions about technicalities and speci-
fic features. I came back with a realization that we need to review the basic 
norms that keep our society together, build on them, reinforce values, and 
make sure that our children develop a sense of  pride in their country and its 
people. This is how it ought to start so that we learn to trust each other and 
trust our system.”

- Naila Khodr Hamadeh, Kleio 3/2016, 51.. 

“I went to Finland carrying lots of  questions about technicalities and specific 
features. I came back with a realization that we need to review the basic 
norms that keep our society together, build on them, reinforce values, and 
make sure that our children develop a sense of  pride in their country and its 
people. This is how it ought to start so that we learn to trust each other and 
trust our system.” 

- Naila Khodr Hamadeh, Kleio 3/2016, 51..
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Cooperation partners 
and networks
In 2016, operations were delivered in cooperation with a number 
of  partners in Finland, Europe and the Middle East. They included 
the following: the University of  Helsinki and its different faculties 
and units (such as the Changes in Sacred Texts and Traditions centre 
of  excellence and the FiDiPro project Intellectual Heritage of  the 
Ancient Near East); the Melammu project (Heritage of  Mesopotamia 
and the Ancient Near East); Finland’s other academic institutes and 
cultural institutes with academic activities; the University of  Lapland; 
the Multicultural Centre Villa Victor; the University of  Eastern 
Finland; the University of  Tampere; Åbo Akademi University and 
its centre of  excellence, Young Adults and Religion in a Global 
Perspective (YARG); the Migration Institute of  Finland; the Academy 
of  Finland’s RELATE centre of  excellence at the universities of  

Yhteistyökumppanit ja 
verkostot
Vuoden 2016 toiminta toteutettiin yhdessä lukuisten suomalaisten, eu-
rooppalaisten ja Lähi-idässä toimivien kumppaneiden kanssa. Näihin 
lukeutuivat mm. seuraavat tahot: Helsingin yliopisto ja sen eri laitokset 
ja yksiköt (mm. Changes in Sacred Texts and Traditions -huippuyksik-
kö ja Muinaisen Lähi-idän henkinen perintö -hanke), Melammu-han-
ke, Suomen muut tiedeinstituutit ja tiedettä tekevät kulttuuri-instituu-
tit, Lapin yliopisto, Monikulttuurisuuskeskus Villa Victor, Itä-Suomen 
yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja sen huippuyksikkö 
Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG), Siirto-
laisuusinstituutti, Oulun ja Tampereen yliopistojen Suomen Akate-
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mian huippuyksikkö RELATE, Institut français du Proche-Orient 
(IFPO), Salahaddin University–Hawlerin arkeologian laitos, Beiru-
tin amerikkalainen yliopisto (AUB), Kairon amerikkalainen yliopisto 
(AUC), Suomen Lähetysseura, Suomen uskonnonopettajain liitto, 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, Lebanese Association 
for History, Svenska Litteratursällskapet (SLS), Suomen tiedeseura, 
Suomen Itämainen Seura, The Academy of  Languages and Practical 
Skills (ALPS) -kielikoulu Beirutissa, Helsingin seudun kesäyliopisto, 
Nordic Society for Middle Eastern Studies, CIMO, Anna Lindh -sää-
tiö, Helsingin työväenopisto, Koneen Säätiö, Lähi-idän opiskelijat ry, 
pianisti Laura Mikkola, Savonlinnan musiikkiakatemia, Musiikkisil-
ta-hanke, Beirut Design Week, Aalto+Aalto, AndBros, Hanna Ano-
nen, Saana ja Olli, Sebastian Jansson, Suomen Beirutin ja Kairon 
suurlähetystöt, Suomen Libanonin kunniapääkonsuli Zafer Chaoui, 
Suomen Jordanian kunniapääkonsuli Dr. Rakan Rsheidat, dos. Z.T. 
Fiema.

Oulu and Tampere; Institut français du Proche-Orient (IFPO); 
Salahaddin University – Hawler, Department of  Archaeology; the 
American University of  Beirut (AUB); the American University in 
Cairo (AUC); the Finnish Evangelical Lutheran Mission (Felm); 
the Association of  Finnish Religious Education Teachers; the 
Association for Teachers of  History and Social Studies in Finland; 
the Lebanese Association for History; the Society of  Swedish 
Literature in Finland (Svenska Litteratursällskapet, SLS); the Finnish 
Oriental Society; the Academy of  Languages and Practical Skills 
(ALPS), Beirut; the Helsinki Summer University; the Nordic Society 
for Middle Eastern Studies; the Centre for International Mobility 
(CIMO); the Anna Lindh Foundation; the City of  Helsinki Adult 
Education Centre; the Kone Foundation; the Finnish Association 
for Students of  Middle Eastern and North African Studies; Ms 
Laura Mikkola, pianist; the Savonlinna Music Academy; the Musical 
Bridge project; Beirut Design Week; Aalto+Aalto; AndBros; Ms 
Hanna Anonen; Saana ja Olli; Mr Sebastian Jansson; the Embassy of  
Finland, Beirut; the Embassy of  Finland, Cairo; Mr Zafer Chaoui, 
Honorary Consul General of  Finland, Lebanon; Dr Rakan Rsheidat, 
Honorary Consul General of  Finland, Jordan; and Dr Z.T. Fiema, 
Adjunct Professor of  Classical Archaeology, University of  Helsinki.

Finnish Academic Institutes Abroad
FIME takes an active part in the Finnish Academic Institutes Abroad 
forum: FIME’s executive officer serves as the forum’s secretary and 
FIME is responsible for its financial management. The forum aims 
to strengthen the academic institutes’ position as part of  Finland’s 
research landscape.

Finnish Cultural and Academic Institutes Association
FIME participated in the activities of  the Finnish Cultural and 
Academic Institutes Association (SKTI). Professor Martti Nissinen, 
the chairman of  the Foundation’s board of  trustees, is a member 
of  SKTI’s board, and the organisations’ offices are on the same 
premises.

Tiedeinstituuttifoorumi
FIMEn osallistuu aktiivisesti Tiedeinstituuttifoorumin toimintaan. 
FIMEn asiamies toimii foorumin sihteerinä, ja FIME vastaa 
sen taloushallinnosta. Foorumin tavoitteena on vahvistaa 
tiedeinstituuttien asemaa osana Suomen tutkimusjärjestelmää

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI)
FIME osallistui aktiivisesti SKTI:n toimintaan. Suomen Lähi-idän 
instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Martti 
Nissinen on SKTI:n hallituksen jäsen, ja organisaatioiden toimistot 
sijaitsevat samassa kiinteistössä. 
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Team Finland
Suomen Lähi-idän instituutti osallistui aktiivisesti Suomen jul-
kisrahoitteisten ulkomaantoimijoiden Team Finland -yhteistyö-
hön ydintoimintamaissaan (Libanon ja Egypti). FIMEn kulttuu-
ritapahtumat järjestetään Team Finland -yhteistyönä.  Instituutin 
Suomea, suomalaista kulttuuria ja tiedettä esitelleissä tapahtumis-
sa eri Lähi-idän maissa oli vuoden mittaan yhteensä n. 2000 osan-
ottajaa.

Lähi-idän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkosto 
FIME kerää luetteloa suomalaisista Lähi-itä-asiantuntijoista ja hei-
dän erityisosaamisalueistaan. Näin FIME pystyy toimimaan parem-
min välittäjänä median ja oppilaitosten ja asiantuntijoiden välillä. 
Lisäksi FIME ja ALF järjestävät asiantuntijoille ja opiskelijoille 
epämuodollisia verkottumisiltoja, joissa on myös mahdollisuus 
tavata Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta tulevia vieraita. LinkedIn-
palvelussa koordinoidussa verkostossa on tällä hetkellä noin 90 jä-
sentä.

Instituutin henkilöstö
Instituutin johtaja dosentti Raija Mattila, Beirut
Tutkija-koordinaattori FM Laura Wickström, Beirut (30.11. saakka)
Johtajan avustaja Manal Chatila, Beirut (osa-aikainen, 21h/vko)
Edustaja Dr Said Sadek, Kairo (osa-aikainen, 7,5h/vko, 9 kk/vuosi)
Talonmies Fayza Ibrahim, Damaskos, (29.2. saakka)
CIMO-harjoittelija VTK Ella Kaplas, Beirut (5 kuukautta)
CIMO-harjoittelija VTK Milja Rämö, Beirut (5 kuukautta)

Team Finland  
FIME took an active part in the Team Finland cooperation of  
Finnish publicly funded international players in its core operating 
countries of  Lebanon and Egypt. FIME’s cultural events are 
organised as Team Finland cooperation projects. The Institute’s 
events in various Middle Eastern countries relating to Finland and 
Finnish culture or research attracted about 2,000 participants over 
the year.

Network of Middle East experts and students
FIME is compiling a list of  Finnish experts on the Middle East 
and their particular areas of  expertise, improving its ability to 
put media in touch with educational institutions and experts. 
In addition, FIME and the Anna Lindh Foundation organise 
informal networking evenings for experts and students, which 
include opportunities to meet visitors from the Middle East and 
North Africa. The network, coordinated in the LinkedIn service, 
currently has about 90 members.

Institute personnel
Director: Adjunct Professor, Dr Raija Mattila, Beirut
Research coordinator: Laura Wickström, M.A., Beirut (until 30 Nov.)
Assistant to the director: Manal Chatila, Beirut (part-time)
Representative: Dr Said Sadek, Cairo (part-time)
Caretaker: Fayza Ibrahim, Damascus (until 29 February)
CIMO intern: Ella Kaplas, B.A., Beirut (5 months)
CIMO intern: Milja Rämö, B.A., Beirut (5 months)
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The Foundation’s office is in Helsinki and the Foundation’s staff  in 
Helsinki also participates in operational activities, especially in organising 
public events in Finland

The Foundation of  the Finnish Institute in the Middle East awarded 
grants totalling €23,402 to 13 researchers and students for research in 
countries within the Institute’s sphere of  operations, for related travel and 
for Arabic language studies.

Administration
The Foundation of  the Finnish Institute in the Middle East is a foundation 
registered in Finland, whose highest decision-making is the board of  
trustees. The board and the managers it appoints are responsible for the 
administration of  the Institute governed by the Foundation. The board, 
which met five times in 2016, comprised the following experts. 

Chairman: Professor Martti Nissinen
Deputy member: Tom Kankkonen, journalist

Vice-chairman: Professor Hannu Juusola
Deputy member: Dr Jutta Jokiranta

Foundation of the 
Finnish Institute 
in the Middle East

Säätiön toimisto on Helsingissä, ja sen henkilöstö osallistuu myös ope-
ratiiviseen toimintaan, erityisesti yleisötapahtumien järjestämiseen Suo-
messa. 

Apurahat
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi yhteensä 23 402 euron edestä 
apurahoja kolmelletoista tutkijalle tai opiskelijalle instituutin toimipiiriin 
kuuluvissa maissa suoritettavaan tutkimukseen, tutkimukseen liittyviin 
matkoihin ja arabian kielen opintoihin.

Hallinto
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö on Suomeen rekisteröity säätiö, 
jonka ylintä päätösvaltaa käyttää sen hallitus. Säätiön alaisen instituutin 
hallinnosta vastaavat säätiön hallitus ja tämän nimittämä instituutin joh-
taja. Vuoden aikana viisi kertaa kokoontuneeseen hallitukseen kuuluivat 
vuonna 2016 seuraavat asiantuntijat:

Puheenjohtaja: Prof. Martti Nissinen
varajäsen toimittaja Tom Kankkonen

Varapuheenjohtaja: Prof. Hannu Juusola 
varajäsen dos. Jutta Jokiranta

Suomen 
Lähi-idän instituutin 
säätiö

Grants
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Johtaja, VTT Teija Tiilikainen  
varajäsen prof. Jaakko Frösén 23.3 saakka ja Toni Alaranta 23.3. alkaen

Viestintäjohtaja Iiris Kivimäki
varajäsen FM Minna Saarnivaara

Pääsihteeri, LT Sakari Karjalainen
varajäsen johtaja Samu Seitsalo

TD Pekka Lindqvist (23.3. saakka varajäsen)
varajäsen prof. Antti Laato (23.3. saakka varsinainen jäsen)

Kouluttaja, TM Mika Aspinen
varajäsen dos. Risto Jukko

Emerituspiispa, dos. Wille Riekkinen
varajäsen VTM Kari Norkonmaa

FT Teuvo Laitila
varajäsen prof. Serafim Seppälä

Suurlähettiläs Maria Serenius
varajäsen varatuomari Patrick Lindgren

YTT Aini Linjakumpu
varajäsen dos. Saana Svärd

Säätiön toimihenkilöt Suomessa
Säätiön asiamies FM Anu Leinonen, Helsinki (osa-aikainen)
Säätiön hallinnon assistentti FM Suvi Laakso, Helsinki (osa-aikainen)

Dr Teija Tiilikainen
Deputy member: Professor Jaakko Frösén (until 23 March); Dr Toni 
Alaranta (from 23 March)

Iiris Kivimäki, director of  communications
Deputy member: Minna Saarnivaara, M.A.

Dr Sakari Karjalainen
Deputy member: Samu Seitsalo, director

Dr Pekka Lindqvist (until 23 March, deputy member)
Deputy member: Professor Antti Laato (until 23 March, member)

M.Th. Mika Aspinen
Deputy member: Dr Risto Jukko

Bishop Emeritus Wille Riekkinen
Deputy member: Kari Norkonmaa, M.Pol.Sc.

Dr Teuvo Laitila
Deputy member: Professor Serafim Seppälä

Ambassador Maria Serenius
Deputy member: Patrick Lindgren, LL.M.

Dr Aini Linjakumpu
Deputy member: Dr Saana Svärd

Foundation personnel in Finland

Executive officer: Anu Leinonen, M.A., Helsinki (part-time)
Administrative assistant: Suvi Laakso, M.A., Helsinki (part-time)
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Funding

The activities of  the Foundation of  the Finnish Institute in the Middle 
East and the Institute itself  are financed by a subsidy from Finland’s 
Ministry of  Education and Culture, their own revenue, project funding 
and other donations. The Foundation’s total expenditure in 2016 was 
€639,137 and it reported a surplus of  €52,114. Apart from revenue re-
lated to the Zeitouna property, the Foundation’s revenue comprised an 
operational subsidy from the Ministry of  Education and Culture (74.5% 
of  operational funding, 52% of  total funding), other assistance (17.8%) 
and its own revenue and gifts (7.7%). The Foundation gave up Zeitouna 
House, the Institute’s property in Damascus, to resolve a dispute over its 
ownership that had weighed on the Foundation’s finances. The one-off  
from the sale of  the property accounted for about €35,000 of  the surp-
lus. The Foundation’s financial situation is stable.

Rahoitus

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ja instituutin toiminta rahoitetaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä yleisavustuksella, omilla tuo-
toilla, projektikohtaisella rahoituksella ja muiden rahoittajatahojen anta-
malla tuella. Säätiön kokonaismenot vuonna 2016 ovat 639 137 euroa ja 
tulos 52 114 euroa ylijäämäinen. Säätiön muut kuin Zeitunan kiinteistöön 
liittyvät tulot muodostuvat opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avus-
tuksesta (74,5 % toiminnan rahoituksesta, 52 % kokonaisrahoituksesta), 
muista avustuksista (17,8 %) sekä omista tuotoista ja lahjoituksista (7,7 %). 
Säätiön taloutta rasittanut kiista Damaskoksessa sijainneen instituuttikiin-
teistön omistuksesta päättyi, ja säätiö luopui nk. Zeitunan talosta. Kiinteis-
tön myynnistä koituneen kertaluontoisen erän osuus ylijäämästä oli noin 
35 000 euroa. Säätiön taloudellinen tilanne on vakaa.

Suomen Lähi-idän 
instituutin 
ystävät ry (SLIY)
Instituutin ystäväyhdistys järjesti yhdessä eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa seitsemän yleisötilaisuutta. Huhtikuussa se teki jäsenmatkan, jos-
sa tutustuttiin Andalusian maurilaiseen kulttuuriperintöön. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkoi suurlähettiläs Risto Veltheim. Yhdistys myönsi 
stipendin Lähi-itää käsittelevän pro gradu -tutkielman tekemiseen.

www.sliy.fi

Friends of the 
Finnish Institute 
in the Middle East (SLIY)
The Friends of  the Finnish Institute in the Middle East (SLIY) organised 
seven public events with various cooperation partners. A members’ 
trip in April explored Andalusia’s Moorish heritage. Ambassador Risto 
Veltheim continued to chair the association. SLIY awarded a grant for a 
pro gradu master’s thesis on the Middle East.

www.sliy.fi
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Anna Lindh -säätiö (ALF)
FIME toimii Anna Lindh -säätiön (ALF) Suomen kansallisen verkoston 
vetäjänä. ALF on Välimeren unionin puitteissa toimiva verkostojen ver-
kosto, jolla on yli 4000 jäsenjärjestöä 42 jäsenmaassa. Sen tavoitteena on 
edistää EU-maiden ja Välimeren ympärysmaiden kansojen keskinäistä 
tuntemusta ja ymmärtämystä ja lisätä yhteistyötä alueen kansalaisjärjes-
töjen, kulttuuriverkostojen ja muiden toimijoiden välillä. ALFin pää-
maja ja sihteeristö sijaitsevat Aleksandriassa. Jokaisella jäsenmaalla on 
kansallinen verkosto ja verkoston vetäjä. Rahoitus Suomen verkoston 
koordinaatioon tulee Suomen ulkoasiainministeriöltä ja Anna Lindh 
-säätiöltä. 

Suomen-verkostoon kuului joulukuussa 2016 107 jäsentä, joista suurin 
osa järjestöjä. Verkoston vetäjänä FIME edustaa ALFia Suomessa, tiedot-
taa sen toiminnasta ja ohjelmista, kehittää ja laajentaa Suomen- verkos-
toa, rohkaisee kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä ja pyrkii lisäämään 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien 
tuntemusta Suomessa. ALF-koordinaatiolla on erillinen toimintasuun-
nitelma ja toimintakertomus, mutta monet tapahtumat järjestetään yh-
teistyössä FIMEn kanssa. ALF-koordinaatio lisää FIMEn näkyvyyttä ja 
kontaktiverkostoa Suomessa.

www.annalindhfinland.fi 

Anna Lindh Foundation (ALF)
FIME leads the Finnish national network of  the Anna Lindh Founda-
tion (ALF), a network of  networks within the framework of  the Union 
for the Mediterranean that has over 4,000 member organisations in 42 
countries. It aims to promote knowledge and understanding between 
people in EU and Mediterranean countries as well as to foster cooperati-
on between the region’s civil society organisations, cultural networks and 
other actors. The ALF’s headquarters and secretariat are in Alexandria. 
Each member country has a national network and a head of  network. 
The coordination of  the Finnish network is funded by the Ministry for 
Foreign Affairs and ALF. 

As at December 2016, the Finnish network had 107 members, most of  
which were organisations. As the head of  network, FIME represents 
the ALF in Finland, communicates about its activities and programmes, 
develops and expands the Finnish network, encourages cooperation 
between civil society organisations and aims to promote understanding 
of  Mediterranean cultures and societies in Finland. The coordination 
function has its own action plan and annual report, but many events are 
organised in collaboration with FIME. The ALF coordination enhances 
FIME’s profile and contact network in Finland

www.annalindhfinland.fi
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ُملَّخص التقرير السنوي
املعهد الفنلندي يف الرشق االوسط

املعهد الفنلندي يف الرشق األوسط واحدا من أربعة معاهد فنلندية أكادميية خارج دولة 
فنلندا. تشمل نشاطات املعهد البحث األكادميي، دعم وتسهيل دراسات الرشق األوسط 
يف الجامعات الفنلندية وتنظيم مؤمترات ونشاطات الثقافية. يأيت متويل نشاطات املعهد 

من وزارة التعليم والثقافة الفنلندية.

املعهد مرخص رسميا يف دمشق سوريا، للمعهد حاليا مكتب يف بريوت وممثل يف 
القاهرة.

خالل عام 2016 كان يف املعهد شخصان يقومان باالبحاث وهام مديرة املعهد دكتورة 
ريَّا ماتيال ومنسقة األبحاث الورا  ويكسرتم. كام اجريت ندوتان أكادمييتان واحدة 

بعنوان الدين و االمرباطورية يف االلفية االوىل قبل امليالد، و الثانية أشكال جديدة من 
التنقل عرب الحدود. شارك املعهد يف ثالثة رحالت طالبية إىل الرشق األوسط كام نظم 

املعهد الفنلندي حفل موسيقي يف لبنان بالتعاون مع موسيقيني فنلنديني و اخر يف 
القاهرة.




