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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. Se tukee suomalaista Lähi-idän tutkimus-
ta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Instituutin 
toimisto on toistaiseksi Beirutissa, Libanonissa. Instituutilla on lisäksi 
edustaja Egyptissä, ja säätiöllä on toimisto Helsingissä. Vuonna 2014 
toimintaa järjestettiin Libanonin ja Egyptin lisäksi Jordaniassa, Turkissa, 
Iranissa, Kurdistanin itsehallintoalueella Irakissa ja Suomessa. Instituut-
tia ylläpitää vuonna 1994 perustettu Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, 
ja sen hallinnosta vastaavat säätiön hallitus ja tämän nimittämä instituu-
tin johtaja.

FIME Vuosikertomus 2014
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 on the Middle East and cooperates with universities in related 
teaching activities. For the time being, its office is in Beirut. In addition, 
it has a representative in Egypt and an office in Helsinki. During 
2014, FIME was active in Lebanon and Egypt, as well as in Jordan, 
the autonomous Kurdistan Region in Iraq, Turkey, Iran and Finland. 
The Institute is maintained by the Foundation of  the Finnish Institute 
in the Middle East, established in 1994, and it is administered by the 
Foundation’s board of  trustees and the director appointed by it.
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FIME Beirut
Finnish Institute in Beirut
c/o Consulate General of  Finland in Beirut
30 Badaro Street, Chaoui Building, 3rd floor
7956 Beirut
Lebanon

FIME Damascus
The Damascus office is closed until further notice.

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

FIME Helsinki
The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East   
Hallituskatu 2 B
00170 Helsinki

www.fime.fi

www.fimesaatio.fi

www.facebook.com/FimeInstitute
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Lähi-idän alati muuttuva poliittinen tilanne ei lakkaa yllättämästä ja jär-
kyttämästä. Vaikka Suomen Lähi-idän instituutti on kärsijöistä pienin, 
vaikuttavat Lähi-idän toisiaan seuraavat mullistukset senkin toimintaan. 
Vielä huhtikuussa 2014, kun Suomen Lähi-idän instituutti järjesti Ira-
kin Kurdistanin pääkaupungissa Erbilissä Ancient 
Arbela -konferenssin, näkymät Kurdistanissa 
olivat varsin valoisat ja yhteiskunta tuntui kehit-
tyvän myönteiseen suuntaan. Vierailimme myös 
jesidivähemmistön temppelissä Lalishissa, jossa 
saimme sydämellisen vastaanoton. Vain muu-
tama kuukausi myöhemmin ISIS eteni Sinjariin 
ja Mosulin ympäristöön saattaen Pohjois-Irakin 
ihmisten elämän kaaokseen. Lupaavasti alkanut 
yhteistyö Irakin Kurdistanissa jää odottamaan 
rauhallisempia aikoja.

Instituutin johtaja vaihtui huhtikuun alussa, kun vuodesta 2010 johta-
jana toiminut Ari Kerkkänen siirtyi uusiin tehtäviin Kabuliin ja hänen 
tilalleen valittiin instituutin johtajana aikaisemminkin toiminut dosentti 
Raija Mattila. Libanonissa on tähän saakka ollut turvallista, ja instituutti 
on voinut jatkaa toimintaansa Beirutissa, Suomen kunniapääkonsuli Za-
fer Chaouin instituutin käyttöön antamassa toimistossa. 

Instituutin tieteellisestä toiminnasta on erikseen mainittava yllämainittu 
Ancient Arbela -konferenssi Erbilissä huhtikuussa. FIME järjesti kon-
ferenssin yhdessä Erbilin Salahaddin-yliopiston ja Ranskan Lähi-idän 
instituutin IFPO:n kanssa, ja se oli ensimmäinen Erbilin varhaisesta 
historiasta järjestetty tieteellinen kokous. Osanottajat olivat parhaita asi-
antuntijoita sekä Lähi-idästä, Euroopasta että Pohjois-Amerikasta, joten 
kokouksen tieteellinen anti oli merkittävä. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 

Säätiön 
puheenjohtajan tervehdys

Message from the 
chairman of the Foundation
The constantly changing political situation in the Middle East 
keeps surprising and shocking. Although the Finnish Institute for 
the Middle East is among the least to suffer, repeated unrest in the 
region affects its activities, too. In April 2014, when FIME organised 

the Ancient Arbela conference in Erbil, the capital of  
Iraqi Kurdistan, prospects were rather bright there, 
and society seemed to be developing in a positive 
direction. We received a heartfelt welcome when we 
visited the Yazidi minority’s temple in Lalish. Only a 
few months later, ISIS advanced into the Sinjar and 
Mosul area, and people’s lives in northern Iraq were 
plunged into chaos. FIME’s cooperation in Iraqi 
Kurdistan started with such promise but must now 
wait for more peaceful times.

The Institute’s leadership changed at the start of  April, 
when Aki Kerkkänen, director since 2010, took up a new position in 
Kabul. He was replaced by Adjunct Professor Raija Mattila, who returns 
to the directorship she held before. Lebanon has been safe thus far, 
and FIME has been able to continue its activities in Beirut, in an office 
generously provided by Finland’s Honorary Consul General there, Zafer 
Chaoui. 

Of  particular note in the Institute’s academic activity was the 
aforementioned Ancient Arbela conference, held in Erbil in April. 
FIME organised the conference in conjunction with Erbil’s Salahaddin 
University and the Institut français du Proche-Orient (IFPO). It was the 
first academic conference on Erbil’s early history. The participants were 
leading experts from the Middle East, Europe and North America, so it 
was significant from an academic point of  view. 

FIME’s 
cooperation in Iraqi 
Kurdistan started 
with such promise 
but must now wait for 
more peaceful times.”
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tutkimuksen kollokvioiden sarja jatkui Turussa kesäkuussa otsikolla Con-
cord, Conflict and Co-existence: Religion and Society in the Middle East and North 
Africa. Kollokvio kokosi jälleen yhteen eri alojen Lähi-idän tutkijoita 
sekä Suomesta että ulkomailta. 

FIME on osallistunut aktiivisesti Tiedeinstituuttifoorumin toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen ja ollut näkyvänä toimijana Suomen kult-
tuuri- ja tiedeinstituutit ry:n järjestämässä instituuttien yhteistoiminnas-
sa. Instituutin Team Finland -työn ydin on toimiva työtoveruus ulkoasi-
ainministeriön kanssa, mikä kuluneena vuonna kantoi hedelmää mm. 
suurlähettiläs Kari Kahiluodon järjestämällä vastaanotolla Erbilissä huh-
tikuun konferenssin yhteydessä.

Uusi aluevaltaus säätiön toiminnassa on Anna Lindh 
-säätiön (ALF) Suomen-toiminnan koordinaatio, 
johon ulkoasiainministeriö myönsi Suomen Lähi-
idän instituutille erillisen rahoituksen vuosiksi 2014–
2016. Anna Lindh -säätiön tavoitteena on lisätä eri 
puolilla Välimerta toimivien ihmisten ja kansalais-
järjestöjen yhteistyötä, vuoropuhelua ja keskinäistä 
ymmärrystä. 

Säätiön 20-vuotisjuhlavuotta juhlistettiin ystäville ja yhteistyökump-
paneille järjestetyllä päivällisellä lokakuussa 2014. Muuten juhla-
vuotta on vietetty työn merkeissä, ja haluankin kiittää säätiön ja 
instituutin taitavia ja luotettavia työntekijöitä menestyksekkäästä toi-
mintavuodesta. Raija Mattila on ottanut instituutin johtajan tehtä-
vät kokeneesti haltuun. Asiamies Anu Leinonen on kantanut vastuun 
paitsi säätiön arkityöstä myös ALF-koordinaatiosta, ja hänen avukseen 
valittiin tammikuussa 2014 HuK Suvi Laakso. Instituutin tapahtuma-
koordinaattorina on toiminut elokuun alusta VTM Tiina Järvi ja har-
joittelijoina teol.yo. Jaakko Pylvänäinen ja HuK Virpi Luoma. Kairossa 
instituutin edustajana on edelleen toiminut tri Said Sadek ja Beirutis-
sa hallinnon avustajana Manal Chatila. Kiitän lämpimästi myös sääti-
ön hallitusta aktiivisesta ja sitoutuneesta työstä vuoden 2014 aikana. 

The series of  colloquia on Middle Eastern and North African research 
continued in Turku in June under the theme Concord, Conflict and Co-
existence: Religion and Society in the Middle East and North Africa. Once again, 
the colloquium brought together researchers into the Middle East from 
both Finland and abroad.

FIME has participated actively in planning and implementing the 
operations of  the Forum of  Finnish Academic Institutes and has been a 
notable player in the collaboration of  institutes organised by the Finnish 
Cultural and Academic Institutes Association. The Institute’s effective 
partnership with the Ministry for Foreign Affairs has formed the core 

of  its work as part of  Team Finland. Last year, 
for example, this bore fruit in the reception 
given by Ambassador Kari Kahiluoto in Erbil 
in April.

A new area of  operations for the Foundation 
is the coordination of  the Finnish activities 
of  the Anna Lindh Foundation (ALF), for 
which the Ministry for Foreign Affairs granted 
FIME specific funding for 2014–2016. The 
ALF aims to work with individuals and 

non-governmental organisations around the Mediterranean to foster 
cooperation, dialogue and mutual understanding.

The twentieth birthday of  the Foundation of  Finnish Institute for the 
Middle East was celebrated at a dinner for friends and cooperation 
partners in October 2014. Apart from that, the anniversary year was spent 
hard at work — indeed, I wish to thank the talented and dependable staff  
of  the Foundation and the Institute for a successful year. Raija Mattila 
has resumed the helm with an experienced hand. Executive officer Anu 
Leinonen has taken responsibility for both the day-to-day work of  the 
Foundation and ALF coordination, and in January 2014 Suvi Laakso 
was appointed to assist her. Since the start of  August, the Institute’s 
events coordinator has been Tiina Järvi, and Jaakko Pylvänäinen and 

Kollokvio kokosi 
jälleen yhteen 

eri alojen Lähi-idän 
tutkijoita sekä Suomesta 
että ulkomailta.”
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Martti Nissinen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja

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

Erityisen sydämellisen kiitoksen lausun instituuttia taitavasti ja rohkeasti 
johtaneelle Ari Kerkkäselle ja toivotan hänelle menestystä uudessa teh-
tävässään.

Päätän tervehdykseni edellisten vuosien tapaan toivomukseen, että Syy-
rian, Irakin ja koko Lähi-idän synkät näkymät kääntyisivät tulevan kerto-
musvuoden aikana kohti parempaa. 

Virpi Luoma have served as interns. Dr Said Sadek has continued 
to act as the Institute’s representative in Cairo, and Manal Chatila as 
assistant to the director in Beirut. I also extend my warm thanks to the 
Foundation’s board for its active and committed work during 2014. An 
especially heartfelt thank-you goes to Ari Kerkkänen for his skilful and 
brave leadership, and I wish him every success in his new role.

As in previous years, I end my greeting with a wish that the bleak outlook 
in Syria, Iraq and the entire Middle East will take a turn for the better in 
the current year.
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Kauteni Suomen Lähi-idän instituutin johtajana alkoi 5. huhtikuu-
ta. Assyriologina minulle oli erityisen suuri ilo aloittaa johtajakau-
teni Erbilissä Pohjois-Irakin Kurdistanin itsehallintoalueella eli As-
syrian suurvallan tärkeässä keskuksessa Arbelassa. Muinainen Arbela 
-konferenssi oli instituutin Lähi-idässä järjestämistä tieteellisistä ta-
pahtumista tähän asti suurin ja kansainvälisin. Huhtikuun suotuisat 
näkymät Kurdistanissa vaihtuivat kuitenkin kesän aikana suureen 
epävarmuuteen. 

Lähi-idän tilanne on nyt paljon vaikeampi ja ar-
vaamattomampi kuin ollessani instituutin johta-
jana vuosina 2005–2008. Epävakaasta tilantees-
ta huolimatta palasin hyvillä mielin instituutin 
johtoon, sillä instituutti on osoittanut, että se 
pystyy sopeuttamaan toimintansa vallitseviin 
vaikeisiinkin olosuhteisiin. Tehtävissä on paljon 
tuttua, ja on tietenkin suuri etu tuntea instituu-
tin työntekijöitä ja sidosryhmiä jo entuudestaan. 
Paljon on kuitenkin myös tapahtunut kehitystä 
edeltäjieni Hannu Juusolan ja Ari Kerkkäsen ai-
kana. Tästä on ollut hyvä jatkaa.

Säätiön 20-vuotisjuhlavuosi oli instituutin toi-
minnassa erityisen vilkas, ja sen kunnianhimoi-
nen ohjelma oli mahdollista ainoastaan kaikkien työntekijöiden ja 
yhteistyökumppanien erinomaisen panoksen ansiosta. Minulla on ilo 
lausua kiitokset instituutin kaikille yhteistyökumppaneille. Erityises-
ti haluan mainita Libanonin kunniapääkonsuli Zafer Chaouin, jonka 
taloudellinen avustus mahdollisti pianisti Folke Gräsbeckin konsert-
tivierailun Libanonin filharmonisen orkesterin solistina. Edellisten 

Instituutin 
johtajan katsaus

Review by the 
Institute’s director
My term as the director of  the Finnish Institute in the Middle East 
began on 5 April. As an Assyriologist, I was particularly delighted 
to begin my term in Erbil in northern Iraq’s autonomous Kurdistan 
Region — namely in Arbela, the important centre of  the Assyrian 
empire. The Ancient Arbela conference was the largest and most 
international of  the academic events organised by FIME in the Middle 
East. However, April’s positive outlook in Kurdistan turned to grave 

uncertainty over the summer.

The situation in the Middle East is now much more 
difficult and uncertain than when I first directed 
the Institute, in 2005–2008. Despite the unstable 
situation, I was happy to return to lead the Institute, 
which has proved it can adapt its operations to the 
prevailing circumstances, however tough. Much of  
the role is familiar, and of  course knowing some 
of  FIME’s staff  and stakeholders of  old is a great 
advantage. Much has also developed under my 
predecessors Hannu Juusola and Ari Kerkkänen. It 
has been a good starting point for further progress.

The Foundation’s twentieth anniversary year was 
an exceptionally busy one for the Institute, and its 
ambitious programme was feasible only as a result of  

excellent contributions by all its staff  and cooperation partners. In 
particular, I would like to mention Honorary Consul General Zafer 
Chaoui in Lebanon, whose financial support facilitated the concert 
visit by pianist Folke Gräsbeck to perform as soloist with the Lebanese 
Philharmonic Orchestra. As in previous years, we have worked together 
with, among others, the Tampere Peace Research Institute (TAPRI), 

 Despite the 
unstable situation, 
I was happy to 
return to lead the 
Institute, which 
has proved it can 
adapt its operations 
to the prevailing 
circumstances, 
however tough.”
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the Association for Teachers of  History and Social Studies in Finland 
(HYOL), the Friends of  the Finnish Institute in the Middle East 
(SLIY) and the Jordanian Qasid Arabic Institute. Our new cooperation 
partners were the Donner Institute in Turku and Changes in Sacred Texts 
and Traditions, the Academy of  Finland’s centre of  excellence set up 
in 2014 and hosted by the Faculty of  Theology of  the University of  
Helsinki.

A central aim of  my directorship is to consolidate the Institute’s well-
developing academic activities. In some respects, we have to start over; 
we must, for example, apply for official status in Lebanon. Lebanon 
offers a good base for academic cooperation, as it hosts many 
high-quality universities and academic institutes. With the Embassy 
of  Finland beginning operations in Beirut on 1 March under HE 
Ambassador Matti Lassila, Finland will become much more visible in 
Lebanon.

The road may at times be winding, but the Institute is heading in a 
clear direction of  continuing development.

vuosien tapaan yhteistyötä on tehty mm. Tampereen yliopiston Rauhan- 
ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIn, Historian ja yhteiskuntaopin opet-
tajien liiton, Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n ja jordanialaisen 
Qasid-instituutin kanssa. Uusina yhteistyökumppaneina ovat olleet Don-
ner-instituutti Turussa ja vuonna 2014 toimintansa aloittanut, Helsingin 
yliopiston teologisessa tiedekunnassa toimiva Suomen Akatemian huip-
puyksikkö Changes in Sacred Texts and Traditions. 

Johtajakauteni keskeisenä tavoitteena on edelleen vahvistaa instituu-
tin hyvin kehittynyttä tieteellistä toimintaa. Monta asiaa joudumme 
aloittamaan taas alusta, ja edessä on virallisen aseman hakeminen 
Libanonissa. Libanon tarjoaa tiedeyhteistyöhön hyvät lähtökohdat, 
sillä siellä toimii monia korkeatasoisia yliopistoja ja tiedeinstituutteja. 
Suomen Beirutin suurlähetystön aloittaessa toimintansa 1. maalis-
kuuta suurlähettiläs Matti Lassilan johdolla Suomen näkyvyys Liba-
nonissa tulee vahvistumaan huomattavasti. 

Matka on välillä mutkikas, mutta suunta instituutin toiminnan jatku-
vaksi kehittämiseksi on selvä.

Raija Mattila
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja

Director, the Finnish Institute in the Middle East



Suomen Lähi-idän instituutin tärkein tavoite on tukea suomalaista 
Lähi-idän tutkimusta ja sen kehitystä sekä arabian kielen opetusta. 

Suomen 
Lähi-idän instituutti

The most important aim of  the Finnish Institute in the Middle East is 
to support Finnish research on the region and the teaching of  Arabic.

Finnish Institute 
in the Middle East
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Tieteellinen tutkimus ja opetus Academic activities
The Institute’s academic activities comprise conferences, seminars, 
the director’s research, the visiting fellows programme, support to 
Finnish researchers and creating contacts in the Middle East.

Conferences

Ancient Arbela: Pre-Islamic History of Erbil
Erbil, northern Iraq, 7–10 April 2014

This international conference on the pre-Islamic history of  the town of  
Arbela highlighted the globally top-class Assyriological research carried 
out at the University of  Helsinki. It brought together a prestigious 
group of  Assyriologists and archaeologists from across the world. The 
conference was organised in cooperation with the Institut français du 
Proche-Orient (IFPO) in Erbil and the Department of  Archaeology 
of  Salahaddin University – Hawler. It was coordinated by Adjunct 
Professor Raija Mattila, who led FIME in 2005–2008 and took over the 
directorship again just before the conference.

Third Finnish Colloquium of Middle East and North African Studies 
– Concord, Conflict and Co-existence: 
Religion and Society in the Middle East and North Africa
Turku, 5−7 June 2014

The colloquium, convened for the third time, brought together over 
100 Finnish and international researchers and students. The successful 
colloquium was organised together with the Donner Institute for 
Research in Religious and Cultural History, Åbo Akademi University 
and the Tampere Peace Research Institute (TAPRI). Thirteen of  the 
presentations were published in the Donner Institute’s peer-reviewed 
electronic journal Approaching Religion (vol.4, no.2).

Instituutin tieteellinen toiminta koostuu konferensseista, seminaareista 
ja instituutin johtajan tekemästä tutkimuksesta sekä tutkijavierailuohjel-
masta, suomalaisten tutkijoiden avustamisesta ja yhteyksien luomisesta 
Lähi-idässä.

Konferenssit

Ancient Arbela: Pre-Islamic History of Erbil
Erbil (Pohjois-Irak), 7.–10.4.2014

Arbelan kaupungin esi-islamilaiseen historiaan keskittynyt kansain-
välinen konferenssi nosti esille Helsingin yliopistossa tehtävää kan-
sainväliseen huippuluokkaan lukeutuvaa assyriologista tutkimus-
ta ja keräsi yhteen arvovaltaisen joukon assyriologeja ja arkeologeja 
eri puolilta maailmaa. Konferenssi järjestettiin yhteistyössä Institut 
français du Proche-Orient – Erbilin (IFPO) ja Salahaddin Universi-
ty – Hawlerin arkeologian laitoksen kanssa, ja sen järjestelyjä koordi-
noi Suomen Lähi-idän instituuttia vuosina 2005–2008 johtanut ja uu-
tena johtajana juuri konferenssin alla aloittanut dosentti Raija Mattila. 

Third Finnish Colloquium of Middle East and North African Studies 
- Concord, Conflict and Co-existence: 
Religion and Society in the Middle East and North Africa
Turku, 5.−7.6.2014

Kolmannen kerran järjestettyyn kollokvioon osallistui yli sata suomalais-
ta ja ulkomaalaista tutkijaa ja opiskelijaa. Hyvin onnistunut ja kansainvä-
linen kollokvio järjestettiin yhdessä Donner-instituutin, Åbo Akademin 
ja Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIn kanssa. Kollokvion esi-
telmistä 13 julkaistiin artikkeleina Donner-instituutin vertaisarvioidussa 
elektronisessa lehdessä Approaching Religion, vol. 4. No 2. 
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FIME as cooperation partner

Seminar: Writing Neo-Assyrian History: 
Sources, problems and approaches
Helsinki, 22–25 September 2014

FIME’s director Raija Mattila was one of  the three organisers of  this 
international seminar, which brought together 25 researchers and was funded 
mainly by Helsinki University’s Finland Distinguished Professor Programme 
(FiDiPro), entitled Intellectual Heritage of  the Ancient Near East.

Academic conference: UEAI27
Helsinki, 2–6 June 2014

FIME assisted Professor Jaakko Hämeen-Anttila from Helsinki University’s 
Department of  Arabic and Islamic Studies, a member of  the Foundation’s 
board of  trustees, in coordinating the 27th Congress of  the Union 
Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI 27).

Workshop: Gender, Methodology and the Ancient Near East
Helsinki, 27–28 October 2014

FIME supported Helsinki University’s workshop for 21 international 
participants. Dr Saana Svärd, a deputy member of  the Foundation’s 
board of  trustees, was one of  its two organisers.

Intensive courses and study trips

Study trip: Ancient Turkey
Turkey, 19–25 May 2014

Led by Adjunct Prof. Sanna Aro-Valjus, a member of  the Foundation’s board 
of  trustees, the trip introduced ten master’s and doctoral students to the 
outlines of  Anatolia’s prehistory and ancient history. The main themes were 
the Hittite empire and culture and their subsequent impact in the Iron Age.

FIME yhteistyökumppanina

Seminaari: Writing Neo-Assyrian History: 
Sources, problems and approaches
Helsinki, 22.–25.9.2014

Instituutin johtaja Mattila oli yksi kansainvälisen seminaarin kolmes-
ta järjestäjästä. Seminaariin osallistui 25 tutkijaa, ja sen rahoitti pääosin 
Helsingin yliopiston FiDiPro-hanke Intellectual Heritage of  the Ancient Near 
East.

Tieteellinen konferenssi: UEAI27
Helsinki, 2.–6.6.2014

FIME avusti Helsingin yliopiston arabian ja islamin tutkimuksen profes-
sorin ja säätiön hallituksen jäsenen Jaakko Hämeen-Anttilan koordinoi-
man konferenssin 27th Congress of  the Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants (UEAI 27) järjestelyissä.

Työpaja: Gender, Methodology and the Ancient Near East
Helsinki 27.–28.10.2014

FIME tuki Helsingin yliopiston järjestämää 21 osallistujan kansainvälistä 
työpajaa. FIMEn hallituksen varajäsen FT Saana Svärd oli yksi työpajan 
kahdesta järjestäjästä. 

Intensiivikurssit ja opintomatkat

Opintomatka: Turkin muinaisuus
Turkki, 19.–25.5.2014

Säätiön hallituksen jäsenen dosentti Sanna Aro-Valjuksen vetämä ekskur-
sio perehdytti kymmenen maisteri- ja tohtoritason opiskelijaa Anatolian 
esi- ja varhaishistorian pääpiirteisiin. Ekskursion pääteemoina olivat heet-
tiläisten valtakunta ja kulttuuri sekä niiden rautakautinen jälkivaikutus. 



16               FIME Vuosikertomus / AnnuAl report 2014

"I’ll remember this trip as a wonderful experience, and I recommend that 
every student interested in this area take part in the next archaeological 
excursion organised by FIME."

Tommi Vainikainen

Student course 
– Media Role in Revolution, Counter-Revolution 
and Democratization in Arab Spring Countries 
Cairo and Alexandria, Egypt, 19–26 October 2014

The intensive course for nine students on Middle Eastern media and 
its role in regional turmoil was organised in cooperation with the 
University of  Tampere’s School of  Communication, the Tampere Peace 
Research Institute (TAPRI) and the Department of  Journalism and 
Mass Communication at the American University in Cairo. The course 
was coordinated by FIME’s Egypt representative, Dr Sadek.

Student course – Intensive course in spoken Arabic
Amman, Jordan, 19 May to 12 June 2014

FIME organised a four-week intensive course on spoken Arabic together 
with the University of  Helsinki and Qasid, a specialised Arabic-teaching 
institute in Amman, for five of  the university’s students of  Arabic.

Study trip – Excursion to Iran by the Finnish Association for Students of 
Middle Eastern and North African Studies
Iran, 17–25 May 2014 

The Finnish Association for Students of  Middle Eastern and North 
African Studies (LIO) organised a 12-person study trip focusing on 
contemporary Iranian society. Professor Hannu Juusola led the trip, 
which was planned, funded and delivered as a collaboration of  FIME, 
the University of  Helsinki and the Embassy of  Finland in Tehran.

"The trip supplied fresh perspectives and prompted many questions, 

"Tämä matka jää ainakin minun mieleeni upeana kokemuksena, ja 
suosittelen kyllä kaikkia alueesta kiinnostuneita opiskelijoita otta-
maan osaa seuraavalle FIMEn järjestämälle arkeologiselle ekskur-
siolle."

Tommi Vainikainen

Opiskelijakurssi: 
Media Role in Revolution, Counter-Revolution a
nd Democratization in Arab Spring Countries 
Kairo ja Aleksandria (Egypti), 19.–26.10.2014

Lähi-idän mediaan ja sen rooliin Lähi-idän myllerryksessä keskittynyt 
yhdeksän opiskelijan intensiivikurssi järjestettiin yhteistyössä Tampe-
reen yliopiston viestinnän laitoksen, TAPRIn ja Kairon amerikkalaisen 
yliopiston joukkoviestinnän tutkimuksen laitoksen kanssa. Kurssia koor-
dinoi FIMEn Egyptin edustaja Dr. Sadek.

Opiskelijakurssi: Puhutun arabian intensiivikurssi
Amman (Jordania), 19.5.–12.6.2014

FIME järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston ja arabian kielen opetuk-
seen erikoistuneen ammanilaisen Qasid-instituutin kanssa neljä viikkoa 
kestäneen puhutun arabian intensiivikurssin viidelle Helsingin yliopiston 
arabian kielen opiskelijalle.

Opintomatka: Lähi-idän opiskelijat ry:n ekskursio Iraniin 
Iran, 17.–25.5.2014 

Lähi-idän opiskelijat ry (LIO) järjesti toukokuussa nyky-Iranin yhteis-
kuntaan keskittyneen 12 hengen opintomatkan. Matkan vastuullisena 
opettajana toimi prof. Hannu Juusola, ja FIME, Helsingin yliopisto ja 
Suomen Teheranin-suurlähetystö olivat yhteistyökumppaneina matkan 
suunnittelussa, rahoituksessa ja toteutuksessa.

"Opintomatka antoi tuoreita näkökulmia ja synnytti monia kysymyksiä 
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mutta loi myös ryhmällemme uusia kontakteja, joita voidaan hyödyntää 
tulevassa toiminnassa."                                                        Tiina Hyyppä

Opintomatka: Jordanian arkeologia
Jordania, 21.–28.9.2014

Helsingin seudun kesäyliopisto toteutti FIMEn aloitteesta ja avulla viikon 
mittaisen, professori emeritus Jaakko Frösénin johtaman arkeologisen 
ekskursion Jordaniaan. Kenttämatka perehdytti Jordanian merkittävim-
piin arkeologisiin kohteisiin. Ekskursiota edelsi Jaakko Frösénin ja arke-
ologian dosentti Z. T. Fieman kesällä vetämä kurssi, jossa tarkasteltiin 
Lähi-idän historiaa ja arkeologiaa kreikkalaisella ja roomalaisella ajalla. 

Tutkijavierailuohjelma

Tutkijavierailuohjelma tarjoaa suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden 
tehdä kenttätutkimusta Lähi-idässä, harjoittaa tutkimukseen liittyviä 
kie¬liopintoja ja verkottua Lähi-idässä toimivien tutkijoiden ja tutkimus-
lai-tosten kanssa. Tutkijavierailuohjelma toimii myös osana tutkijoiden 
am¬matillisen työuran kehittämistä.

YTM Sandra Nasser El-Dine Tampereen yliopistosta oli FIMEn tut-
kijavieraana Columbia University Middle East Research Centerissä (CU-
MERC) Ammanissa 1.1.–30.6.2014. Hänen tutkijavierailunsa toteutui 
FIMEn ja CUMERCin vuonna 2013 solmiman yhteistyösopimuksen 
puitteissa. Nasser El-Dine keräsi aineistoa Ammanissa asuvien arabi-
nuorten parisuhdekäsityksiä käsittelevään etnografiseen väitöskirjatut-
kimukseensa, työsti syyrialaisnuoria käsittelevää lukua kansainväliseen 
julkaisuun ja valmisteli kaksi konferenssiesitelmää. 

Instituutin johtajan tutkimus

Ari Kerkkänen
Instituuttia alkuvuoden johtanut FT Ari Kerkkänen julkaisi kaksi tie-
teellistä artikkelia ja yhden lehtikirjoituksen. Lisäksi hän jatkoi Syyri-

but it also created new contacts for our group to benefit from in future."
Tiina Hyyppä 

Study trip: Jordan’s archaeology
Jordan, 21–28 September 2014

The Helsinki Summer University delivered a week-long archaeological 
excursion to Jordan on FIME’s initiative and with its support. The 
fieldtrip, led by Professor Emeritus Jaakko Frösén, introduced Jordan’s 
most significant archaeological sites. It was a follow-up to the summer 
courses into Middle Eastern history and archaeology in the Greco-
Roman period led by Professor Frösén and Adjunct Professor of  
Archaeology Z.T. Fiema.

FIME’s visiting fellow programme

The visiting fellow programme offers Finnish researchers the opportunity 
to do fieldwork in the Middle East, to study the languages related to their 
research and to network with Middle Eastern researchers and research 
institutes. The programme is also part of  the researchers’ professional 
development. 

Sandra Nasser El-Dine, M.Soc.Sc., from the University of  Tampere 
was FIME’s visiting fellow at the Columbia University Middle East 
Research Center (CUMERC) in Amman from 1 January to 30 June. Her 
research visit took place under the 2013 framework agreement between 
FIME and CUMERC. Ms Nasser El-Dine collected material for her 
ethnographic dissertation on how Arabic youth in Amman view intimate/
romantic relationships. She also worked on a chapter on Syrian youth for 
an international publication and prepared two conference presentations.

Director’s research

Ari Kerkkänen
Dr Ari Kerkkänen, who led the Institute for the early part of  the 
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1/2014:
Anna-Liisa Tolonen: Vuosituhat yhtä tarinaa

2/2014:
Mika Suonpää: Kauppadiplomatiaa itäisellä Välimerellä: 

Sir John Bowring Egyptissä ja Syyriassa 1837–1838

3/2014:
Joonas Maristo: Abdul Rahman Munif  ja Suolakaupungit-pentalogia

4/2014:
Ali Qleibo: Serendipity in Artas – Portrait of  a Palestinian Village

5/2014:
Hannu Juusola: Lähi-idän tutkimuksen haasteet Suomessa

6/2014:
Virpi Luoma: Suomen Joutsenen vierailusta Beirutissa 80 vuotta
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an lähihistoriaa käsittelevän Syyria – synnystä sisällissotaan -monografian 
kirjoittamista. Instituutin johtaja piti kuusi esitelmää tai vierailuluentoa 
tammi-maaliskuussa ja antoi viisi haastattelua medialle.

Raija Mattila
Instituuttia huhtikuusta johtanut dosentti Raija Mattila jatkoi Assyrian 
suurvaltaa ja sen hallintojärjestelmää koskevaa tutkimustaan. Hän piti 
kolme esitelmää kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa ja julkaisi 
yhden tieteellisen artikkelin sekä oli toimittajana yhdessä kokoomateok-
sessa.

Arkeologinen kartoitus: Archeological Survey of 
Ancient Trade Routes from Al-Ula to the Red Sea

Suomen Lähi-idän instituutti jatkoi yhteistyökumppanina arkeologian 
dosentti Z. T. Fieman koordinoimassa vuonna 2013 käynnistyneessä ar-
keolgisessa survey-projektissa Saudi-Arabiassa.

Muu tieteellinen toiminta

Open access -julkaisutoiminta
FIME aloitti open access -julkaisuyhteistyön Suomen Itämaisen Seuran 
kanssa Studia Orientalia Electronica -sarjan tiimoilta. Yhteistyöllä halu-
taan taata suomalaisen Lähi-idän tutkimuksen avoin saatavuus.

Tieteen popularisointi: 
Lukemista Levantista -sarja
Instituutti julkaisee Lähi-itään liittyvää tieteellistä tutkimusta laaja-
alaisesti ja yleistajuisesti esittelevää Lukemista Levantista -asiantuntija-
kirjoitussarjaa. Instituutin kotisivuilla julkaistiin vuonna 2014 kuusi 
sarjan artikkelia, joista neljä oli ilmestynyt jo Suomen Itämaisen Seu-
ran (SIS) julkaisemassa Lukemista Levantista -kokoomateoksessa syk-
syllä 2013. 

year, published two academic articles and one newspaper article. In 
addition, he continued to write a monograph on Syria’s recent history, 
Syria – From Birth to Civil War. The director gave six presentations and 
guest lectures from January to March, as well as five media interviews.

Raija Mattila
Adjunct Professor Raija Mattila, the Institute’s director from April, 
continued her research into the Assyrian empire and its administrative 
system. She gave three presentations at international conferences, 
published one academic article, and edited one collection of  articles.

Archaeological survey
of ancient trade routes from Al-Ula to the Red Sea

FIME continued to collaborate in this archaeological survey project 
in Saudi Arabia, established in 2013 and coordinated by Adjunct 
Professor of  Archaeology Z.T. Fiema.

Other academic activities

“Open access” publishing
FIME began its “open access” publishing collaboration with the Finnish 
Oriental Society through the series Studia Orientalia Electronica, with 
the aim of  ensuring open access to Finnish research on the Middle East.

Popularising research: Levant Letters

The Institute publishes Levant Letters, a broad-ranging series of  
expert articles on academic research into the Middle East aimed at a 
general readership. Six articles in the series appeared on the Institute’s 
website in 2014, of  which four had already be published in the Finnish 
Oriental Society’s Finnish-language Lukemista Levantista collection 
in autumn 2013. One article was published in English: Ali Qleibo: 
”Serendipity in Artas – Portrait of  a Palestinian Village”.



Taiteellinen ja kulttuuritoiminta
Folke Gräsbeck konsertoi Libanonissa
Palkittu pianisti Folke Gräsbeck, joka tunnetaan Sibeliuksen pianomusii-
kin johtavana tulkitsijana, esiintyi 23.5. Libanonin filharmonisen orkeste-
rin solistina Beirutin St Joseph -kirkossa. 325 kuulijaa kerännyt konsertti 
järjestettiin yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa ja libanonilaisen 
rahoituksen turvin.

Culture and arts
Folke Gräsbeck concert in Lebanon
Award-winning pianist Folke Gräsbeck, known as a leading interpreter 
of  Sibelius’s piano music, performed as soloist with the Lebanon 
Philharmonic Orchestra in St Joseph’s Church in Beirut on 23 May. The 
concert attracted an audience of  325 and was organised in cooperation 
with the Finnish Embassy and with Lebanese funding.
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Instituutti toimii suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden väylänä 
Lä¬hi-itään ja pyrkii synnyttämään yhteistyötä ja verkostoja suomalais-
ten ja Lähi-idän maiden tutkijoiden, opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja 
organisaatioiden välille. 

Suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekeminen

Lehtori Riitta Mikkola piti 6.12. Beirutissa 37 libanonilaiselle opettajalle 
työpajan Lessons from Finland in History Education, jossa keskityttiin kansal-
lisen identiteetin muotoutumiseen ja monumenttien käyttöön historian 
opetuksessa. Työpaja järjestettiin yhteistyössä Historian ja yhteiskunta-
opin opettajien liiton, Lebanese American Universityn ja Lebanese As-
sociation for Historyn kanssa. 

Instituutti ylläpitää verkkosivuillaan Lähi-idästä Suomeen tuleville opis-
kelijoille ja tutkijoille suunnattua opasta sekä avustaa Suomesta Lähi-
itään lähteviä opiskelijoita ja tutkijoita. 

Harjoittelu 

Suomen Lähi-idän instituutissa työskentelee vuosittain kaksi CIMO-har-
joittelijaa, kumpikin viiden kuukauden ajan. Vuoden 2014 harjoittelijat 
olivat teol.yo Jaakko Pylvänäinen Helsingin yliopistosta ja HuK Virpi 
Luoma Turun yliopistosta.  Harjoittelijoiden työpanos on instituutille 
korvaamaton. Suomalaisille opiskelijoille ja vastavalmistuneille harjoitte-
lu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua Lähi-itään ja kehittää 
arabian kielen taitoaan.

Instituutin muu toiminta Other Institute activities 
The Institute acts as a route into the Middle East for Finnish researchers 
and students and aims to foster cooperation and networking between 
researchers, students, experts and organisations in Finland and Middle 
Eastern countries.

Raising awareness about Finnish education
Lecturer Riitta Mikkola held a workshop for 37 Lebanese teachers on 
6 December in Beirut, entitled Lessons from Finland in History Education, 
which focused on the formation of  national identity and the use of  
monuments in teaching history. The workshop was organised together 
with the Association for Teachers of  History and Social Studies in 
Finland (HYOL), the Lebanese American University and the Lebanese 
Association for History.

The Institute maintains guidance on its website for students and researchers 
coming to Finland from the Middle East. It also assists students and 
researchers going from Finland to the Middle East. 

Internships

The Finnish Ministry of  Education and Culture’s Centre for International 
Mobility (CIMO) facilitates two five-month internships at FIME every 
year. In 2014, the interns were theology student Jaakko Pylvänäinen from 
the University of  Helsinki and Virpi Luoma, B.A., from the University 
of  Turku. The interns’ work makes an invaluable contribution to the 
Institute. In turn, the internship offers Finnish students and recent 
graduates a unique opportunity to learn about the Middle East and 
develop Arabic language skills.
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Instituutin ja säätiön edustajat ovat tärkeä lähde erityisesti suomenkie-
liselle medialle. Lisäksi FIME välittää esitelmä- ja haastattelupyyntöjä 
muille Lähi-idän asiantuntijoille.

Walla-blogi

Ari Kerkkänen julkaisi aktiivisesti kirjoituksia Lähi-idän elämää kom-
mentoineessa suositussa Walla-blogissaan johtajakautensa loppuun asti. 
Blogin kirjoitukset julkaistaan kirjana vuonna 2015.

Mosaiikki-blogi

Elokuussa perustetussa Lähi-idän ilmiöitä paikan päältä kommentoivas-
sa Mosaiikki-blogissa (https://mosaiikki.wordpress.com) julkaistiin vuo-
den loppuun mennessä seitsemän kirjoitusta, joita oli käynyt katsomassa 
reilusti yli tuhat kävijää.  

Instituutin oma tiedotus

Instituutti tiedottaa aktiivisesti verkkosivuillaan, Facebookissa (863 tykkä-
ystä tammikuussa 2015) ja uutiskirjeessään. Yli 600 vastaanottajalle lähetet-
tävä suomenkielinen uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa vuodessa. 

Communication
Representatives of  the Institute and Foundation are important sources 
for Finnish-language media in particular. In addition, FIME passes on 
presentation and interview requests to other Middle East experts. 

Walla blog

Ari Kerkkänen was active in publishing commentaries on life in the 
Middle East in his popular Walla blog until the end of  his directorship. 
The blog posts will be published as a book in 2015.

Mosaiikki blog

The Mosaiikki blog was set up in August for on-the-spot commentary 
on Middle Eastern phenomena: https://mosaiikki.wordpress.com. By 
the end of  the year, seven posts had been published, attracting more 
than a thousand readers.

Institute’s news

The Institute communicates actively on its website, on Facebook (863 likes 
as at January 2015) and in its newsletter. The Finnish-language newsletter 
has more than 600 subscribers and is published six times a year.

Viestintä
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Yhteistyökumppanit  
ja verkostot
Instituutin hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyökump-
panien kanssa tai näiden tuella. 

Vuoden 2014 toiminta toteutettiin muun muassa seuraavien kump-
paneiden kanssa: 

Helsingin yliopisto (erityisesti Changes in Sacred Texts and Traditions 
-huippuyksikkö ja FiDiPro-hanke Intellectual Heritage of  the Ancient 
Near East), Donner-instituutti, Åbo Akademin teologinen tiedekun-
ta, Tampereen yliopiston viestinnän laitos sekä Rauhan- ja konflik-
tintutkimuskeskus TAPRI, Helsingin seudun kesäyliopisto, Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, Kansainvälisen vaihdon keskus 
CIMO, Suomen muut tiedeinstituutit ja tiedettä tekevät kulttuuri-
instituutit, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Anna Lindh -sää-
tiön Suomen kansallinen verkosto, Suomen Lähi-idän opiskelijat ry, 
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry, Konstantinus Suuren Rita-
rikunta, Helsingin työväenopisto, Suomen Joutsenen valtameripur-
jehtijain perinneyhdistys ry, Suomen Itämainen Seura, pianisti Folke 
Gräsbeck, Libanonin filharmoninen orkesteri, Suomen Damaskok-
sen suurlähetystö, Suomen Kairon suurlähetystö, Suomen Teheranin 
suurlähetystö, Suomen Libanonin kunniapääkonsuli Zafer Chaoui, 
Suomen Jordanian kunniapääkonsuli Dr. Rakan Rsheidat, Institut 
français du Proche-Orient – Erbil, Salahaddin University – Hawlerin 
arkeologian laitos (Erbil), Columbia University Middle East Research 
Center (Amman), Qasid-kielikoulu (Amman), Kairon amerikkalainen 
yliopisto, Kairon yliopisto, Lebanese American University, Lebanese 
Association for History, Union Européenne des Arabisants et Isla-
misants, arkeologian dosentti Z. T. Fiema sekä lukuisa joukko muita 
yksittäisiä tutkijoita ja asiantuntijoita.

Cooperation 
and networking
The Institute’s projects are planned and implemented with the 
collaboration or support of  cooperation partners.

Cooperation partners in 2014 activities:

University of  Helsinki (in particular, the Changes in Sacred Texts and 
Traditions centre of  excellence and the FiDiPro project Intellectual Heritage 
of  the Ancient Near East); Donner Institute for Research in Religious 
and Cultural History; Åbo Akademi University, Faculty of  Theology; 
University of  Tampere, School of  Communication, Tampere Peace 
Research Institute (TAPRI); Helsinki Summer University; Association 
for Teachers of  History and Social Studies in Finland (HYOL); Centre 
for International Mobility (CIMO), Other Finnish academic institutes 
and cultural institutes with academic activities; Finnish Cultural and 
Academic Institutes Association (SKTI); Anna Lindh Foundation 
(ALF), Finnish national network; Finnish Association for Students 
of  Middle Eastern and North African Studies (LIO); Friends of  the 
Finnish Institute in the Middle East (SLIY); Ordo Sancti Constantini 
Magni (OCM); Finnish Adult Education Centre, Helsinki; Heritage 
association for the Suomen Joutsen vessel; Finnish Oriental Society; Mr 
Folke Gräsbeck, pianist; Lebanon Philharmonic Orchestra; Embassy of  
Finland, Damascus; Embassy of  Finland, Cairo; Embassy of  Finland, 
Teheran; Mr Zafer Chaoui, Honorary Consul General of  Finland, 
Lebanon; Dr Rakan Rsheidat, Honorary Consul General of  Finland, 
Jordan; Institut français du Proche-Orient – Erbil; Salahaddin University 
– Hawler, Department of  Archaeology; Columbia University Middle East 
Research Center, Amman; Qasid Arabic Institute, Amman; American 
University in Cairo; University of  Cairo; Lebanese American University; 
Lebanese Association for History; Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants; Adjunct Professor of  Archaeology Z.T. Fiema; numerous 
other individual researchers and experts.
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Tiedeinstituuttifoorumi

Suomen tiedeinstituuttien välisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa 
tiedeinstituuttien asemaa osana suomalaista tutkimusjärjestelmää. 

FIMEn johtaja koordinoi vuonna 2012 käynnistettyä 
Tiedeinstituuttifoorumia maaliskuuhun 2014, jonka jälkeen sen 
koordinaatiosta on vastannut Ateenan-instituutin johtaja Jari Pakkanen. 
FIMEn asiamies Anu Leinonen jatkaa foorumin sihteerinä, ja FIME 
vastaa sen taloushallinnosta. Tiedeinstituuttifoorumi osallistui Helsingin 
kirjamessuille 23.–26.10. yhdessä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien 
kanssa. 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

FIME osallistui aktiivisesti SKTI:n toimintaan. Suomen Lähi-idän insti-
tuutin säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Martti Nissinen on 
SKTI:n hallituksen jäsen, ja organisaatioilla on yhteinen toimisto.

Team Finland

Suomen Lähi-idän instituutti osallistui aktiivisesti Suomen julkisrahoit-
teisten ulkomaantoimijoiden Team Finland -yhteistyöhön ydintoimin-
tamaissaan (Syyria, Jordania, Libanon ja Egypti). Suomi sai positiivista 
näkyvyyttä alueella Team Finland -yhteistyönä toteutettujen Arbela-kon-
ferenssin, Folke Gräsbeckin konsertin ja Suomen Joutsenen Beirutin vie-
railun merkkipäivän yhteydessä.

Finnish Academic Institutes Abroad

The cooperation between Finnish academic institutes aims to strengthen 
their position as part of  the Finnish research landscape. The Finnish 
Academic Institutes Abroad forum was set up in 2012 and coordinated by 
FIME’s director until March 2014, after which the coordination has been the 
responsibility of  Jari Pakkanen, director of  the Finnish Institute at Athens. 
FIME’s executive officer, Anu Leinonen, continues to serve as the forum’s 
secretary, while FIME is also responsible for its financial management. 
The forum took part in the Helsinki book fair on 23–26 October 
together with the Finnish Cultural and Academic Institutes Association.

Finnish Cultural and Academic 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 share an office.

Team Finland

FIME took an active part in the Team Finland cooperation of  Finnish 
publicly funded international players in its core operating countries 
of  Syria, Jordan, Lebanon and Egypt. Finland’s profile in the area was 
raised through the Team Finland cooperation projects of  the Arbela 
conference, Folke Gräsbeck’s concert, and the anniversary of  the visit 
of  Suomen Joutsen to Beirut.

Athens - Japan - London - Middle East - Madrid - Rome - Germany
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Director: Dr Ari Kerkkänen, until 5 April 2014, Beirut

Director: Adjunct Professor Raija Mattila, from 5 April 2014, Beirut

Assistant to the Director: Manal Chatila, Beirut (part-time)

Events coordinator: Tiina Järvi, M.A., Beirut, from 1 August 2014 
(part-time)

Representative: Dr Said Sadek, Cairo (part-time)

Caretaker Fayza Ibrahim, Damascus

CIMO interns: Jaakko Pylvänäinen and Virpi Luoma, Beirut 
(five months each)

Institute offices

Instituutin johtaja FT Ari Kerkkänen, Beirut, 5.4.2014 saakka

Instituutin johtaja dosentti Raija Mattila, Beirut, 5.4.2014 alkaen

Johtajan avustaja Manal Chatila, Beirut (osa-aikainen)

Tapahtumakoordinaattori VTM Tiina Järvi, Beirut, 1.8.2014 alkaen

Edustaja Dr Said Sadek, Kairo (osa-aikainen)

Siivooja Fayza Ibrahim, Damaskos

CIMO-harjoittelijat teol. yo. Jaakko Pylvänäinen ja HuK Virpi Luoma,
Beirut (5 kk kumpikin)

Zeitunan talo
Instituutin Zeitunan talo Damaskoksen vanhassa kaupungissa ei kärsinyt 
vuonna 2014 vaurioita sisällissodan taisteluiden vuoksi. Instituutin talon-
miehenä toimiva Fayza Ibrahim asuu perheineen instituuttirakennuksessa ja 
pitää huolta talosta. Oikeudenkäynti kiinteistön omistuksesta sen myynyttä 
kreikkalais-katolilaista patriarkaattia vastaan jatkui edelleen vuonna 2014. 

Beirutin toimipiste
Instituutti on toiminut vuoden 2013 alusta Suomen Libanonin kunnia-
pääkonsuli Zafer Chaouin tarjoamissa tiloissa Beirutissa.

Instituutin toimipisteet

Instituutin toimihenkilöt

Zeitouna House
The Institute’s Zeitouna House in Damascus suffered no further damage 
in 2014 due to the civil war. The Institute’s caretaker Fayza Ibrahim and 
family live in the building and maintain it. The litigation initiated by the 
Institute over the ownership of  the property against the seller, the Greek 
Catholic Patriarchate, continued in 2014. 

Beirut office
Since the start of  2013, the Institute has been based in an office in Beirut 
provided by Finland’s Honorary Consul General Zafer Chaoui.

Institute personnel
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The Foundation supports and maintains the Finnish Institute in the Middle 
East. It is responsible for carrying out administration, communicating 
with Finnish stakeholders and partners, awarding grants, raising revenue 
and communicating about the Institute’s activities.

Foundation of the 
Finnish Institute 
in the Middle East

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö tukee ja ylläpitää Suomen Lähi-idän 
instituuttia. Säätiö vastaa hallinnosta, yhteydenpidosta suomalaisiin si-
dosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin, apurahojen jaosta, varainhankin-
nasta ja instituutin toimintaan liittyvästä tiedottamisesta. 

Suomen 
Lähi-idän instituutin 
säätiö
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Twenty years 
of the Foundation 
The Foundation of  the Finnish Institute in the Middle East was establis-
hed in 1994. It celebrated its 20th anniversary with an unusually ambiti-
ous operating plan, a reception for 250 guests at the House of  Nobility 
(hosted jointly with the Finnish Institutes in Rome and at Athens) on 30 
September and a dinner for 50 at Restaurant Farouge on 16 October, 
held jointly with the Friends of  the Finnish Institute in the Middle East. 
In addition, the Foundation published a short history of  its activities.

Public seminar:
The Changing Role of the Media in the Contemporary Middle East 
Helsinki, 26 September 2014

A half-day public seminar on the role of  the media in the changing Mid-
dle East was organised in cooperation with the University of  Helsinki and 
the Anna Lindh Foundation. The speakers were three foreign experts.

Public lecture series: Popular Culture in the Middle East
Helsinki, 24 February to 17 March 2014

Held as part of  the programme of  the Finnish Adult Education Centre, 
Helsinki, and in cooperation with the Friends of  the Finnish Institute in 
the Middle East, the series of  four public lectures introduced the region’s 
popular culture and daily life, which get little attention in Finland.

Grants
The Foundation awarded grants totalling more than €17,000 for research 
in countries within the Institute’s sphere of  operations, related travel, and 
Arabic language studies.

Suomen Lähi-idän instituutin 
säätiö 20 vuotta
Vuonna 1994 perustettu Suomen Lähi-idän instituutin säätiö juhli 
20-vuotista historiaansa normaalia kunnianhimoisemmalla toiminta-
suunnitelmalla, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Suomen Roo-
man- ja Ateenan-instituuttien kanssa Ritarihuoneella 30.9. järjestetyllä 
yhteisellä 250 hengen juhlavastaanotolla ja Ravintola Farougessa yhdessä 
instituutin ystäväyhdistyksen kanssa 16.10. pidetyillä 50 hengen juhlaillal-
lisilla. Lisäksi säätiö julkaisi lyhyen historiikin. 

Yleisöseminaari: 
The Changing Role of the Media in the Contemporary Middle East 
Helsinki, 26.9.2014

Yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Anna Lindh -säätiön kanssa järjes-
tettiin puolipäiväinen yleisöseminaari median roolista Lähi-idän murrok-
sessa. Puhujina oli kolme ulkomaista asiantuntijaa. 

Yleisöluentosarja: populaarikulttuuria Lähi-idässä
Helsinki, 24.2.–17.3.2014

Osana Helsingin työväenopiston ohjelmaa ja yhteistyössä instituutin 
ystäväyhdistyksen kanssa toteutettu neljän yleisöluennon sarja esit-
teli Suomessa harvoin esille tuotua Lähi-idän populaarikulttuuria ja 
arkea.

Säätiön apurahat
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi apurahoja instituutin toimipii-
riin kuuluvissa maissa suoritettavaan tutkimukseen, tutkimukseen liitty-
viin matkoihin ja arabian kielen opintoihin yhteensä yli 17 000 euroa.
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Puheenjohtaja: Prof. Martti Nissinen
varajäsen suurlähettiläs Maria Serenius 19.3. saakka, 
Tom Kankkonen 16.10. lähtien

Varapuheenjohtaja: Johtaja Teija Tiilikainen 
varajäsen prof. Jaakko Frösén

Johtaja Seppo Rissanen 
varajäsen TM Marko Heusala

Dos. Sanna Aro-Valjus
varajäsen pääsihteeri Marjut Vehkanen

Prof. Jaakko Hämeen-Anttila, 
prof. Hannu Juusola 19.3. lähtien
varajäsen dos. Raija Mattila 19.3. saakka

Prof. Antti Laato 
varajäsen TD Pekka Lindqvist

Hankepäällikkö Hannu Majamäki
varajäsen kouluttaja Mika Aspinen 

Emerituspiispa Wille Riekkinen
varajäsen VTM Kari Norkonmaa

FT Teuvo Laitila
varajäsen professori Serafim Seppälä

suurlähettiläs Maria Serenius 19.3. lähtien
varajäsen koulutuspäällikkö Lauri Vartiainen 19.3. saakka, 
pääsihteeri Sakari Karjalainen 19.3. lähtien

YTT Aini Linjakumpu
varajäsen FT Susanne Dahlgren 19.3. saakka, 
FT Saana Svärd 19.3. lähtien

Chairman: Prof. Martti Nissinen, University of  Helsinki
Deputy member: Ambassador Maria Serenius (until 19 March); 
Tom Kankkonen, foreign news correspondent, Yleisradio (from 16 October)

Vice-chairwoman: Teija Tiilikainen, Director of  FIIA
DM: Professor Emeritus Jaakko Frösén, University of  Helsinki 

Director Seppo Rissanen (Finnish Evangelical Lutheran Mission) 
DM: Marko Heusala, Th.M., Finnish Evangelical Lutheran Mission

Adjunct prof. Sanna Aro-Valjus, University of  Helsinki
DM: Marjut Vehkanen, secretary general, CIMO

Prof. Jaakko Hämeen-Anttila, University of  Helsinki; 
Professor Hannu Juusola, University of  Helsinki (from 19 March)
DM: Adjunct Prof. Raija Mattila, University of  Helsinki (until 19 March)

Prof. Antti Laato, Åbo Akademi University
DM: Dr Pekka Lindqvist, Åbo Akademi University

Project Manager Hannu Majamäki, Church Council
DM: Mika Aspinen, lecturer, Church Council

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

Dr Teuvo Laitila, University of  Eastern Finland
DM: Professor Serafim Seppälä, University of  Eastern Finland

Ambassador Maria Serenius (from 19 March)
DM: Lauri Vartiainen, education manager, Finnish Bible Institute; Dr Sakari 
Karjalainen, secretary general, Cancer Society of  Finland (from 19 March)

Dr Aini Linjakumpu (University of  Lapland)
DM: Dr Susanne Dahlgren, University of  Helsinki; 
Dr Saana Svärd (from 19 March)

Säätiön hallinto
Hallitus
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylin päätösvalta kuuluu halli-
tukselle, joka kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Hallituksen 
kokoonpanoon kuuluivat seuraavat asiantuntijat:

Administration 
Board of Trustees
The highest decision-making body of  the Foundation of  the Finnish In-
stitute in the Middle East is the board of  trustees, which met four times in 
2014. The board brought together the following experts.
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Säätiön toimihenkilöt Suomessa

Asiamies FM Anu Leinonen, Helsinki (osa-aikainen)
Säätiön hallinnon assistentti HuK Suvi Laakso, Helsinki (osa-aikainen)

Rahoitus

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ja instituutin toimintaa rahoitetaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä yleisavustuksella, omilla 
tuotoilla, projektikohtaisella rahoituksella ja muiden rahoittajatahojen 
antamalla tuella. Säätiön vuosibudjetti oli yhteensä noin 455 000 euroa. 
Instituutin kiinteät peruskustannukset katetaan pääosin opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella. Vuonna 2014 säätiö 
sai OKM:n myöntämää valtionavustusta 342 000 euroa ja muita avustuk-
sia ja tuloja noin 113 000 euroa. Lisäksi yhteistyökumppanit osallistuivat 
toiminnan kustannuksiin yhteensä lähes 47 000 eurolla. Säätiön tilikau-
den 2014 tulos oli positiivinen, ja sen taloudellinen tilanne on vakaa. 

Foundation personnel in Finland

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

Funding

The activities of  the Foundation of  the Finnish Institute in the Middle 
East and the Institute itself  are financed by a subsidy from the Ministry 
of  Education and Culture of  Finland, their own revenue, project fun-
ding and other donations. The annual budget of  the Foundation was 
around €455,000. The Institute’s fixed costs are mainly covered by a 
subsidy from the ministry. In 2014, the Foundation received a subsidy 
of   €342,000 from the ministry and other assistance and revenue of  
around €113,000. In addition, cooperation partners contributed a total 
of  almost €47,000 to operations. The Foundation’s result for the 2014 
financial year was positive, and its financial situation is stable.
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Friends of the 
Finnish Institute in the 
Middle East
The Friends of  the Finnish Institute in the Middle East (SLIY) aims 
to improve awareness of  Middle Eastern countries and cultures and to 
support the Institute. 

In 2014, SLIY took part in organising the following public events: on 28 
February, translator Sampsa Peltonen interviewed writer and film direc-
tor Hassan Blasim; in February and March, a lecture series on popular 
culture in the Middle East was organised in cooperation with FIME and 
the Finnish Adult Education Centre, Helsinki; on 9 April, the traditio-
nal Mare Nostrum evening of  the friendship associations of  FIME, the 
Finnish Institute at Athens and Villa Lante discussed freedom of  expres-
sion; on 9–12 October, SLIY took part in the first Middle Eastern Film 
and Arts Festival in Helsinki; and on 15 October, SLIY and the Finnish 
Association for Students of  Middle Eastern and North African Studies 
(LIO) organised a public event on current questions in the contempo-
rary Middle East. 

The joint 20th-anniversary dinner of  the Foundation of  the Finnish In-
stitute in the Middle East and SLIY was celebrated on 16 October in 
Restaurant Farouge. In addition, SLIY awarded its annual grant for a pro 
gradu master’s thesis and gave financial support to the Institute.

The Foundation of  the Finnish Institute in the Middle East has no indivi-
dual members; SLIY is the way to support the Institute. Further information 
about the association and its membership is available at http://www.sliy.fi

Suomen Lähi-idän 
instituutin 
ystävät ry (SLIY)
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on 
tehdä Lähi-idän maita ja kulttuureja tunnetuksi ja tukea Suomen Lähi-
idän instituuttia. 

SLIY oli vuonna 2014 mukana seuraavien yleisötapahtumien jär-
jestämisessä: 28.2. kääntäjä Sampsa Peltonen haastatteli kirjailija ja 
elokuvaohjaaja Hassan Blasimia; helmi-maaliskuussa järjestettiin 
yhteistyössä instituutin ja Helsingin työväenopiston kanssa luen-
tosarja Populaarikulttuuria Lähi-idässä; 9.4. instituutin ystävien sekä 
Villa Lanten ja Ateenan-instituutin ystävien perinteisessä Mare 
Nostrum -illassa käsiteltiin sananvapautta; 9.-12.10. SLIY osallis-
tui Helsingissä ensimmäistä kertaa vietetyn Lähi-idän elokuva- ja 
kulttuurifestivaalin (MEFA) tuotantoon; 15.10. SLIY toteutti yh-
dessä FIMEn, Suomen Itämaisen Seuran ja Lähi-idän opiskelijat 
ry:n kanssa nyky-Lähi-idän ajankohtaisia kysymyksiä käsitelleen 
yleisötilaisuuden. 

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ja SLIY:n yhteisiä 20-vuotisjuh-
laillallisia vietettiin 16.10. ravintola Farougessa. Lisäksi SLIY myönsi 
vuosittaisen pro gradu -tutkielman tekoon tarkoitetun stipendin ja tuki 
instituuttia taloudellisesti.

Suomen Lähi-idän instituutin säätiöllä ei ole henkilöjäseniä, vaan insti-
tuutin hyväksi voi toimia ystäväyhdistyksen kautta. Lisää tietoa yhdistyk-
sestä ja liittymisestä sen jäseneksi: http://www.sliy.fi



35               FIME Vuosikertomus / AnnuAl report 2014

Anna Lindh -säätiö (ALF)
FIME on 1.7.2014 lähtien ollut Anna Lindh -säätiön (ALF) Suomen 
kansallisen verkoston vetäjä ja asiamies Anu Leinonen ja assistentti Suvi 
Laakso sen koordinaattoreita. Säätiö pyrkii tiivistämään Euro-Välime-
ri-yhteistyötä ja edistämään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. Anna 
Lindh -säätiön Suomen verkoston toiminnan rahoittavat Suomen ulko-
asiainministeriö ja ALF. Sillä on erillinen rahoitus, toimintasuunnitelma 
ja toimintakertomus. 

Anna Lindh Foundation
Since 1 July 2014, FIME has led the Finnish national network of  the 
Anna Lindh Foundation (ALF), with executive officer Anu Leinonen 
and administrative assistant Suvi Laakso as the network’s coordinators. 
The ALF aims to strengthen Euro-Mediterranean regional cooperati-
on and foster cultural interaction. The Ministry for Foreign Affairs and 
ALF fund the network, and it has its own funding, action plan and an-
nual report.
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