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FIME Vuosikertomus 2018  

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, 
kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta. Se myös tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja 
järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa sekä tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja 
Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutin toimialue kat-
taa koko Lähi-idän. Instituutti on rekisteröity Libanoniin ja Syyriaan, ja sillä on edustaja Kairossa, Egyptissä. 

Instituuttia ylläpitävällä säätiöllä on toimisto Helsingissä. 

Yhteystiedot 
 
Finnish Institute in the Middle East 
Katuosoite: 
c/o Consulate General of Finland in Beirut 
30 Badaro Street, Chaoui Building, 7th Floor 
7956 Beirut 
Lebanon 
 
FIME Cairo 
Dr. Said Sadek, Senior Representative  
said.sadek@fime.fi 
 
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 
Lähi-itä NYT -blogi: http: lahi-itanyt.fi 
 

Puheenjohtajan tervehdys 
 
Suomen Lähi-idän instituutilla ja sitä ylläpitävällä säätiöllä on jälleen takanaan menestyksekäs vuosi. Insti-
tuutti on pitänyt yllä korkeaa tieteellistä profiilia, ja sen tieteellisen toiminnan monitahoisuus näkyy tutki-
musaiheissa. Erittäin monipuolista on ollut myös instituutin koulutustarjonta opiskelijoille, opettajille ja suu-
relle yleisölle Jordaniassa, Egyptissä, Marokossa, Armeniassa, Iranissa ja Suomessa. Koulutusmatkoilla ja -
kursseilla on käsitelty arabikevään jälkivaikutuksia, muuttoliikettä ja heimoyhteiskuntia sekä perehdytty eri 
alueiden yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä historiassa että nykypäivässä. 
 
Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston toiminta oli vuoden 2018 aikana väliaikaisesti tauolla meistä riippu-
mattomista syistä, mutta se on saatu jälleen käyntiin. Verkoston koordinaatiovastuu on jälleen myönnetty 
Suomen Lähi-idän instituutin säätiölle. 
 
FIMEn vuosikertomus osoittaa jälleen kerran, miten keskeisessä asemassa instituutti ja säätiö ovat sekä suo-
malaisen Lähi-idän tutkimuksen edistäjänä ja yhteistyön ylläpitäjänä, Lähi-idän historiaa ja nykypäivää kos-
kevan tiedon välittäjänä että Lähi-itää koskevan julkisen keskustelun kanavana. Tämä ei olisi ollut mahdollista 
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ilman sitoutuneita ja eteviä työntekijöitä sekä aktiivisia hallituksen jäseniä, unohtamatta monia yhteistyö-
kumppaneita, joita ilman tässäkin vuosikertomuksessa olisi paljon vähemmän raportoitavaa. 
 
Lausun sydämelliset kiitokset hallituksen jäsenille ahkerasta ja ideoivasta hallitustyöskentelystä. Samoin kii-
tän työntekijöitämme Lähi-idässä: instituutin johtaja Raija Mattilaa, tutkija-koordinaattori Päivi Miettusta, 
johtajan avustaja Manal Chatilaa ja harjoittelijoina toimineita Melisa Yasavia ja Jarno Välimäkeä Beirutissa 
sekä edustaja Said Sadekia Kairossa. Suomen päässä säätiön toiminta on ollut asiamies Anu Leinosen taita-
vissa käsissä. Hänen lisäkseen kiitän lämpimästi hallinnollisia assistentteja Ella Kaplasta, Saana Sarpoa ja Suvi 
Laaksoa. 
 
Syyrian sota lähenee loppuaan, mutta pysyvää rauhaa Lähi-idässä ei vielä ole. Toivomme tänäkin vuonna 
hartaasti ystävillemme Lähi-idässä voimia ja kestävyyttä. 
 
Helsingissä 22. helmikuuta 2019 
 
Martti Nissinen 
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja 
 

Johtajan katsaus 
 
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion mukaan n. 6,3 miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan sotaa 
ja terroria ja jättämään kotiseutunsa.  Suuri osa pakolaisista asuu yhä Syyrian naapurimaissa Libanonissa, 
Jordaniassa ja Turkissa. Instituutin tutkija-koordinaattori Päivi Miettusen ja jordanialaisen Yarmuk-yliopiston 
professorin Muhammed Shunnaqin vuonna 2018 käynnistämä yhteishanke tarkastelee aiemmin vähäiselle 
huomiolle jäänyttä heimoverkostojen merkitystä pakolaisten selviytymisessä. 
 
Heimoverkostoihin keskittyvä vertaileva tutkimus valittiin osaksi Beirutin amerikkalaisen yliopiston Issam Fa-
res -instituutin alulle panemaa laajempaa projektia, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa Libanonissa ja Jor-
daniassa elävien syyrialaispakolaisten toimijuudesta sekä epävirallisista taloudellisista, henkisistä ja sosiaali-
sista mukautumiskeinoista vallitsevassa tilanteessa. 
 
Päivi Miettunen onkin todennut, että ”heimoyhteisöihin keskittyvä tutkimus tuo näkyväksi rakenteita ja ver-
kostoja, jotka virallisissa yhteyksissä jäävät helposti näkymättömiksi mutta joilla on kuitenkin vahva poliitti-
nen, taloudellinen ja ideologinen merkitys niin yhteisöjen, valtioiden kuin kokonaisten maantieteellisten alu-
eidenkin tasoilla.” 
 
Miettusen kaksivuotinen määräaikainen tehtävä instituutin tutkija-koordinaattorina Beirutissa päättyi vuo-
den 2018 lopussa. Kiitän lämpimästi Päiviä menestyksellistä työstä, joka on vahvistanut tärkeitä elementtejä 
instituutin tutkimustoiminnassa. Näitä ovat vahva panostus kenttätyöhön ja kasvava yhteistyö paikallisten 
tutkijoiden ja yliopistojen kanssa. 
 
Beirutissa 26. helmikuuta 2019 
 
Raija Mattila 
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja 
 
 

Suomen Lähi-idän instituutti 
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Instituutin tieteellinen toiminta koostuu instituutin johtajan ja tutkija-koordinaattorin tutkimuksesta, tutki-
javierailuohjelmasta, tieteellisenä yhteistyönä järjestetyistä konferensseista, työpajoista ja tutkimushank-
keista sekä suomalaisten tutkijoiden avustamisesta ja akateemisten yhteyksien luomisesta Lähi-idässä. Insti-
tuutti tukee tutkijoiden ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä edistää suomalaisen tutkimuksen ja korkeakoulu-
opetuksen kansainvälisyyttä. 
 
Instituutti järjestää koulutusta yhteistyössä yliopistojen kanssa ja osallistuu Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnal-
liseen keskusteluun Suomessa. 
 

Tutkimus 
 
Väestön diversiteetti Assyriassa 
Instituutin johtaja Raija Mattila käynnisti työpajoista koostuvan kansainvälisen tutkimushankkeen, joka tar-
kastelee väestön diversiteettiä ja vähemmistöjen sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista asemaa Assyrian ja 
Babylonian imperiumeissa ensimmäisellä vuosituhannella eKr. Ensimmäinen työpaja pidettiin Beirutissa huh-
tikuussa 2018. Mattilan oma tutkimus keskittyy egyptiläisiin, joita tunnetaan Assyrian suurista kaupungeista 
Assurista ja Ninivestä löydetyistä nuolenpääteksteistä. Mattilan toinen kiinnostuksen kohde on eläimet mui-
naisessa Mesopotamiassa, ja hän järjesti Innsbruckin yliopiston professorin Gabriela Kompatscherin kanssa 
kansainvälisessä assyriologikonferenssissa työpajan, joka teki ihmistieteellistä eläintutkimusta tunnetuksi 
muinaisen Lähi-idän tutkijoille. 
 
Heimoverkostot pakolaisten tukena 
Tutkija-koordinaattori Päivi Miettusen post doc -projekti tarkasteli informaatiokäyttäytymistä ja informaatio-
köyhyyden ilmentymistä marginalisoiduissa yhteisöissä. Miettunen teki kenttätyötä Libanonissa ja Jordani-
assa sekä paikallisten että Syyriasta pakolaisina tulleiden beduiinien parissa. Lisäksi Miettunen ja Yarmuk-
yliopiston professori Muhammed Shunnaq aloittivat yhteishankkeen Tribal networks and informal adaptive 
mechanisms of the refugees – the case of the Bani Khalid tribe in Jordan, Syria and Lebanon, joka tarkastelee 
heimoverkostojen merkitystä Libanonissa ja Jordaniassa elävien syyrialaispakolaisten selviytymiselle pako-
laisuudessa. Projekti pyrkii erityisesti tutkimaan työllistymistä, taloudellista tilannetta ja naisten roolia elan-
non hankkimisessa. Shunnaq ja Miettunen keräsivät haastattelu- ja havainnointiaineistoa heimon asuinalu-
eilla Pohjois-Jordaniassa, Koillis-Libanonissa Wadi Khaledin alueella sekä Tripolin ympäristössä. Bani Khalid 
on yksi Pohjois-Jordanian suurista heimoista, ja Syyriasta tulleilla heimon jäsenillä on useissa tapauksissa ollut 
mahdollisuus asettua asumaan heimon kyliin. Syyrialaisia heimotaustaisia kausityöläisiä on puolestaan työs-
kennellyt pelloilla ja viinitarhoissa Libanonissa jo paljon ennen sotaa, ja näitä yhteyksiä on hyödynnetty siinä 
vaiheessa, kun väliaikainen oleskelu on muuttunut ympärivuotiseksi pakolaisuudeksi.  Syyriasta tulleet pako-
laiset ovat olleet aktiivisesti perustamassa pienyrityksiä, kuten kauppoja, ravintoloita, partureita ja autokor-
jaamoja. Niin Libanonin Wadi Khaledissa kuin Pohjois-Jordanian kylissäkin mainittiin pienyritysten puuttu-
neen lähes täysin ennen syyrialaisten saapumista. 
 
Tutkijavierailut Kairoon, Beirutiin ja Muscatiin 
FIMEn tutkijavieraat vuonna 2018 olivat Dr. Liina Mustonen ja Dr. Sheraz Ahmed. Mustonen vieraili Kairossa 
ja Beirutissa kolmen kuukauden ajan valmistellen tulevan post doc -hankkeensa kenttätyötä. Hanke tarkas-
telee liikkuvuuden, yhteiskuntaluokan ja sukupuolen performatiivisuuden suhdetta Lähi-idän ja Euroopan vä-
lillä. Ahmed vieraili kolmen kuukauden ajan Muscatissa, Omanissa. Vierailunsa aikana Dr. Ahmed toteutti 
paikallisten tutkijoiden kanssa empiirisen tutkimuksen yhtiöiden hallintokulttuurin, läpinäkyvyyden ja tulok-
sellisuuden suhteesta MENA-alueella. 
 

Tieteellinen yhteistyö 
 
Islamic Law and Citizenship 
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Helsinki ja Tampere, 6.–9.6. 
FIME oli yhteistyökumppanina Kansainvälisen islamilaisen lain tutkimuksen seuran (ISILS) konferenssissa, jota 
isännöivät Helsingin ja Tampereen yliopistot. Konferenssi järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen 
ulkopuolella. Uutena toimintamuotona FIME järjesti yhdessä Journalistiliiton kanssa konferenssin yhteydessä 
journalistitapaamisen otsikolla ”Kuka pelkää shariaa?” 
 
Minorities in Mesopotamia Workshop 1 
Beirut, 9.–11.4. 
Assyrian ja Babylonian nuolenpääaineistoista tunnetaan tuhansia vierasperäisiä nimiä kantaneita henkilöitä. 
Työpaja pohti metodeja, joiden avulla aineistoa voidaan hyödyntää muinaisten suurvaltojen väestön diversi-
teetin tutkimuksessa. 
 
Shrines and Sacred Spaces – Creating Pluralism 
Beirut, 29.–31.8. 
Monilla pyhillä paikoilla on perinteisesti ollut kävijöitä useasta uskonnosta tai uskonnollisesta ryhmästä. Työ-
pajassa pohdittiin, missä määrin jaetut pyhät paikat edelleen edistävät suvaitsevuutta. FIME järjesti työpajan 
yhteistyössä Rotterdamin Erasmus-yliopiston ja Creating Pluralism -ohjelman kanssa, ja sitä edelsi kaksipäi-
väinen retki Etelä-Libanonin pyhille paikoille. 

Hilma Granqvistin tieteellisen jäämistön digitaalinen säilytys ja julkaiseminen 
FIME toimii yhteistyökumppanina Svenska litteratursällskapetin johtamassa hankkeessa, jossa digitoidaan ja 
julkaistaan suomalaisen antropologisen tutkimuksen edelläkävijän Hilma Granqvistin tieteellistä jäämistöä. 
Svenska litteratursällskapet julkaisi 29.11. arkiston ensimmäisen osan. Verkkojulkaisu osoitteessa 
http://granqvist.sls.fi/ koostuu Granqvistin matkapäiväkirjoista toiselta kenttätyömatkalta Palestiinaan 
1930–31 sekä väitöskirjasta Marriage Conditions in a Palestinian Village I–II. Hilma Granqvistin arkistojen 
digitointi ja digitaalinen julkaiseminen ovat samalla keskeinen osa FIMEn panosta tiedeinstituuttien Avoin 
tutkimusdata -hankkeessa. 
 
Julkaisuyhteistyö 
Donnerska institutetin julkaiseman vertaisarvioidun open access -kausijulkaisun Approaching Religion eri-
koisnumerossa 8/2 Transformations of identity and space in the Middle East and North Africa  julkaistiin Jo-
ensuussa 2017 pidetyn FIMEn 5. kollokvion esitelmiä täydennettynä muilla artikkeleilla. Numeron toimittivat 
Ruth Illman ja Raija Mattila. 
 
Turkki ja kurdikysymys 
FIMEn koordinoima verkosto järjesti Turkkia ja kurdikysymystä käsitelleen kutsuvierastilaisuuden 27.11. yh-
dessä Ulkopoliittisen instituutin kanssa. Keskustelijoina olivat İmren Borsuk Eroğlu (Stockholm University Ins-
titute for Turkish Studies), Esin Düzel, Toni Alaranta (UPI), Juha Jokela (UPI) ja Anu Leinonen (FIME). Eroğlu 
piti myös vierasluennon Helsingin yliopistossa otsikolla ”Social Polarization and Communal Violence against 
Kurds in Turkey”. 
 
Herodotoksen käsitykset Lähi-idän monumenteista 
Professori Robert Rollinger (Innsbruck) piti aiheesta vierailuluennon libanonilaisille arkeologian opiskelijoille 
15.2. FIMEn ja Beirutin amerikkalaisen yliopiston kutsumana. 
 

Koulutus 
 
Beduiinikulttuuri, heimoyhteiskunta ja identiteetti Jordaniassa 
Jordania, 21.5.–1.6. 
Suomalaiset yliopisto-opiskelijat perehtyivät beduiinikulttuuriin ja sosiaalisen identiteetin muodostumiseen 
heimoyhteiskunnassa FT Päivi Miettusen johdolla. Heimojen merkitys Lähi-idän yhteiskunnissa ja politiikassa 
on erittäin merkittävä, mutta kysymys on jäänyt Suomessa vähällä huomiolle. Jordaniassa pidettyä kurssia 
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edelsi Helsingin yliopistossa Miettusen viikon mittainen luentosarja tribalismista. Jordanian kurssilla harjoi-
teltiin ensimmäistä kertaa osallistujavideoiden tekemistä. Tavoitteena on opettaa audiovisuaalisia tekniikoita 
Lähi-idän tutkimuksen opiskelijoille (http://www.fime.fi/katso-beduiini-identiteettia-etsimassa-kurssilais-
ten-videot-jordaniasta/).  
 
Marokko ja Välimeren muuttoliike 
Marokko, 5.–12.3. 
Yhdeksän yliopisto-opiskelijaa osallistui Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Marko Juntusen johdolla aiheel-
taan erittäin ajankohtaiselle kurssille, joka järjestettiin yhteistyössä Lähi-idän opiskelijat ry:n kanssa. 
 
Shaping of the Post-Arab Spring in the Middle East 
Kairo, 21.–27.10. 
Modernin Lähi-idän tutkimukseen ja maailmanpolitiikkaan suuntautuneet maisterivaiheen opiskelijat pereh-
tyivät prof. Hannu Juusolan johdolla Lähi-idän kansainvälisiin suhteisiin. 
 
Armenian monituhatvuotinen historia 
Armenia 5.–15.6. 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton ryhmä tutustui Armenian historiaan ja nykypäivään Armenian 
tuntija Wilhelmiina Virolaisen johdolla. 
 
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri Iranissa 
Iran, 1.–20.10. 
Suomen uskonnonopettajien liiton ryhmä tutustui Iraniin. Täydennyskoulutuskurssin vetäjänä toimi Iranin 
tuntija Joonas Maristo, ja teologisena asiantuntijana mukana oli prof. Martti Nissinen. 
 
Sulttaanien perintö ja nyky-Turkin haasteet 
Salo, 24.1.–11.4 
FIME järjesti yhteistyönä Salon seurakunnan ja Salon kansalaisopiston kanssa 11 luennon kurssin Osmani-
imperiumin ja Turkin historiasta. Vastaavaa 600-vuotisen osmanihistorian kurssia ei ole järjestetty Suomessa 
hyvin pitkään aikaan. 

Osallistuminen julkiseen keskusteluun 
 
Presidentti Tarja Halonen Libanonissa 
Presidentti Halonen vieraili Libanonissa 21.–23.2. ja piti esitelmän naisten poliittista osallistumista käsitel-
leessä keskustelutilaisuudessa ”Women in Politics”. Aihe oli Libanonissa erittäin ajankohtainen, sillä ehdo-
kasasettelu toukokuun parlamenttivaaleihin oli juuri käynnissä. Presidentti Halonen korosti puheenvuoros-
saan, että lasikaton rikkominen vain kerran ei riitä, sillä tasa-arvon saavuttaminen on jatkuva prosessi. Presi-
dentti Halonen painotti HeforShe-kampanjan tärkeyttä sekä miesten ja naisten välistä yhteistyötä. Tyttöjen 
ja naisten itsevarmuuden kasvattaminen on koko yhteisön tehtävä. Vierailu oli FIMEn ja Suomen Beirutin 
suurlähetystön järjestämä. 
 
Syyrian sota -yleisötilaisuus keräsi ennätysyleisön 
FIMEn yleisöennätys, n. 280 kuulijaa, saavutettiin, kun Syyrian sota -tilaisuus täytti Helsingin yliopiston Tie-
dekulman 22.10. FIMEn ja Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen oppiaineen järjestämässä tilaisuudessa 
Syyrian sisällissodan tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevasta kehityksestä olivat keskustelemassa Airin Bah-
mani, Bruno Jäntti ja Ari Kerkkänen, ja tilaisuuden juonsi toimittaja Tom Kankkonen. 
 
Lähi-itä NYT  -blogi 
http://lahi-itanyt.fi/  
Blogin kirjoituksissa selvennetään, taustoitetaan ja tuodaan yhteen Lähi-itää käsittelevää tietotulvaa. Moni-
ääninen alusta sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen välimaastoon ja tarjoaa laajoja ja kriittisiä 
näkökulmia Lähi-itään ja alueen tapahtumiin. Blogin vastaava toimittaja on säätiön hallituksen 

http://www.fime.fi/katso-beduiini-identiteettia-etsimassa-kurssilaisten-videot-jordaniasta/
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varapuheenjohtaja professori Hannu Juusola, ja kutsuttavat kirjoittajat ovat alojensa asiantuntijoita. Lähi-
idän ilmiöitä paikan päältä kommentoiva Mosaiikki-blogi yhdistyi huhtikuussa Lähi-itä NYT -blogin alle nimellä 
Paikan päältä. Hannu Juusolan kriittinen arvio Atte Kalevan jihadismia käsittelevästä kirjasta poiki myös pit-
kän ja polveilevan, kaiken kaikkiaan satoja kommentteja keränneen keskustelun sosiaalisessa mediassa. 
 

Lukemista Levantista 
http://www.fime.fi/category/lukemista-levantista/ 
Instituutti jatkoi Lähi-itään liittyvää tieteellistä tutkimusta laaja-alaisesti ja yleistajuisesti esittelevää Luke-
mista Levantista -asiantuntijakirjoitussarjaa. 
 
Tiedotus 
Omista tapahtumistaan ja kuulumisistaan instituutti tiedottaa verkkosivuillaan, Facebookissa, Instagramissa 
ja kuusi kertaa vuodessa lähetettävässä uutiskirjeessä. 

Yhteistyökumppanit ja verkostot 
 
Vuoden 2018 toiminta toteutettiin yhdessä lukuisten suomalaisten ja Lähi-idässä toimivien kumppaneiden 
kanssa. Näihin lukeutuivat mm. seuraavat tahot: Helsingin yliopisto ja sen eri laitokset ja yksiköt (mm. Chan-
ges in Sacred Texts and Traditions -huippuyksikkö), Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Beirutin amerikkalai-
nen yliopisto AUB, Kairon amerikkalainen yliopisto AUC, Issam Fares Institute, Institut français du Proche-
Orient IFPO Amman, Salahaddin University – Hawlerin arkeologian laitos, Yarmuk-yliopisto, Rotterdamin 
Erasmus-yliopisto, Creating Pluralism -ohjelma, UN Women Lebanon, Kansainvälinen islamilaisen lain tutki-
muksen seura (ISILS), Pohjoismainen Lähi-idän tutkimuksen seura (NSM), Suomen muut tiedeinstituutit ja 
tiedettä tekevät kulttuuri-instituutit, Ulkopoliittinen instituutti, Melammu Project, Opetushallitus, Lähi-idän 
opiskelijat ry, Suomen Itämainen Seura, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL, Suomen uskon-
nonopettajien liitto SUOL, Salon kansalaisopisto ja Salon seurakunta, Svenska litteratursällskapet i Finland 
SLS, Journalistiliitto, Anna Lindh -säätiö, Suomen Algerin suurlähetystö, Suomen Beirutin suurlähetystö, Suo-
men Kairon suurlähetystö, Suomen Teheranin suurlähetystö, Suomen Libanonin kunniapääkonsuli Zafer 
Chaoui ja Suomen Jordanian kunniapääkonsuli Dr. Rakan Rsheidat. 
 
Tiedeinstituuttifoorumi 
FIME osallistui aktiivisesti Tiedeinstituuttifoorumin toimintaan. Instituutin johtaja osallistui foorumin kokouk-
seen Roomassa maaliskuussa. Lisäksi FIME esittäytyi foorumin järjestämissä tilaisuuksissa "Suomalaisinsti-
tuutit maailmalla – mitä mahdollisuuksia yliopistolaisille?" Turun yliopistossa 28.11. ja Tampereen yliopis-
tossa 29.11. 
 
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) 
FIME osallistui aktiivisesti SKTI:n toimintaan. Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja 
professori Martti Nissinen oli yhdistyksen hallituksen jäsen huhtikuuhun asti, ja nykyisin SKTI:n hallituksen 
puheenjohtajana toimii Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen jäsen Sakari Karjalainen. 
 

Instituutin henkilöstö 
 
Instituutin johtaja dosentti Raija Mattila, Beirut 
Tutkija-koordinaattori FT Päivi Miettunen, Beirut  
Johtajan avustaja Manal Chatila, Beirut (osa-aikainen) 
Edustaja Dr Said Sadek, Kairo (osa-aikainen) 
Opetushallituksen rahoittamat korkeakouluharjoittelijat: 
VTK Melisa Yasav, Beirut (5 kuukautta) 
Jarno Välimäki, BA, Beirut (5 kuukautta) 
 

http://www.fime.fi/category/lukemista-levantista/
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Suomen Lähi-idän instituutin säätiö 
 
Säätiön toimipiste on Helsingissä, ja sen henkilöstö osallistuu myös operatiiviseen toimintaan, erityisesti 
yleisötapahtumien järjestämiseen Suomessa. 
 
Apurahat 

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi apurahoja tutkijoille tai opiskelijoille instituutin toimipiirin kuulu-
vissa maissa suoritettavaan tutkimukseen, tutkimukseen liittyviin matkoihin ja arabian kielen opintoihin yh-
teensä 19 650 euroa. 

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 neljä kertaa kokoontuneeseen hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat asiantun-
tijat: 
 
Prof. Martti Nissinen (puheenjohtaja) 
varajäsen toimittaja Tom Kankkonen 
 
Prof. Hannu Juusola (varapuheenjohtaja) 
varajäsen prof. Jutta Jokiranta 
 
Johtaja, VTT Teija Tiilikainen  
varajäsen VTT Toni Alaranta 
 
Viestintäjohtaja Iiris Kivimäki 
varajäsen FM Karita Laisi 25.9. saakka, TM Rolf Steffansson 
 
Pääsihteeri, dos., LT Sakari Karjalainen 
varajäsen johtaja Samu Seitsalo 
 
TD Pekka Lindqvist  
varajäsen prof. Antti Laato 
 
Dos. Risto Jukko 25.9. saakka, dos. Jyri Komulainen  
varajäsen TT Elina Hellqvist 
 
Suurlähettiläs Risto Veltheim 
varajäsen VTM Kari Norkonmaa 
 
FT Teuvo Laitila 
varajäsen prof. Serafim Seppälä 
 
Suurlähettiläs Maria Serenius 
varajäsen varatuomari Patrick Lindgren 
 
Apulaisprof. Saana Svärd  
varajäsen YTT Aini Linjakumpu 
 
 
Säätiön toimihenkilöt Suomessa 
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Säätiön asiamies FT Anu Leinonen, Helsinki  
Säätiön hallinnon ja viestinnän assistentti FM Suvi Laakso (11.1. saakka & 1.5.–30.7.), FM Ella Kaplas (1.8. 
lähtien) 
 
Projektityöntekijät 
Hilma Granqvist-hankkeessa Kira Pihlflyckt (1.5. alkaen) 
ALF-koordinaatiossa Saana Sarpo (15.1.–30.4.) 
 
Kaikki säätiön Suomessa toimivat työntekijät olivat osa-aikaisia. 

Rahoitus 

Säätiön kokonaismenot vuonna 2018 olivat 432 816 euroa. Säätiön tulot muodostuvat opetus- ja kulttuuri-
ministeriön toiminta-avustuksesta ja erityisavustuksesta (81 %) sekä muista avustuksista, omista tuotoista ja 
lahjoituksista (19 %). Säätiön taloudellinen tilanne on vakaa. 
 

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry (SLIY) 

Instituutin ystäväyhdistys järjesti eri yhteistyökumppanien kanssa yleisötilaisuuksia ja myönsi stipendin 
Lähi-itää käsittelevän pro gradu -tutkielman tekoon. 

www.sliy.fi 
 

Anna Lindh -säätiö (ALF) 
 
ALF on Välimeren unionin puitteissa toimiva verkostojen verkosto, jolla on yli 4000 jäsenjärjestöä 42 jäsen-
maassa. Sen tavoitteena on edistää EU-maiden ja Välimeren eteläpuolisten yhteiskuntien keskinäistä ymmär-
rystä ja lisätä yhteistyötä alueen kansalaisjärjestöjen, kulttuuriverkostojen ja muiden toimijoiden välillä. Jo-
kaisella jäsenmaalla on kansallinen verkosto ja verkoston vetäjä. Kansainvälisessä Anna Lindh  
-säätiössä toteutettiin vuonna 2018 organisaatiouudistus, jonka johdosta kansainvälinen toiminta oli vä-
häistä. FIME koordinoi ajalla 1-4/2018 Suomen kansallista verkostoa, jossa oli toimikauden päättyessä 102 
jäsentä. Alkuvuoden hyvin pienillä resursseilla toimineen koordinaatiopalvelun tehtävät koostuivat lähinnä 
kansainvälisen verkoston toiminnan seuraamisesta, uudistusprosessiin osallistumisesta ja Suomen jäsenille 
suunnatusta tiedottamisesta.  
 
www.annalindhfinland.fi 
 
 
Tiivistelmä arabiaksi (koko sivun teksti)  
 
Avainluvut kaavioina ja kuvina 
 
Menot 432 816 euroa.   
Tulot 441 264 euroa: 
opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus ja erityisavustus (81 %)  
muut avustukset, omat tuotot ja lahjoitukset (19 %).  
 
2 työpajaa, 12 osallistujaa 7 maasta 
2 tieteellistä artikkelia, 1 monografia, 1 vertaisarvioidun lehden erikoisnumero, 6 tieteellistä esitelmää. 
3 intensiivikurssia Lähi-idässä: 26 opiskelijaa, 4 asiantuntijaa, 78 opintopistettä 
2 täydennyskoulutusta Lähi-idässä: 28 aineenopettajaa, 3 asiantuntijaa 
2 kurssia Suomessa: 54 osallistujaa, 50 opintopistettä 
apurahat 17 736 euroa: 5 tutkijalle, 3 opiskelijalle, Lähi-idässä 15 kk  

http://www.sliy.fi/
http://www.annalindhfinland.fi/
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Tilaisuudet Suomessa: 6 tilaisuutta, 450 henkeä 
Tilaisuudet Lähi-idässä: 2, 45 
39 blogikirjoitusta, 28 kirjoittajaa, 12 418 käyntiä, 9 082 kävijää 24.4. alkaen.  
Lukemista Levantista 3 kirjoitusta, 3 kirjoittajaa (voidaan lisätä edellisiin) 
6 uutiskirjettä, 354 tilaajaa 
Facebook: 100 päivitystä, 1 715 tykkääjää 
Instagram: 67 päivitystä, tykkäyksiä 1 405 (+342 vuonna 2018). 
Medianäkyvyys: 25 mainintaa 
Työaika 5 henkilötyövuotta 
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