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The Finnish Institute in the Middle East (FIME) is an academic institute
that focuses on the study of Middle Eastern classic and modern
languages, cultures, religions and societies. The Institute supports
Finnish research on the Middle East and arranges teaching in the
above-mentioned fields in cooperation with universities. The Institute is
located in the historical Zeitouna House in the Old City of Damascus.
As of the autumn of 2011, it also has an office in Amman, Jordan.
The Institute is maintained by the Foundation of the Finnish Institute
in the Middle East, established in 1994. The highest decision-making
body of the Foundation is the board of trustees which appoints the
director of the Institute. In addition to its own personnel, the Institute
hosts researchers, students, interns and writers. The Institute’s area
of operation covers the whole Arabic-speaking Middle East and the
adjacent culturally and historically significant areas. However, most of
its activities take place in Syria, Jordan, Lebanon and Egypt. In recent
years, the Institute has also had activities in Turkey.

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 tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Instituutti toimii Damaskoksen vanhassa kaupungissa sijaitsevassa historiallisessa Zeitunan talossa Syyriassa ja avasi loppuvuodesta 2011 toimiston
myös Ammaniin, Jordaniaan. Instituuttia ylläpitää vuonna 1994 perustettu Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, ja sen hallinnosta vastaavat
säätiön hallitus ja tämän nimittämä instituutin johtaja. Instituutti tarjoaa
tutkimus- ja toimitilat suomalaisille Lähi-idässä. Siellä toimii instituutin
oman henkilökunnan lisäksi vaihteleva määrä tutkijoita, opiskelijoita,
harjoittelijoita ja kirjailijoita. Instituutin toiminta-alue kattaa koko arabiankielisen Lähi-idän ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävät reunaalueet. Ydintoiminta-alue käsittää Syyrian, Jordanian, Libanonin sekä
Egyptin, jossa instituutilla myös on pysyvä edustaja. Viime vuosina toimintaa on ollut myös Turkissa.
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Yhteystiedot / Contact Information
Helsinki

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö

Hallituskatu 2 B
00170 Helsinki

Damascus

The Finnish Institute in Damascus

Finnish Institute in Damascus
Al-Zeitouna lane,
facing Al-Zeitouna Church, P.O.Box 25880
Damascus, Syria
House no. 16
Bab Sharqi, Old City
Damascus, Syria

Amman

The Finnish Institute in the Middle East - Amman

Rami Maddah str 12
Tla’a al-Ali
Amman, Jordan

P.O.Box 3059,
Amman 11821,
Jordan

Cairo

The Finnish Institute in the Middle East – Cairo

Dr. Said Sadek, saidsadek(at)hotmail.com
www.fime.fi
www.fimesaatio.fi
www.facebook.com/FimeDamascus
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Säätiön
puheenjohtajan tervehdys

Message from the
Chairman of the Foundation

Suomen Lähi-idän instituutilla on takanaan hyvin poikkeuksellinen
toimintavuosi. Arabikevään tapahtumilla oli suora vaikutus instituutin
toimintaan Damaskoksessa jo maaliskuusta lähtien, jolloin liikehdintä
Syyriassa alkoi. Loppukeväästä kävi ilmeiseksi, ettei instituutin toiminta
Damaskoksessa enää ollut mahdollista kasvavan levottomuuden vuoksi.
Säätiön hallitus päätti elokuussa siirtää instituutin toiminnat Ammaniin,
Jordaniaan, josta vuokrattiin tilat yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.
Myös instituutin virallinen rekisteröinti Jordaniassa saatettiin alkuun.

This past year has been an exceptional one for the Finnish Institute in
the Middle East. The events of the Arab Spring have had a direct impact
on the Institute in Damascus since last March when the protests began
in Syria. In late spring, it became evident that the Institute wouldn’t be
able to carry on its activities in Damascus due to the growing unrest.
In August, the board of the Foundation made a decision to move
the Institute’s activities to Amman, Jordan. The process to officially
register the Institute in Jordan was initiated.

Damaskokseen suunniteltu toiminta, esimerkiksi
syyskuun arkeologinen konferenssi, jouduttiin Syyrian levottomuuksien vuoksi peruuttamaan. Myös
Zeitunan talon aiemmin vilkas majoitustoiminta hiljeni jo keväällä lähes kokonaan. Toimintojen peruutukset ja talon tyhjentyminen vieraista merkitsivät
samalla, että säätiöltä jäi merkittävä osa viime vuodelle budjetoiduista tuloista saamatta. Tämä saattoi
säätiön talouden vaikeuksiin, joita opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä kriisiavustus tosin merkittävästi helpotti.

Kuluneen
vuoden myrskyt ja
levottomuudet eivät
ole halvaannuttaneet
instituutin toimintaa.

Zeitunan talo Damaskoksessa on pidetty avoinna normaalisti, vaikka
toiminnan järjestäminen siellä ei ole ollut mahdollista. Talossa on tehty
kattava kuntokartoitus ja huoltosuunnitelma. Kiistaa kiinteistön omistuksesta on selvitetty edelleen suomalaisen ja syyrialaisen asianajajan
avustuksella.
Kuluneen vuoden myrskyt ja levottomuudet eivät ole halvaannuttaneet
instituutin toimintaa. Toimintakertomus kertoo, että instituutti on toiminut aktiivisesti Syyrian ulkopuolella. Instituutti teki historiaa järjestä-

The activities planned for Damascus, e.g. the
archeological conference scheduled for September,
had to be cancelled due to the situation in Syria.
The guest rooms of the Zeitouna House, which had
previously had a high occupancy rate, have been
mostly empty since last spring. The cancellation of
activities and an empty house also meant that the
Foundation lost much of the expected revenue for
2011. This caused economic difficulties which were,
however, greatly alleviated by an emergency subsidy
from the Ministry of Education and Culture.

The Zeitouna House in Damascus has stayed open as usual despite the
impossibility of organizing activities there. A condition inspection was
carried out and a maintenance plan was prepared for the house.
The events of the past year haven’t paralyzed the Institute. This annual
report shows that the Institute has been very active outside of Syria.
The Institute made history by organizing the Middle East Colloquium
in Helsinki in September. This academic conference was the first of
its kind in Finland and brought together more than a hundred Finnish
FIME Vuosikertomus / Annual report 2011
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students and scholars of the Middle East from different fields and
universities – experts on the past as well as the present, on culture as
well as politics.

mällä syyskuussa Helsingissä Lähi-itä-kollokvion. Tämä tieteellinen konferenssi oli ensimmäinen laatuaan ja toi yhteen toista sataa suomalaista Lähi-idän tutkijaa eri oppialoilta ja yliopistoista – niin menneisyyden
kuin nykyisyyden, niin kulttuurin kuin politiikankin asiantuntijoita.

In 2011, the Institute had a larger staff than ever before. It included a
full-time cultural secretary, Ms. Kati Lappeteläinen, who prepared the
Instituutissa on vuoden 2011 aikana ollut enemmän työntekijöitä kuin
first ever cultural strategy for the Institute. From July, the Institute also
koskaan. Instituutissa työskenteli joulukuulle saakka päätoiminen kulttuurityöntekijä Kati Lappeteläinen, joka mm. laati
had a fixed-term researcher-coordinator, Ms.
Päivi Kuosmanen, who in addition to her own
instituutille sen ensimmäisen kulttuuristrategian.
research was responsible for the organization
Heinäkuusta lähtien instituutilla on myös ollut
The personnel
of the Middle East Colloquium. The interns at
Ammanissa määräaikainen tutkija-koordinaattori
of the Foundation
the Institute were Ms. Kati Mattsson for the first
Päivi Kuosmanen, joka oman tutkimustyönsä
and the Institute have
half of the year and Ms. Anniina Mattsson for
ohella vastasi Lähi-itä-kollokvion organisoinnista.
the second half. Old employees of the Institute
Harjoittelijoina ovat työskennelleet Kati Mattsson
made it possible to
vuoden alkupuolen ja Anniina Mattsson vuoden
include Ms. Manal Chatila, the director’s
successfully get through
loppupuolen. Vanhaa työntekijäjoukkoa edustavat
assistant, and Dr. Said Sadek, the Institute’s
an interesting but very
representative in Cairo.
johtajan avustaja Manal Chatila, jonka toimipaikkana on pysynyt Damaskos, sekä instituutin Kaichallenging year.
ron edustaja tri Said Sadek.
Of the Institute’s many partners, I should
mention the Ministry of Education and Culture,
Instituutin monista yhteistyötahoista mainitsen opetus- ja kulttuurimiwhose financial support has helped the Foundation, and the Ministry
for Foreign Affairs, with which the Institute and the Foundation
nisteriön, jonka antama taloudellinen tuki on auttanut säätiötä merkitwork in close cooperation. The Finnish Embassy in Damascus and
tävästi, sekä ulkoasiainministeriön, jonka kanssa instituutti ja säätiö ovat
jatkaneet läheistä yhteistyötä. Suomen Damaskoksen-suurlähetystö ja
Ambassador Harri Mäki-Reinikka have offered all their support to
suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka ovat tarjonneet kaiken tukensa instiensure the safety of the Institute during the uprising.
tuutin turvallisuuden takaamiseksi levottomana aikana.
The personnel of the Foundation and the Institute have made it
Mielenkiintoisen mutta erittäin haastavan toimintavuoden menestykpossible for the Institute to successfully get through an interesting
sellinen läpivieminen poliittisten ja taloudellisten paineiden alla on sääbut very challenging year, under political and economic pressure. I
tiön ja instituutin henkilökunnan ansiota. Kiitän kaikkia yllämainittuja
sincerely thank all the above-mentioned persons for their efficient and
lämpimästi tehokkaasta ja motivoituneesta työstä sekä pelottomasta ja
motivated work and the fearless and active working atmosphere they
aikaansaavasta työilmapiiristä. Suurella ilolla kiitän säätiön asiamiestä
have created. With great joy I thank the Foundation’s executive Ms.
Anu Leinosta välillä hektiseksi yltyneen arkityön ripeästä ja vastuullisesAnu Leinonen for the swift and responsible management of the dayta hoitamisesta. Tässä häntä on suuresti auttanut säätiön hallinnollinen
to-day tasks. In this she has been greatly helped by the Foundation’s
avustaja Eeva Talvitie.
administrative assistant Ms. Eeva Talvitie.
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Erityiset kiitokset lausun instituutin johtajalle Ari Kerkkäselle, joka on
luotsannut instituuttia rauhallisesti ja taitavasti kaikissa vastaan tulleissa käänteissä. Tohtori Kerkkänen – samoin kuin instituutin edellinen
johtaja professori Hannu Juusola – on myös esiintynyt suomalaisessa
mediassa Syyrian tilanteen asiantuntevana kommentaattorina. Kiitän
myös säätiön hallitusta viisaasta päätöksenteosta. Vuoden 2012 alkaessa
instituutti jatkaa toimintaansa hyvässä iskussa ja katsoo rohkeasti tulevaisuuteen.

Martti Nissinen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja

I would like to say a special thank you to the director of the Institute,
Dr. Ari Kerkkänen, who has directed the Institute with calm and skill
in difficult circumstances. Dr. Kerkkänen – as well as his predecessor,
professor Hannu Juusola – has also frequently appeared in the Finnish
media to discuss the situation in Syria. I also thank the board of
trustees for their wise decision making. At the beginning of 2012, the
Institute continues its activities in good form and looks boldly into
the future.

Martti Nissinen
Chairman of the Board of Trustees
Foundation of the Finnish Institute in the Middle East
FIME Vuosikertomus / Annual report 2011
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Instituutin johtajan katsaus

Message from the Director

Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) tärkein tehtävä on tukea suomalaista Lähi-idän tutkimusta. Instituutti on tiedeinstituutti, jolle on vuosien
saatossa jo muodostunut vakiintuneita toimintamuotoja. Tutkimuksen
vahvistaminen vaatii kuitenkin uusien toimintamuotojen kehittämistä,
ja tätä on määrätietoisesti lähdetty tekemään vuonna 2011. Uusista toimintamuodoista tärkein on Suomessa järjestettävät Lähi-itä kollokviot,
jotka keräävät koolle eri alojen suomalaiset Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
tutkijat. Kollokvio muodostaa sillan instituutin ja suomalaisen tutkijayhteisön välille.
Suomella on pitkät perinteet Lähi-idän tutkimuksessa
alkaen Georg August Wallinista ja Hilma Granqvistista.
Wallin on tunnettu kenttämatkoistaan Arabian niemimaalle 1840-luvulla ja Granqvist puolestaan tekemästään
kenttätyöstä Artasin kylässä Palestiinassa 1920-luvulla.
Molemmat olivat aikansa pioneereja ja loivat perustaa
myöhemmälle Lähi-idän tutkimukselle myös Suomessa.

The Finnish Institute in the Middle East (FIME) is an academic institute
with a mandate to support and facilitate Finnish research on the Middle
East and North Africa. Some of the programmes to implement the
mandate have been designed and practised over the years, some are new
ones. One of the new activities are the Finnish Colloquiums of the Middle
East and North African Studies, of which the first was held in Helsinki
in September 2011. The Colloquium is interdisciplinary in nature and
brings together Finnish Middle East researchers, thus strengthening the
link between the Institute and researchers as
well as post-graduate students. The Institute’s
role as the only Finnish academic institution
Vaikea vuosi on
in the Middle East will be strengthened in the
future.
pakottanut uusiin

luoviin ratkaisuihin,
jotka tulevaisuudessa
vahvistavat ja
monipuolistavat
instituutin toimintaa.

Vuoden 2011 kansannousut osoittavat jälleen kerran,
että Lähi-idän asiantuntemukselle on tarvetta. Kukaan ei
kyennyt ennustamaan alkaneita kansannousuja, eikä ennustaminen tutkimuksen tehtävä olekaan. Sen sijaan tutkimuksen tehtävä on olla tietoinen niistä syistä, jotka veivät kansalaiset
kaduille. Tutkimuksen tehtävä on pohtia ja analysoida – ja tämä vaatii syvällistä Lähi-idän tuntemusta ja kielitaitoa. Pelkkä Lähi-idän nykyisyyden
tutkiminen ei riitä, vaan tarvitaan myös historian, arkeologian, kansojen,
kielten, kulttuurien ja uskontojen tutkimusta. Nämä kaikki muodostavat
perustan Lähi-idän ymmärtämiselle.
Instituutin lähivuosien tavoite on vahvistaa ja monipuolistaa tutkimuksen osuutta instituutin toiminnassa. Tätä tavoitellaan selvillä toimintalinjoilla. Yksi niistä liittyy arabian kielen opetuksen ja opiskelun tukemi

Finland has a long tradition of Middle East
research; one needs only to recall names like
G.A. Wallin or Hilma Granqvist. Wallin is
renowned for his explorations of the Arabian
Peninsula in the 1840s, whereas Granqvist
is best known for her fieldwork in the small
Palestinian village of Artas in the 1920s. Both
were explorers as well as pioneers of their
times who laid the foundation for later Middle East research in Finland.
The events of 2011 in the Middle East and North Africa are once again
reminding us, and not only those of us in the academic community, of
the importance of Middle East expertise. No one could have predicted
the still unfolding events of the last year, acknowledging that the task
of academia is not to predict per se but to analyse and understand the
underlying causes and conditions that have contributed to the events
we are still witnessing. This expertise requires knowledge of the
Middle Eastern languages, history, archaeology, religions and peoples.
FIME Vuosikertomus / Annual report 2011
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FIME has set forth a vision to strengthen its academic standing and
seen. Tavoitteena on yhteistyössä Ammanissa toimivan arabian kielen
activity. There are several programmes to be utilized. A good command
instituutin Qasidin kanssa mahdollistaa yhä useammalle suomalaiselle
of Arabic is essential in all fields of Middle East studies, and therefore
opiskelijalle arabian kielen opiskelu. Kielten opiskelu tukee instituutin
facilitating the study of Arabic language remains a corner stone of the
muita tutkimuksen toimintalinjoja, joita ovat kansainväliset konferenssit,
Institute’s activities. The Arabic language programme will be enlarged
tutkimushankehaut ja hankkeet, FIMEn tutkijavierailijaohjelma ja johtathanks to our new partner, the Qasid Institute in Amman. International
jan tutkimusohjelma.
conferences, symposia, research projects and the director’s research
programme remain in the Institute’s academic programme and their
Vuonna 2011 instituutti joutui Syyriassa käynnistyneen kansannousun
role will be emphasized. In addition, a
keskelle. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta instituutin toinew FIME visiting fellow programme
mintaan. Toimintoja jouduttiin perumaan ja osa niistä siiris initiated.
tämään naapurimaihin Jordaniaan ja Libanoniin. DamasThis re-orientation
kokseen suunnitellun kansainvälisen arkeologiakonferenssin
of activities should
Syria was caught in a popular uprising
peruuntuminen oli suurin takaisku.
not be interpreted as
in 2011. The situation could not but
have an impact on FIME’s activities.
Tilanteen vaikeuduttua alkukesästä käynnistettiin suunnitela setback for FIME
Contingency plans for re-arranging
mat toimintojen siirtämisestä Jordaniaan. Syksyllä osa henbut as a new opening
activities were drawn up during the
kilökunnasta muutti Ammaniin, ja Ammanin toimisto avatbroadening the scope
summer.
FIME’s mandate covers
tiin lokakuussa. Instituutin toiminta-alue on ollut sen koko
larger Middle East, and therefore it was
toiminnan ajan laaja Lähi-idän alue. Toimiston avaaminen
and giving new depth
decided that, at least for the time being,
Ammaniin lisää toimintamahdollisuuksia ja tuo uusia yhteisand dimension to its
activities would be carried out mainly in
työkumppaneita ja toimintamuotoja. Uusi toimipiste on insacademic sphere of
Jordan, but also in Lebanon and Egypt.
tituutin tulevaisuuden kannalta myönteinen askel eteenpäin.
This re-orientation of activities should
activity.
not be interpreted as a setback for
Lähi-idän kansannousut ja Syyrian tapahtumat tekivät instiFIME but as a new opening broadening
tuuttia tunnetuksi Suomessa. Instituutin toiminnan vaikutthe scope and giving new depth and dimension to its academic sphere
tavuutta ja asiantuntemuksen yhteiskunnallista merkittävyyttä kuvaa sen
of activity. Some of the planned activities had to be cancelled and some
tärkeä rooli suomalaisessa mediassa.
were organized in Lebanon and Jordan instead of Syria. Preparations for
opening an Institute branch in Amman, Jordan, under the Foundation
Zeitunan talo, instituutin koti Damaskoksessa, oli vuoden 2011 alkuof the Finnish Institute in the Middle East were initiated.
puolella suhteellisen mittavien korjaustöiden kohteena. Restauroinnin yhteydessä tehdyt talotekniset ratkaisut eivät kaikilta osin olleet
The Zeitouna House in the old city of Damascus is in good condition
onnistuneita ja niitä jouduttiin korjaamaan talven aikana. Lisäksi korand ready to host academic, cultural and other events. Repairing certain
jattiin vuoden 2010 talvimyrskyn talolle aiheuttamia vahinkoja. Kordefects left by the previous renovation (2007-08) demanded considerable
jaustyöt olivat välttämättömiä Zeitunan talon kunnon ylläpitämieffort during the year.
seksi sekä laajamittaisempien ja kalliimpien vahinkojen estämiseksi.
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Vuosi 2011 testasi instituutin valmiuden sopeutua uusiin ja yllättäviin
tilanteisiin. Vuosi ei ollut helppo, ja vaikea vuosi on pakottanut uusiin
luoviin ratkaisuihin, jotka tulevaisuudessa vahvistavat ja monipuolistavat instituutin toimintaa. Pienestä notkahduksesta noustaan lupaavaan
tulevaisuuteen. Tästä hyvä osoitus oli myös alussa mainittu Helsingissä
pidetty Lähi-itä kollokvio. Kollokvion 120 osallistujan joukossa ilahduttavaa oli nuoren tutkijapolven esiintulo. He ovat niitä, jotka jatkavat
Wallinin ja Granqvistin jalanjäljissä. Heissä on suomalaisen Lähi-idän
tutkimuksen tulevaisuus, ja heitä varten Suomen Lähi-idän instituutti on
olemassa.

Ari Kerkkänen
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja
Year 2011 has demonstrated FIME’s ability and agility to cope with
unpredicted events. Despite some setbacks, many new initiatives have
been made which will strengthen FIME’s role and mandate as an
academic institute. The future is promising as was seen in the participation
of a younger generation of Finnish Middle East researchers in the
Colloquium in Helsinki. They, the followers of Wallin and Granqvist,
are the future of Finnish Middle East research, and it is for them that
FIME exists!

Ari Kerkkänen
Director, the Finnish Institute in the Middle East
FIME Vuosikertomus / Annual report 2011
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Suomen Lähi-idän
instituutti
Suomen Lähi-idän instituutin
tärkein tavoite on tukea suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja
sen kehitystä sekä arabian kielen
opetusta.
Tämän lisäksi instituutti välittää monipuolista tietoa alueesta ja edistää tasokkaaseen tutkimukseen perustuvan tiedon
saatavuutta, tukee Lähi-idän
tutkijoiden,
tutkimuslaitosten
ja korkeakoulujen yhteistyötä
ja vuorovaikutusta sekä edistää
suomalaisen korkeakouluopetuksen kansainvälisyyttä.
Instituutti toteuttaa tavoitteitaan tieteellisellä konferenssi-,
seminaari- ja kurssitoiminnalla,
tutkimushankkeilla, tutkijavierailuohjelmalla sekä johtajan tutkimusohjelmalla. Lisäksi instituutti
osallistuu aktiivisesti julkiseen
keskusteluun Lähi-idästä, luo
kontakteja eri toimijoiden välille,
järjestää yleisötapahtumia sekä
markkinoi suomalaista koulutusta, tiedettä ja kulttuuria toimialueellaan.
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Finnish Institute in
the Middle East
The core mandate of the Finnish
Institute in the Middle East is
to support Finnish research on
the Middle East and teaching of
Arabic. In addition, the Institute
offers information on the
various aspects of the region and
promotes access to information
based on high-quality research.
It also facilitates co-operation
between scholars of the Middle
East, research institutes and
universities, and supports the
internationalization of Finnish
higher education.
The Institute implements its
goals with academic conferences,
seminars and courses as well
as research projects, a visiting
fellow program and the director’s
research program. Furthermore,
the Institute participates actively in
the public discussion on the Middle
East, creates contacts between
organizations and individuals,
organizes events for the general
public, and markets Finnish
education, academic research and
culture in the Middle East.

Tieteellinen toiminta

Academic Activities

Instituutin tieteellinen toiminta koostuu konferensseista ja seminaareista, tutkimushankkeista, tutkijavierailuohjelmasta ja instituutin johtajan ja
muun tutkimushenkilökunnan tutkimuksesta, sekä suomalaisten tutkijoiden avustamisesta ja tutkijayhteyksien luomisesta Lähi-idässä.

The Institute’s academic activities consist of conferences and seminars,
research projects, the FIME Visiting Fellow Program and the director’s
and other research personnel’s own research. The Institute also aids
Finnish researchers and creates contacts in the Middle East.

Konferenssit, kurssit ja seminaarit

Conferences, Courses and Seminars

Lähi-idän tutkijat koolla Helsingissä

Middle East Scholars Gathered in Helsinki

Helsinki, 9.–10. syyskuuta

Helsinki, 9–10 September

FIME, Helsingin yliopisto ja Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI järjestivät Suomen ensimmäisen poikkitieteellisen Lähi-itäkollokvion syyskuussa. Suurta kiinnostusta herättäneeseen kaksipäiväiseen
tapahtumaan osallistui noin 120 suomalaista Lähi-idän tutkijaa ja tutkimuksesta kiinnostunutta. Esitelmiä eri Lähi-idän tutkimuksen aloilta ja
Lähi-itään kohdistuvasta tutkimuksesta oli lähes 50. Ilahduttavaa oli nuoremman tutkijapolven esiinmarssi, joka lupaa hyvää Lähi-idän tutkimuksen jatkumiselle Suomessa. Myös tutkimusaiheet ovat monipuolistuneet.
Siinä missä perinteisemmät seemiläisiin kieliin ja kulttuureihin, arabiaan
ja islamiin liittyvät tutkimusaiheet ovat vielä hyvin esillä, mukaan on tullut
entistä enemmän Lähi-idän yhteiskuntiin, rauhaan ja konflikteihin liittyvää
sosiologista ja kansainväliseen politiikkaan sekä yhteiskuntatieteisiin liittyvää tutkimusta. Tarve tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden Lähi-idästä
kiinnostuneiden yhteistapaamisiin on ilmeinen ja kollokviosta tulee vuosittain järjestettävä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan keskittyvä tiedekokoontuminen.

FIME, University of Helsinki and Tampere Peace Research Institute
(TAPRI) organized the first interdisciplinary Middle East Colloquium in
Finland. Around 120 Finnish Middle East scholars and other interested
persons participated in the two-day event. Close to 50 papers were
presented from different fields of Middle East studies. An especially
positive signal is the emergence of a new generation of researchers,
which promises well for the future of Middle East studies in Finland.
The research topics have also become more varied. Even though the
more traditional research topics relating to Semitic languages and
cultures, Arabic, and Islam were still well represented, there is now more
sociological research on Middle Eastern societies, peace and conflicts as
well as research within international politics and social sciences. There
is an evident need for such gatherings between researchers and students
of the Middle East, and therefore the colloquium will become an annual
academic conference focusing on the Middle East and North Africa.

Opintomatka Anatolian muinaiskulttuureihin

Turkey, 12–16 September

Turkki, 12.–16. syyskuuta

Suomen Ateenan ja Lähi-idän instituutit toteuttivat yhdessä opiskelijamatkan Länsi-Turkkiin. Matka oli jatkoa instituuttien vuoden 2010

Excursion into Ancient Anatolian Cultures

The Finnish Institute at Athens and FIME co-organized a student
excursion to Western Turkey. The excursion was a continuation to the
cooperation between the two institutes in 2010 when a similar excursion
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yhteistyölle, jolloin vastaava opintomatka suuntautui Syyriaan. Kurssin
asiantuntijaopas, FIMEn hallituksen jäsen dos. Sanna Aro-Valjus johdatti matkalla mukana olleet seitsemän opiskelijaa läntisen Anatolian
muinaiskulttuureiden monikerroksiseen ja monimuotoiseen maailmaan.

was organized to Syria. The expert guide, FIME board member and
adjunct professor Sanna Aro-Valjus, gave the seven student participants
an introduction to the ancient Anatolian cultures.

Pedagogiikkaa yli kulttuurirajojen

Amman (Jordan), 23–27 October

Amman (Jordania), 23.–27. lokakuuta

Pedagogies Across Cultures

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Queen Rania Teacher
Academyn seminaari Pedagogies Across Cultures kokosi yhteen suomalaisia ja jordanialaisia koulutuksen asiantuntijoita tutustumaan maiden
koulujärjestelmiin, opetuksen pedagogiikkaan ja opettajankoulutukseen.
Seminaariin osallistui 13 Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen professoria, tutkijaa ja lehtoria sekä noin 30 jordanialaista koulutuksen ammattilaista. Ohjelma sisälsi kouluvierailuja, tapaamisia ja yhteisen
työpajan sekä opettajankoulutukseen liittyvän kahdenvälisen yhteistyön
suunnittelua.

The seminar Pedagogies Across Cultures, organized by the University of
Helsinki Department of Teacher Education and Queen Rania Teacher
Academy, brought together Finnish and Jordanian education experts to
discuss the school systems, pedagogy of teaching and teacher education
in the two countries. The seminar was attended by 13 professors,
researchers and teachers from the University of Helsinki Department
of Teacher Education and around 30 Jordanian education experts. The
program for the Finnish delegation included school visits, meetings and
a joint workshop with their Jordanian colleagues as well as planning for
bilateral cooperation regarding teacher education.

Uusi tutkijavierailuohjelma

New Visiting Fellow Program

Instituuttiin perustettiin tutkijavierailuohjelma, jonka ensimmäinen haku
avattiin joulukuussa. Ohjelman puitteissa instituutti pyrkii lisäämään
suomalaisten Lähi-idän tutkijoiden mahdollisuuksia tehdä tutkimusta ja
kenttätyötä Lähi-idässä.

FIME initiated a new visiting fellow program, which welcomed
applications in December 2011 – January 2012. The new program
enables Finnish scholars to conduct research in the Middle East.

Tutkimushankkeet

Research Projects

Instituutti aloitti vuonna 2011 kahden tutkimushankkeen valmistelun.
Toisen on tarkoitus keskittyä muinaiseen Assyriaan, toisen Välimeren
alueen imperiumeihin. Välimeri-hanketta valmistellaan yhteishankkeena
Suomen Ateenan- ja Rooman-instituuttien kanssa.

The Institute was engaged in the preparations for two new research
projects. In addition to a project on Ancient Assyria, FIME participated
in the drafting of a joint research project focusing on the Mediterranean
empires with the Finnish Institute at Athens and the Finnish Institute in
Rome.

Instituutin johtajan tutkimus

The Director’s Research Program

Instituutin johtaja FT Ari Kerkkänen keskittyi tutkimuksessaan Middle

The new director of the Institute, Dr. Ari Kerkkänen, focused on the
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problematic of understanding Palestine under the British Mandate in his
research project Middle East Reality Imagined – Interpreting the Middle
East for Decision Making. The first part of the project comprises an
analysis of how British High Commissioner and Commander-in-Chief in
Palestine Arthur Wauchope’s understanding of Palestine was formed in
the 1930s. The work is based on archival research in the British National
Archives. During the year, Director Kerkkänen gave four presentations,
wrote one academic article and published eight other articles. He also
acted as a doctoral advisor to two PhD students.

East Reality Imagined – Interpreting the Middle East for Decision Making tutkimaan Lähi-idän ymmärtämisen ongelmallisuutta erityisesti Palestiinan brittimandaatin aikaisten asiakirjojen perusteella. Tutkimusohjelman ensimmäinen osa keskittyy mandaattihallinnon korkean edustajan
Arthur Wauchopen Palestiinan käsitysten muotoutumiseen 1930-luvulla
ja niiden analysointiin. Instituutin johtaja piti vuoden 2011 aikana neljä
esitelmää, kirjoitti yhden tieteellisen artikkelin ja kahdeksan yleistajuista
asiantuntija-artikkelia, ohjasi väitöskirjatyötä ja teki tutkimustaan IsonBritannian kansallisarkistossa (ks. liite 1).

Research Coordinator

Tutkija-koordinaattorin tutkimus

Päivi Kuosmanen, Lic. Phil., started in the new post of research
coordinator in July. In addition to her responsibilities in the coordination
of the seminar and conference activities of the Institute, she worked on
her doctoral dissertation on the alleged kingship among the Huns. In
her dissertation, Kuosmanen deals with the concept of the so-called
nomadic state, especially the elements needed in order to speak about
the phenomenon. Research Coordinator Kuosmanen presented her
research with a paper at the Middle East Colloquium.

Instituutin määräaikaisena tutkija-koordinaattorina heinäkuun alussa
aloittanut FL Päivi Kuosmanen jatkoi Turun yliopiston yleiseen historiaan tekemäänsä väitöskirjatutkimusta hunnien väitetystä kuninkuudesta.
Väitöskirja tarkastelee paimentolaisvaltiokäsitettä: millä edellytyksillä ilmiöstä voidaan puhua? Tutkija-koordinaattori esitteli tutkimustaan Lähiitä-kollokviossa esitelmällä Paimentolaisvaltion muotoutuminen hunnien parissa 400-luvulta. Tutkimuksen lisäksi tutkija-koordinaattori vastasi
kollokvion ja Pedagogies Across Cultures -seminaarin järjestelyistä.
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Impact of the situation in the Middle East
on FIME’s activities

Lähi-idän levottomuuksien vaikutus
toimintaan

Due to the unrest in the Middle East, the Institute had to cancel
two student courses (intensive Arabic course and Democracy in the
Middle East) and the international conference on the archeology of
the Damascus region.

Instituutti joutui Lähi-idän levottomuuksien vuoksi peruuttamaan kaksi opiskelijakurssia (arabian intensiivikurssi ja Demokratia arabimaailmassa) sekä Damaskoksen alueen ja Etelä-Syyrian
arkeologiaan keskittyvän kansainvälisen tieteellisen konferenssin.
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Viestintä ja yhteistyö
Instituutin rooli asiantuntevan, Lähi-idän tapahtumia taustoittavan tiedon lähteenä korostui vuoden aikana. Instituutin johtaja FT Ari Kerkkänen oli vuoden aikana joko median haastateltavana tai artikkeleiden
taustoittajana yhteensä 80 kertaa ja kirjoitti itse viisi suurelle yleisölle
suunnattua artikkelia.

Instituutin oma tiedotus
Instituutti tiedotti omista kuulumisistaan ja Lähi-idän tunnelmista vuoden
aikana täysin uudistetuilla www-sivuillaan, uudella Facebook-sivullaan
sekä kuusi kertaa vuodessa yli 300 vastaanottajalle lähetetyllä uutiskirjeellään. Lisäksi instituutin ja säätiön edustajat esittelivät instituutin toimintaa
erilaisissa tapahtumissa, kuten Ammanin diplomaattibasaarissa.

Media and Partners
One of the functions of the Institute is to provide scientifically
sound information on the Middle East in Finland. This role has been
emphasized by the Arab Spring, and Director Kerkkänen has become
one of the experts most cited by the Finnish media on the developments
in the Middle East with a total of 80 interviews or citations. Director
Kerkkänen also published five articles intended for a wider, non-expert
audience.

The Institute’s Newsletter
The Institute provides information of its own activities on its new
website, on its Facebook page and in its Finnish-language newsletter.
FIME Vuosikertomus / Annual report 2011
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Levant Letters

Lukemista Levantista

The Institute publishes the bi-lingual electronic article series Levant
Letters. In addition to articles in Finnish, the following two articles were
published in English:

Instituutin Lukemista Levantista -asiantuntijakirjoitussarjassa julkaistiin
vuoden aikana viisi artikkelia:

Professor Pertti Multanen: The Reverse Side of Globalisation?
Thoughts About the Revolutionary Movements in Arabic Countries
Dr. Ari Kerkkänen: The Dilemma on the Special Tribunal for Lebanon
The Institute expects to publish more articles in English in 2012.

Partners
The Institute carries out all its projects and events in cooperation with
its partners. The most important Finnish partners in 2011 were the
Universities of Helsinki and Tampere. The institute also works in close
cooperation with the Finnish Embassy in Damascus and the Finnish
institutes in Rome and at Athens. The year 2011 also meant establishing
new cooperation with Jordanian organizations such as Queen Rania
Teacher Academy. The Institute welcomes new partnerships and
initiatives for joint projects. For a full list of partners, see the appendix.

Finnish Cultural and Academic Institutes
FIME is a member of the network of 17 Finnish cultural and academic
institutes around the world. The network is funded mainly by the Finnish
Ministry of Education and Culture.
Tietokirjailijaresidenssi / Residencies

Vuonna 2011 ei pystytty toteuttamaan tietokirjailijaresidenssiä Syyrian tilanteen vuoksi. / The residency of the Finnish Association of
Non-fiction Writers was canceled due to the unrest in Syria.
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Pertti Multanen: Globalisaation kääntöpuoli. Pohdintoja arabimaiden
liikehdinnän taustoista
Ari Kerkkänen: Libanonin erityistuomioistuimen ristiriita
Minna Lönnqvist: Jebel Bishrin vuoristo Syyro-Mesopotamiassa – liikkuvien yhteisöjen liha-aitta
M’hammed Sabour: Arabialainen kevät: saapuuko demokratia viimein
arabimaailmaan?
J. Anniina Mattsson: Valokuva Lähi-idässä, omakuva Arabiemiirikunnissa

Yhteistyö
Instituutti suunnittelee ja toteuttaa kaikki tapahtumansa ja hankkeensa
yhteistyössä instituutin sidosryhmien kanssa ja niiden tuella. Helsingin ja
Tampereen yliopistot olivat tärkeimmät suomalaiset yhteistyöyliopistot
vuonna 2011. Vuonna 2011 luotiin aktiivisesti uusia yhteistyökumppanuuksia jordanialaisten toimijoiden, kuten Queen Rania Teacher Academyn, kanssa. Yhteistyö Suomen Ateenan- ja Rooman-instituuttien kanssa
on myös tiivistynyt. Suomen suurlähetystö Damaskoksessa on instituutin
tärkeä kumppani toiminnoissa Syyriassa, Libanonissa ja Jordaniassa. (Luettelo vuoden 2011 yhteistyökumppaneista löytyy liitteestä 3.)

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies, hallituksen puheenjohtaja ja instituutin johtaja osallistuivat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteisille neuvottelupäiville ja toimivat aktiivisesti Suomen
kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:ssä. Vuonna 2011 tiedeinstituutit päättivät tiivistää yhteistyötään vuonna 2012 alkavan kolmivuotisen tiedeinstituuttifoorumin puitteissa. Tiedeinstituutit suunnittelevat myös
yhteisiä tutkimushankkeita.

FIME Vuosikertomus / Annual report 2011
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Kulttuuritoiminta ja
yleisötapahtumat

Cultural
Activities

Vuosi 2011 oli instituutin kulttuuritoiminnalle uusien aloitteiden, verkostojen rakentamisen ja strategiatyön aikaa. Instituutin kulttuuritoimintaa
koordinoi nyt ensimmäistä kertaa kulttuurisihteeri, joka oli palkattu tehtävään joulukuusta 2010 vuoden 2011 loppuun opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten kansainvälistämisja työllistämishankkeen puitteissa. FM Kati Lappeteläisen suunnittelemaa
ja toteuttamaa kulttuuritoimintaa oli kaikissa neljässä instituutin ydintoiminta-alueen maassa: Syyriassa, Jordaniassa, Libanonissa ja Egyptissä.

The year 2011 was a period of new initiatives, network building and
preparation of a cultural strategy for the Institute. For the first time,
the Institute had a full-time cultural secretary from December 2010 to
December 2011. Kati Lappeteläinen initiated and carried out the cultural
activities of the Institute in four countries: Syria, Jordan, Lebanon and
Egypt.

Instituutti laati kulttuuritoiminnan strategian vuosille 2012–2014. Strategian sisällöllisiä painopisteitä ovat arkkitehtuuri, muotoilu ja kuvataide. Strategian toteuttaminen vaatii kuitenkin kokoaikaista kulttuurityöntekijää ja nykyistä huomattavasti laajempaa kulttuuritoimintaan kohdistettua rahoitusta.

Architecture for Children

Työpajat ja kerhot
Arkkitehtuuria lapsille

Damaskos (Syyria), 19. syyskuuta – 31. lokakuuta
Vuoden innovatiivisin ja syyrialaisessa mediassa eniten huomiota herättänyt projekti oli helsinkiläisen Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin
ja syyrialaisarkkitehtien Wesam Al Asalin ja Iyass Shahinin toteuttama
This Is My City -arkkitehtuurikerho. Kymmenen 10–14-vuotiasta lasta
kokoontui kerhoon seitsemänä iltana Zeitunan talossa Damaskoksessa.
Neljän kokoontumisen aikana ryhmällä oli myös Skype-yhteys Arkin
opetusryhmiin, jotka työstivät teoksia saman sisällön mukaan Suomessa.
Syyrialaiset ja suomalaiset lapset esittelevät tuotoksia toisilleen internetin
välityksellä. Taiteen keskustoimikunta tuki arkkitehtuurikasvatuspilottia
taloudellisesti.

Workshops
Damascus (Syria), 19 September – 31 October
The most innovative and thought-provoking project of the year was the
This Is My City architectural club for children. The project was realized
jointly with the Finnish Arkki School of Architecture for Children
and Youth, and the Syrian architects Wesam Al Asali and Iyass Shahin.
During the autumn, ten Syrian children between the ages of 10 and
14 met in Damascus to learn about architecture. The Syrian group was
in connection with a group in Helsinki via Skype, and the children
presented their works to each other. This pilot project was funded by
the Art Council of Finland.
One Thousand and One Nights

Beirut (Lebanon), 26 September – 4 October
Artist and writer Riikka Juvonen held a seven-day workshop at the
Lebanese University in Beirut for 12 Lebanese and 3 Finnish art students.
The workshop was the third one in a series of workshops on the One
Thousand and One Nights.
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Tuhannen ja yhden tarinoita Beirutissa

Is Democracy a Social Sculpture?

Kuvataiteilija-kirjailija Riikka Juvosen vetämien kuvitustyöpajojen sarjassa viimeisenä pidettiin seitsenpäiväinen työpaja Libanonin yliopistossa Beirutissa syys-lokakuussa. Työpajaan osallistui 12 libanonilaista ja
kolme suomalaista taideopiskelijaa. Sen aikana tehdyistä töistä koostettiin näyttely.

Artists Anu Pennanen and Stéphane Querrec held a five-day workshop
for Egyptian students of sculpture at the Helwan University in Cairo. In
the workshop Is Democracy a Social Sculpture?, the Egyptian process
of democratization was approached through art. The workshop was
partly funded by the Finnish Embassy in Cairo, a co-organizer of the
project.

Beirut (Libanon), 26. syyskuuta – 4. lokakuuta

Demokratiaa veistoksena?

Cairo (Egypt), 30 October – 3 November

Kairo (Egypti), 30. lokakuuta – 3. marraskuuta

Finnish Design in Amman

Taiteilijapariskunta Anu Pennanen ja Stéphane Querrec ohjasivat viisipäiväisen työpajan kuvanveiston opiskelijoille Helwanin yliopistossa
Kairossa loka-marraskuussa. Is Democracy a Social Sculpture? -työpajassa käsiteltiin Egyptin demokratisoitumisprosessia taiteen keinoin.
Työpaja sai hyvin huomiota paikallisessa mediassa. Kairon työpaja järjestettiin yhteistyössä Suomen Kairon suurlähetystön kanssa, joka tuki
sitä myös taloudellisesti.

The exhibition Inspirations – Finnish Design for a Better World visited
Amman in November. The exhibition on Finnish industrial design was
curated by Jarno Peltonen, who also gave visiting lectures for Jordanian
students and teachers of design, architecture and art. The exhibition
was organized jointly with the Finnish Embassy in Damascus and the
Scandinavia-Jordan Friendship Association.

Suomalaista muotoilua esillä Ammanissa

Visits and Residencies

Amman (Jordania), 24.–30. marraskuuta

Jarno Peltosen kuratoima suomalaista teollista muotoilua esittelevä näyttely Inspirations – Finnish Design for a Better World esiteltiin Ammanissa Jordaniassa. Näyttelyn yhteydessä Jarno Peltonen piti kaksi vierailuluentoa jordanialaisille muotoilu-, arkkitehtuuri- ja taidealan opiskelijoille
ja opettajille. Muotoilunäyttely järjestettiin yhteistyössä Suomen Damaskoksen-suurlähetystön ja Skandinavia–Jordania-ystävyysseuran kanssa.

Vierailut ja residenssit
Näyttelyvaihtokeskus FRAME isännöi syyrialaisen kuraattorin ja valokuvataiteilijan Issa Touman verkottumismatkan Suomeen 5.–10.6. Matkan yhteydessä Touma luennoi Valokuvataiteen museossa suomalaisille

Amman (Jordan), 24 –30 November

FRAME Finnish Fund for Art Exchange hosted the networking visit of
Syrian curator and photographer Issa Touma to Finland on 5–10 June.
Touma gave a visiting lecture for Finnish professionals at the Finnish
Museum of Photography.
Arkki School of Architecture for Children and Youth hosted the visit of
Syrian architects Wesam Al Asali and Iyass Shahin in June.
The Institute started a residency program for FRAME Finnish Fund for
Art Exchange in 2011. The first Finnish artist in residence, nominated
by FRAME, was Finnish artist Riiko Sakkinen. During his residency in
Damascus in September, he held a discussion on his art work and a twoday workshop for art students at Le Pont Art Gallery in Aleppo.
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taidealan ammattilaisille. Vierailu oli osa suomalaisen valokuvataiteen
vienti- ja verkostoitumishanketta.
Arkkitehtuurikoulu Arkki isännöi syyrialaisten arkkitehtien Wesam Al
Asalin ja Iyass Shahinin tutustumis- ja verkottumismatkan Suomeen kesäkuussa.
Alkuvuodesta 2011 instituutti teki Näyttelyvaihtokeskus FRAMEn kanssa residenssisopimuksen, jonka puitteissa ensimmäinen taiteilija saapui
Damaskokseen syyskuuksi. FRAMEn valitsema suomalainen kuvataiteilija Riiko Sakkinen piti keskustelutilaisuuden omasta taiteellisesta työstään sekä kaksipäiväisen työpajan taideopiskelijoille Aleppossa Le Pont
Art Galleryssa.

Syrian Unrest and Cultural activities
The political situation in Syria had a major impact on the cultural
activities of the Institute as some planned events had to be cancelled
and others moved to locations outside of Syria. Plans for new kinds
of cultural events to be held at the Zeitouna house as well as joint
projects with local art schools are postponed until the situation in
Syria stabilizes.

Syyrian levottomuuksien vaikutus
kulttuuritoimintaan
Syyrian poliittinen tilanne vaikutti toteutettujen kulttuuritapahtumien määrään, laatuun ja tapahtumapaikkaan, kun suunniteltuja
tapahtumia jouduttiin sijoittamaan toisiin maihin. Suunnitelmat
Zeitunan talossa järjestettävien kulttuuritapahtumien uudelleen
profiloimiseksi ja yhteistyön aloittaminen paikallisten taideoppilaitosten kanssa jäivät odottamaan vakaampia aikoja.
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Instituutin muu toiminta

Other Activities

Suomalaisen tutkimuksen ja
koulutuksen kansainvälistäminen

Support for International Cooperation
in Finnish Research and Education

Instituutin toiminta edesauttaa suoraan suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistymistä. Erityismaininnan vuonna 2011 ansaitsee
instituutin yhdessä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen monikulttuurisuustyöryhmän ja Queen Rania -opettajankoulutuslaitoksen
kanssa järjestämä Pedagogies Across Cultures -seminaari, joka esitteli
suomalaista koulutusjärjestelmää ja opettajankoulutusta jordanialaisille
koulutusalan ammattilaisille ja antoi suomalaiselle ryhmälle mahdollisuuden tutustua sekä Jordanian koulutusjärjestelmään että Lähi-idän
kulttuuriympäristöön. Lisäksi instituutti ylläpitää verkkosivuillaan opiskelijan ja tutkijan opasta ja neuvoi vuoden mittaan kiinnostuneita opiskelumahdollisuuksista Suomessa.

Finnish research and higher education have international renown and
are of high standards. The Finnish Ministry of Education and Culture
emphasizes the need for even closer international cooperation to
ensure the continuing excellence of Finnish research and education. As
a Finnish academic institute covering the Middle East, FIME warmly
supports cooperation between Finnish and Middle Eastern universities
and research institutes.

Harjoittelu
Instituutin CIMO-harjoittelijat vuonna 2011 olivat FM Kati Mattsson
ja Aalto-yliopiston jatko-opiskelija, FM Anniina Mattsson. Työskentely
instituutissa antaa suomalaisille opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden tutustua Lähi-itään ja sen tutkimukseen aidossa ympäristössä samoin kuin arabian käytännön opiskeluun. Harjoittelijoiden työpanos on
instituutin toiminnalle erittäin tärkeä.

An example of fruitful cooperation in 2011 was the Pedagogies Across
Cultures seminar organized jointly with the University of Helsinki
Department of Teacher Education and Queen Rania Teacher Academy.
In addition to promoting institutional cooperation, the Institute provides
information for Middle Eastern students interested in continuing their
studies in Finland.

Internships
The Institute provides an opportunity for two internships (for Finnish
or Finland-based students) every year. The interns in 2011 were Kati
Mattsson and Anniina Mattsson.

Zeitunan talo

The Zeitouna House

Zeitunan talossa on restauroinnin päättymisestä lähtien ollut vakavana
ongelmana toisen kerroksen viemäriputkistojen vuodot, jotka kastelivat
rakenteiden välipohjia seminaarihuoneen ja kirjaston yläpuolella. Vesivahinkojen vuoksi näitä tiloja ei voitu enää käyttää vuoden 2011 alussa.
Toisen kerroksen viemäröinnit uusittiin täydellisesti helmi-huhtikuussa.
Samassa yhteydessä korjattiin loppuvuonna 2010 aiheutuneita myrsky-

Since 2008, the Institute has resided in the 19th-century Damascene
building, the Zeitouna House, in the Old City of Damascus, a UNESCO
World Heritage Site. The Zeitouna House has five guest rooms, a
seminar room, a reception hall, a library and a spacious courtyard.
The house is a wonderful location to host the Institute’s conferences,
courses, art exhibitions and other events. During the year, the house
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vaurioita ja korotettiin yhtä sisäpihan seinää. Kiinteistön ylläpidossa ja
putkiongelmien hoidossa päätettiin turvautua suomalaisten asiantuntijoiden apuun: arkkitehti Henrik Drufva ja diplomi-insinööri Markku
Kallio kävivät tarkastamassa talon kunnon ja neuvomassa talon jatkuvan
ylläpidon vaatimissa toimissa. Kallio antoi asiantuntija-apua uuden viemäröinnin asentamisessa. Asiantuntijalausuntojen pohjalta rakennukselle laadittiin kattava ylläpito- ja korjaussuunnitelma.

Toimipisteen avaaminen Ammanissa
Syyrian levottomuuksien vuoksi instituutille päätettiin avata toimisto
Ammaniin, jonne toiminnan painopiste siirrettiin syksyllä 2011. Instituutin tutkija-koordinaattori siirtyi Ammaniin elokuussa ja harjoittelija
lokakuussa, jolloin myös otettiin käyttöön Suomen Kirkon Ulkomaanavun kanssa yhdessä vuokratut tilat. Instituutin johtaja ja kulttuurisihteeri työskentelivät vuoden loppuun asti pääsääntöisesti Damaskoksessa.

Instituutin toimihenkilöt
Instituutin johtaja FT Ari Kerkkänen, Damaskos/Amman
Kulttuurisihteeri FM Kati Lappeteläinen, Damaskos
Tutkija-koordinaattori FL Päivi Kuosmanen, Amman
Johtajan avustaja Manal Chatila, Damaskos
Edustaja Dr Said Sadek, Kairo
Konsultti Mohammad Hammoudeh, Amman
Harjoittelija FM Kati Mattsson, Damaskos
Harjoittelija FM Anniina Mattsson, Damaskos/Amman

underwent some restoration work, and Finnish experts Henrik Drufva
and Markku Kallio inspected the condition of the house. A thorough
maintenance plan was prepared on the basis of their reports.

The Amman Office
To ensure ongoing operation of the Institute despite the violence
in Syria, an office was opened in Amman in October. The research
coordinator and the intern moved to Amman in August and October
respectively, whereas the director and the cultural secretary remained in
Damascus until the end of the year.

Institute Personnel
Director of the Institute Dr. Ari Kerkkänen, Damascus/Amman
Cultural Secretary Kati Lappeteläinen, MA, Damascus
Research Coordinator Päivi Kuosmanen, Phil. Lic., Amman
Assistant of the Director Ms. Manal Chatila, Damascus
Representative Dr. Said Sadek, Cairo (part time)
Consultant Mohammad Hammoudeh, Amman (part time)
Intern Kati Mattsson, MA, Damascus
Intern Anniina Mattsson, MA, Damascus/Amman
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Foundation of the Finnish
Institute in the Middle East
To fulfill its aim of promoting research and
teaching of the Middle Eastern languages and
cultures as well as Finnish artistic activities in
the Middle East, the Foundation maintains
the Finnish Institute in the Middle East and
gives grants for scientific research.
The Foundation was established in 1994
by the Finnish Cultural Foundation, the
Universities of Helsinki and Joensuu, Åbo
Akademi University, the Finnish Evangelical
Lutheran, Orthodox and Catholic Churches
together with a number of other NGOs and
private citizens.
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Suomen Lähi-idän
instituutin säätiö
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö tukee ja
ylläpitää Suomen Lähi-idän instituuttia. Säätiö vastaa hallinnosta, yhteydenpidosta suomalaisiin sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin, Israel-toiminnasta, apurahojen jaosta,
varainhankinnasta ja instituutin toimintaan
liittyvästä tiedottamisesta Suomessa.

Säätiön hallinto

Administration

Hallitus

Board of Trustees

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus,
joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Säätiön hallitukseen kuuluivat
vuonna 2011 seuraavat asiantuntijat:

The highest decision-making body of the Foundation is the Board of
Trustees, which convened four times during 2011. The Board is formed
by the following experts:

Puheenjohtaja: Prof. Martti Nissinen (Helsingin yliopisto)
varajäsen dos. Mårten Kvist (Turun yliopisto)

Chairman: Prof. Martti Nissinen (University of Helsinki)
deputy member: Adjunct professor Mårten Kvist (University of Turku)

Varapuheenjohtaja: Johtaja Teija Tiilikainen (Ulkopoliittinen instituutti)
varajäsen prof. Jaakko Frösén (Helsingin yliopisto)

Vice-chairwoman: Director Teija Tiilikainen (FIIA)
DM: Prof. Jaakko Frösén (University of Helsinki)

Dos. Risto A. Ahonen,
15.3. lähtien johtaja Seppo Rissanen (Suomen Lähetysseura)
varajäsen TM Marko Heusala (Suomen Lähetysseura)

Adjunct prof. Risto A. Ahonen, from 15 March Director Seppo Rissanen
(Finnish Evangelical Lutheran Mission)
DM: Th.M. Marko Heusala (Finnish Evangelical Lutheran Mission)

Dos. Sanna Aro-Valjus (Helsingin yliopisto)
varajäsen pääsihteeri Marjut Vehkanen (CIMO)

Adjunct prof. Sanna Aro-Valjus (University of Helsinki)
DM: Assistant director Marjut Vehkanen (CIMO)

Prof. Jaakko Hämeen-Anttila (Helsingin yliopisto)
varajäsen dos. Raija Mattila (Helsingin yliopisto)

Prof. Jaakko Hämeen-Anttila (University of Helsinki)
DM: Adjunct prof. Raija Mattila (University of Helsinki)

Prof. Antti Laato (Åbo Akademi)
varajäsen dos. Svante Lundgren (Åbo Akademi)

Prof. Antti Laato (Åbo Akademi University)
DM: Adjunct prof. Svante Lundgren (Åbo Akademi University)

Hankepäällikkö Hannu Majamäki (Kirkkohallitus)
varajäsen kouluttaja Mika Aspinen (Kirkkohallitus)

Project Manager Hannu Majamäki (Church Council)
DM: Lecturer Mika Aspinen (Church Council)

Yksikön päällikkö Timo Heino (Ulkoasiainministeriö)
varajäsen dos. Ritva Kivikkokangas-Sandgren (Helsingin yliopisto)

Director Timo Heino (Ministry for Foreign Affairs of Finland)
DM: Adjunct prof. Ritva Kivikkokangas-Sandgren (University of Helsinki)

FT Teuvo Laitila (Itä-Suomen yliopisto)
varajäsen johtaja Esko Paakkola (Itä-Suomen yliopisto)

Dr. Teuvo Laitila (University of Eastern Finland)
DM: Director Esko Paakkola (University of Eastern Finland)

FM Kristian Slotte
varajäsen koulutuspäällikkö Lauri Vartiainen (Diak)

MA Kristian Slotte
DM: Education manager Lauri Vartiainen (Diak)

YTT Aini Linjakumpu (Lapin yliopisto)
varajäsen FT Susanne Dahlgren (Helsingin yliopisto)

Dr. Aini Linjakumpu (University of Lapland)
DM: Dr. Susanne Dahlgren (University of Helsinki)
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Työvaliokunta

Foundation Personnel in Finland

Käytännön asioiden hoidosta vastaa asiamies puheenjohtajan ja työvaliokunnan ohjeistuksen mukaan. Säätiön työvaliokunnan muodostavat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiamies. Työvaliokunta kokoontui
vuoden aikana neljä kertaa.

Ms. Anu Leinonen, MA
Executive officer (part time)

Varainhankintajaosto
Säätiön hallitus perusti erillisen varainhankintajaoston koordinoimaan ja
toteuttamaan säätiön varainhankintaa. Jaoston jäseniksi nimitettiin Kristian Slotte ja Kari Norkonmaa. Jaoston sihteerinä toimii asiamies. Jaosto
kokoontui kaksi kertaa.

Ms. Eeva Talvitie, MA
Administrative assistant (part time)

Grants
The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East gave a total
of 9 500 euros as grants for Finnish doctoral students, researchers and
organizations to conduct research regarding the Middle East.

Säätiön toimihenkilöt Suomessa

Funding of Activities

Asiamies FM Anu Leinonen

The activities of the Foundation of the Finnish Institute in the Middle East are financed by a subsidy from the Ministry of Education and
Culture of Finland, project-based funding, donations and revenue from
rents and course fees.

Hallinnollinen avustaja FM Eeva Talvitie

Apurahat
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi vuonna 2011 apurahoja suomalaisille jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja yhteisöille Lähi-itään suuntautuviin kenttätyömatkoihin ja väitöskirjatutkimukseen yhteensä 9 500 euroa.

Talous
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ja instituutin toimintaa rahoitetaan
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä yleisavustuksella, omilla
tuotoilla, projektikohtaisella rahoituksella ja muiden rahoittajatahojen
antamalla tuella. Instituutin kiinteät peruskustannukset katetaan pääosin
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella. Vain
pieni osa instituutin toiminnasta on täysin omarahoitteista.
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Appendix
Appendix 1: Partners
Finnish Partners in 2011:

Middle Eastern Partners in 2011:

University of Helsinki
Tampere Peace Research Institute (TAPRI)
Ministry for Foreign Affairs of Finland
Helsinki Summer University
Federation of Finnish Learned Societies
The Finnish Institute at Athens
Institutum Romanum Finlandiae
Centre for International Mobility CIMO
Finnish Cultural and Academic Institutes
Friends of the Finnish Institute in the Middle East
Anna Lindh Foundation
FRAME Finnish Fund for Art Exchange
The Finnish Museum of Photography
Arkki, School of Architecture for Children and Youth
Finn Church Aid
Artist/writer Riikka Juvonen
Artist Riiko Sakkinen
Artist Anu Pennanen
Artist Stéphane Querrec
Curator Jarno Peltonen/ARKEOS

Queen Rania Teacher Academy (Amman)
Jordan University (Amman)
German Jordan University (Amman)
Ministry of Education of Jordan (Amman)
Nabad Art Gallery (Amman)
Lebanese University (Beirut)
Helwan University (Cairo)
Curator/photographer Issa Touma (Aleppo)
Le Pont Organization & Le Pont Art Gallery (Aleppo)
All Art Now (Damascus)
Architect Wesam Al Asali (Damascus)
Architect Iyass Shahin (Damascus)
Embassy of Finland, Damascus
Embassy of Finland, Cairo
Dr. Rakan Rusheidat, Honorary Consul General of Finland, Amman
Mr. Zafer Chaoui, Honorary Consul General of Finland, Beirut
Finn Church Aid (Amman)
Jordanian-Scandinavian Friendship Association (Amman)
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Liitteet
Liite 1: Esitelmät ja julkaisut
Johtajan esitelmät:

Johtajan asiantuntijajulkaisut ja -kirjoitukset:

“Parameters of Understanding in Palestine – Conciliatory vs. Coersive
Policy Towards the Arab Rebellion in 1936”, BRISMES - British Society
for Middle East Studies -konferenssi, Exeter (Iso-Britannia), kesäkuu.

”Suomen Rauhanvälitysvalmiuden rakentaminen”, Taustapaperi 2, SaferGlobe Finland 2011.

”Wauchope Revisited”, Lähi-itä-kollokvio, Helsinki, syyskuu.
“Peace Mediation Capacity Building – National Perspectives”, Eupra –
European Union Peace Research Association -konferenssi, Tampere,
heinäkuu.
Asiantuntijapuheenvuoro, ulkoasiainministeriön Arabimaailma kuohuu
– muuttuuko mikään? -seminaari, Helsinki, huhtikuu.
Johtajan tieteelliset julkaisut:

”HC Wauchope Revisited”, artikkelikäsikirjoitus valmistumassa.
Johtajan muu tieteellinen toiminta:

”Arabikadun pöly yskittää Yhdysvaltoja”, Ulkopolitiikka-lehti 2/2011.
”Libanonin erityistuomioistuimen ristiriita – The Dilemma of the Special Tribunal for Lebanon”, Lukemista Levantista -sarja (huhtikuu 2011).
”Syyria seisoo vedenjakajalla”, SaferGlobe Finland 10.8., Savon Sanomat ja Aamulehti 9.8.2011
”Syyrialla on edessään pitkä kamppailu”, Ulkopolitiikka-lehti 4/2011.
”The Way Ahead: Recommendations for the Development of Finnish
Peace Mediation Capacities”, Global networks of mediation: Prospects
and avenues for Finland as a peacemaker, julkaistaan maaliskuussa
2012.

Johtaja toimii kahden väitöskirjatyön ohjaajana.

”Suomalaiset Lähi-idän tutkijat koolla Helsingissä”, Marhaba-vuosikirja
2011.

Tutkimukseensa liittyen johtaja teki elokuussa 2011 viikon kestäneen arkistomatkan Ison-Britannian kansallisarkistoon.

”Kuolleita tiedemiehiä, mielikuvituksellista vastarintaa”, Ydin-lehti
4/2011.
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Liite 2: Tapahtumakalenteri
9.2. Anu Leinosen luento ”Millainen Turkki on pyrkimässä Euroopan
unioniin?”, Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylä (Suomi)

5.–8.9. Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien neuvottelupäivät, Hanasaaren
kulttuurikeskus, Espoo (Suomi)

13.2.–23.2. DI Markku Kallion vierailu instituutissa Damaskoksessa (Syyria)

8.9. kuvataiteilija Riiko Sakkisen keskustelutilaisuus, Le Pont Art Gallery,
Aleppo (Syyria)

10.–20.3. Kulttuurisihteeri Kati Lappeteläisen verkottumismatka Helsinkiin (Suomi)
21.–28.3. Arkkitehti Henrik Drufvan vierailu instituutissa Damaskoksessa (Syyria)
4.4. Ari Kerkkäsen asiantuntijapuheenvuoro, ulkoasiainministeriön Arabimaailma kuohuu – muuttuuko mikään? -seminaari, Helsinki (Suomi)

9.–10.9. Lähi-itä-kollokvio, Helsingin yliopisto ja Tieteiden talo, Helsinki
Martti Nissisen esitelmä ”Aramealaiset muinaisessa Assyriassa”
Ari Kerkkäsen esitelmä ”Wauchope Revisited”
Päivi Kuosmasen esitelmä ”Paimentolaisvaltion muotoutuminen hunnien parissa 400-luvulta”
9.–10.9. Listapiirustustyöpaja, Le Pont Art Gallery, Aleppo (Syyria)

12.–16.4. Työvaliokunnan vierailu Damaskoksessa (Syyria)

12.–16.9. Opintomatka Länsi-Anatoliaan (Turkki)

25.–27.5. Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kevätkokous, Villa Lante, Rooma (Italia)

13.9. UNTSO:n komentajan kenraalimajuri Juha Kilpiän vierailu instituutissa

5.–9.6. Syyrialaisen kuraattorin, festivaalijärjestäjän ja valokuvataiteilijan
Issa Touman vierailu Helsingissä (Suomi)
7.6. Issa Touman luento “Contemporary Art in the Middle East – Developing Cooperation Between East and West”, Valokuvataiteen museo,
Helsinki (Suomi)

17.9. Instituutin henkilökunnan vierailu prof. Jaakko Frösénin vetämillä
Aaronin vuoren kaivauksilla Petrassa (Jordania)
19.9.–31.10. This Is Our City – lasten arkkitehtuurikerho, Suomen Lähiidän instituutti, Damaskos (Syyria)
26.9.–4.10.Kuvitustyöpaja ja näyttely, Lebanese University, Beirut (Libanon)

19.–24.6. Syyrialaisten arkkitehtien Iyas Shahinin ja Wesam Al Asalin
vierailu Helsingissä (Suomi)

15.10. Diplomaattibasaari, Amman (Jordania)

27.–29.6. Ari Kerkkäsen esitelmä “Parameters of Understanding in Palestine – Conciliatory vs. Coersive Policy Towards the Arab Rebellion in
1936”, BRISMES - British Society for Middle East Studies -konferenssi,
Exeter (Iso-Britannia)

30.10.–3.11. Is Democracy a Social Scuplture? -taidetyöpaja, Helwan
University, Kairo (Egypti)

20.–22.7. Ari Kerkkäsen esitelmä “Peace Mediation Capacity Building
– National Perspectives”, Eupra – European Union Peace Research Association -konferenssi, Tampere (Suomi)

23.–27.10. Pedagogies Across Cultures -seminaari, Amman (Jordania)

24.11–1.12. Inspirations – Finnish Design for a Better World -näyttely,
Nadab Art Gallery, Amman (Jordania)

2.–8.9. Tutkija-koordinaattori Päivi Kuosmasen verkottumismatka Helsinkiin

29.11. Jarno Peltosen luento “Innovative design from Finland - industrial achievements through design”, German Jordan University, Amman
(Jordania)

4.9.–2.10. Framen kuvataideresidenssi Suomen Lähi-idän instituutissa,
Damaskos (Syyria)

29.11. Jarno Peltosen luento “Towards a better future - design and Finland”, German Jordan University, Amman (Jordania)
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Liite 3: Yhteistyökumppanit
Suomalaiset yhteistyökumppanit 2011:

Yhteistyökumppanit Lähi-idässä 2011:

Helsingin yliopisto
Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI
Suomen ulkoasiainministeriö
Helsingin seudun kesäyliopisto
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Suomen Ateenan-instituutti
Suomen Rooman-instituutti
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät SLIY ry
Anna Lindh -säätiö
Näyttelyvaihtokeskus FRAME ry
Valokuvataiteen museo
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki
Kirkon Ulkomaanapu
kuvataiteilija-kirjailija Riikka Juvonen
kuvataiteilija Riiko Sakkinen
taiteilija Anu Pennanen
taiteilija Stéphane Querrec
kuraattori Jarno Peltonen/ARKEOS

Queen Rania Teacher Academy (Amman)
Jordan University (Amman)
German Jordan University (Amman)
Jordanian opetusministeriö (Amman)
Nabad Art Gallery (Amman)
Lebanese University (Beirut)
Helwan University (Kairo)
kuraattori ja valokuvataiteilija Issa Touma (Aleppo)
Le Pont Organization & Le Pont Art Gallery (Aleppo)
All Art Now (Damaskos)
arkkitehti Wesam Al Asali (Damaskos)
arkkitehti Iyass Shahin (Damaskos)
Suomen Damaskoksen-suurlähetystö
Suomen Kairon-suurlähetystö
Suomen Ammanin kunniakonsuli Rakan Rsheidat
Suomen Beirutin kunniakonsuli Zafer Chaoui
Kirkon Ulkomaanapu (Amman)
Skandinavia–Jordania-ystävyysseura.
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Liite 4: Suomen Lähi-idän instituutin säätiön myöntämät apurahat
HY:n teologisen tiedekunnan eksegetiikan osasto/Raimo Hakola
Kinneretin arkeologiset kaivaukset Horvat Kurissa
Tapio Kujala
Väitöskirjatyön viimeistely
			
Mari Luomi
Väitöskirjan kielentarkastus

3000 euroa
1000 euroa

		

500 euroa

Päivi Miettunen
Kenttätyömatka Jordaniaan 			

900 euroa

Inka Nokso-Koivisto*
Opintomatka Beirutiin				

400 euroa

Mikko Patokallio*
Kenttätyömatka Beirutiin
				
Virpi Perunka
Matka-apuraha kenttätyöprojektiin
			
Saana Svärd
Väitöskirjan kielentarkastus
			
Anna-Liisa Tolonen*
Pohjoismainen jatko-opintoseminaari Jordaniassa		
Joanna Töyräänvuori
Väitöskirjaan liittyvä opintomatka Syyriaan 		
* Apuraha myönnettiin alun perin oleskeluun instituutissa, mutta apurahan käyttötarkoitus muutettiin Syyrian levottomuuksien vuoksi.
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800 euroa

800 euroa
500 euroa
500 euroa
1000 euroa

Liite 5: Numeerista tietoa instituutin toiminnasta
Toiminta-alue
Instituutilla oli vuonna 2011 toimintaa seuraavissa kuudessa maassa:
Syyria, Jordania, Libanon, Egypti, Turkki, Suomi.

Kurssi- ja seminaaritoiminta lukuina
Instituutti järjesti vuonna 2011 yhden konferenssin, yhden asiantuntijaseminaarin ja yhden opiskelijaekskursion. Näihin osallistui yhteensä 140
suomalaista asiantuntijaa, tutkijaa, opettajaa, jatko-opiskelijaa, opiskelijaa, toimittajaa, virkamiestä tai muuta Lähi-idästä kiinnostunutta toimijaa sekä noin 30 paikallista tutkijaa tai asiantuntijaa.

Kulttuuritoiminta lukuina
Instituutti järjesti yhteensä 12 kulttuuritapahtumaa, joihin osallistui noin
500 henkeä, joista 440 Lähi-idän maista ja 60 Suomesta. Tapahtumat
olivat rajatuille kohderyhmille suunnattuja. Taiteen keskustoimikunnalta

ja Suomen Kairon- suurlähetystöltä. FIME tarjosi kolmelle syyrialaiselle
kulttuurialan ammattilaiselle mahdollisuuden verkottua 16 suomalaisen
ammattilaisen kanssa ja seitsemälle suomalaiselle ammattilaiselle opiskelijalle annettiin mahdollisuus verkottua 69 Lähi-idästä kotoisin olevan
ammattilaisen ja opiskelijan kanssa. Instituutin kulttuurisihteeri tapasi vuoden aikana yhteensä 115 kulttuurialan ammattilaista viidessä eri
maassa.

Vierashuoneet
Instituutin viidessä vierashuoneessa yöpyi vuoden kuluessa 35 vierasta
sekä instituutin omaa väkeä. Yhteensä yöpymisiä kertyi 870. Poikkeuksellisen alhainen käyttöaste johtui Syyrian väkivaltaisuuksista.

Henkilöstöresurssit
Säätiön ja instituutin henkilöstö teki vuonna yhteensä 4,4 henkilötyövuotta, ja harjoittelijoiden työpanos vastasi yhteensä 0,8 henkilötyövuotta.
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