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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 abovementioned fields in cooperation with universities. The Institute is located
in the historical Zeitouna House in the Old City of Damascus. In 2012,
however, the Institute operated from 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 and interns. The Institute’s area of operation
covers the whole Middle East. However, most of its activities take place
in Syria, Jordan, Lebanon and Egypt. In recent years, the Institute has
also had regular 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. Instituutin toimipaikka on Syyriassa Damaskoksen vanhassa kaupungissa
sijaitsevassa historiallisessa Zeitunan talossa. Vuonna 2012 instituutti
toimi kuitenkin Ammaniin, Jordaniaan perustetusta toimistosta käsin.
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 ja harjoittelijoita. Instituutin toimintaalue kattaa koko Lähi-idän. Ydintoiminta-alue käsittää Syyrian, Jordanian, Libanonin sekä Egyptin, jossa instituutilla on pysyvä edustaja. Viime
vuosina toimintaa on ollut myös Turkissa.
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Säätiön
puheenjohtajan tervehdys

Message from the
Chairman of the Foundation

The Finnish Institute in the Middle East operates in a region that seemed
Suomen Lähi-idän instituutti toimii alueella, josta on vuoden 2012 aito give us mostly bad news in 2012. The “Arab Spring” has not bloomed
kana kantautunut etupäässä huonoja uutisia. ”Arabikevät” ei ole puhas expected. In particular, the situation in Syria, where the Institute is
jennut toivottuun kukoistukseen, ja erityisesti asemamaamme Syyrian
stationed, has become even more tragic. Under these circumstances, it
tilanne on muuttunut yhä traagisemmaksi. Instituutti ei näissä olosuhis impossible for the Institute to carry out its activities from Zeitouna
teissa voi toimia omistamassaan Zeitunan talossa. Seuraamme surulHouse. We observe the continuation of the Syrian
lisina Syyrian sisällissodan jatkumista ja humanicivil war and the worsening of the humanitarian
taarisen kriisin pahenemista ja toivomme parasta
crisis with sadness, and hope for the best for our
ystävillemme ja naapureillemme Damaskoksessa.
We observe the
friends and neighbours in Damascus.
continuation of the
Syyrian tilanteen huononemisen vuoksi instiSyrian civil war and
Due to the deteriorating situation in Syria, FIME
tuutin toimipaikka siirrettiin syksyllä 2011 Ammoved its office to Amman in the autumn of 2011.
maniin. Koska instituutin rekisteröityminen Jorthe worsening of
Since it proved impossible to register the Institute
daniassa osoittautui mahdottomaksi, säätiön
the humanitarian
in Jordan, at the end of 2012 the Board of Trustees
hallitus päätti muuttaa toimipaikan Ammanista
crisis with sadness,
decided to move the office from Amman to Beirut,
Beirutiin, jonne myös Suomen Damaskoksenwhere the Finnish Embassy in Damascus has also
suurlähetystö on perustanut yhteystoimiston.
and hope for the
opened the Beirut Liaison Office of Finland.
best for our friends
Vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta Suoand neighbours in
Despite these challenges, FIME has operated as
men Lähi-idän instituutti on toiminut täysipainoiusual. Consistent strategic planning has enabled
sesti. Toimintaa ei ole leimannut reaktiivisuus vaan
Damascus.”
it to adapt quickly to changing circumstances and
johdonmukainen strategiatyö, jonka myötä sopeurecognize the opportunities that have arisen. Even
tuminen uusiin oloihin on ollut notkeaa ja muuttusurrounded by crises, the Institute has been able to develop.
vien tilanteiden tuomia mahdollisuuksia on tunnistettu. Ympärillä vellovien kriisien keskellä instituutti on kyennyt kehittämään toimintaansa.
Two examples of new activities will suffice. The Institute had a research
coordinator in 2011–2012 but could not secure the funding required to
Kaksi esimerkkiä Suomen Lähi-idän instituutin uusista toimintamuocontinue the position. Therefore, it decided to launch a visiting fellow
doista riittänee. Instituutissa toimi vuosina 2011–12 tutkija-koordinaatprogramme, which is more flexible. The visiting fellow programme got
tori, mutta tehtävän jatkamiseen ei saatu rahoitusta. Siksi päätettiin siirto a promising start in 2012. The other example is Finnish Academic
tyä kevyempirakenteiseen tutkijavierailuohjelmaan, joka ei ole sidottu
Institutes Abroad (FAIA), founded in May 2012, which is coordinated
instituutin toimipaikkaan. Tutkijavierailuohjelma alkoi lupaavasti vuonna
FIME Vuosikertomus / Annual report 2012
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2012. Toisena esimerkkinä on Tiedeinstituuttifoorumi, joka perustettiin
toukokuussa 2012 ja jossa Suomen Lähi-idän instituutti on ensimmäisenä vetovastuussa. Tiedeinstituuttifoorumin tavoitteena on, että tiedeinstituuttien näkyvyys paranee yhteisen foorumin myötä ja että instituutit mielletään entistä paremmin osaksi suomalaista tiedejärjestelmää.

by FIME. The aim of FAIA is to raise the visibility of the academic
institutes in Finland and to raise their profile as an integral part of the
Finnish academic world.
A recent study on the effectiveness of the Finnish cultural and academic
institutes found that despite their small size, the institutes are indeed
effective: they are cost effective and agile, and are experts in their
respective areas of operation.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteista äskettäin julkistetun vaikuttavuusselvityksen mukaan instituuteilla on pienestä volyymistään huolimatta vaikuttavuutta: ne ovat kustannustehokkaita ja ketteriä toimijoita, joilla on
Toimintaa ei ole
tärkeää
asiantuntemusta
toiminta-alueistaan.

Taiteilija- ja tutkijavierailuiden, residenssitoiminnan,
kansainvälisen harjoittelun ja muiden vastaavien aktiviteettien kautta ne edesauttavat tieteentekijöiden,
taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden työskentelymahdollisuuksia ulkomailla sekä ammatillisen kompetenssin kasvua.

leimannut reaktiivisuus
vaan johdonmukainen
strategiatyö, jonka myötä
sopeutuminen uusiin
oloihin on ollut notkeaa
ja muuttuvien tilanteiden
tuomia mahdollisuuksia on
tunnistettu.”

Tämä luonnehdinta sopii erinomaisesti Suomen Lähiidän instituuttiin, jonka ketteryydestä ja kustannustehokkuudesta ei ole epäilystäkään. Lähi-idän olojen
asiantuntemus on myös kuluneena vuonna ollut laajasti suomalaisten tiedotusvälineiden käytettävissä. Instituutti on työllistänyt kaksi harjoittelijaa, ja kurssi- ja vierailutoimintaa on voitu pitää yllä
normaalissa laajuudessa. Tampereella järjestetty Suomen toinen Lähiidän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvio kasvoi kansainväliseksi
tapahtumaksi, joka jälleen toi yhteen Lähi-idän menneisyyden, nykyisyyden, kulttuurin ja politiikan tutkijoita eri oppialoilta ja yliopistoista.
Luottamuksesta instituutin toimintaan kertoo se, että opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus Suomen Lähi-idän instituutin säätiölle
on taloudellisesti ankarasta ajasta huolimatta hieman noussut ja että säätiön monet yhteistyökumppanit ovat osallistuneet yhteisten hankkeiden
rahoitukseen merkittävällä yhteissummalla. Koska säätiö ei toimi liike-

FIME is certainly an agile and cost-effective
organization. Its expertise on the Middle
East greatly served the Finnish media also
in 2012. The Institute offered internships
to two Finnish students, and organized
courses and visits as before. The Second
Finnish Colloquium of Middle East and
Northern African Studies became an
international event that brought together
once again Middle East researchers from
various fields and universities.

Despite the hard economic times we live
in, the subsidy granted to the Foundation
of the Finnish Institute in the Middle East by the Finnish Ministry of
Education and Culture has increased, and our partners have participated
in the funding of joint projects with significant sums. We welcome this
as a show of faith in the Institute’s work. This is essential, since the
Foundation’s financial situation depends on the perceived value of
its activities and the trust of its funders. The Foundation’s financial
situation is sound, which endorses our strategic choices.
As the Chairman of the Board of Trustees, I have the pleasant task of
thanking the personnel of the Institute and the Foundation as well as
our partners for the past year. In addition to the director, our Amman
office included research coordinator Päivi Kuosmanen, interns Mirva
FIME Vuosikertomus / Annual report 2012
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taloudellisilla periaatteilla, sen talouden vakaus riippuu ennen kaikkea
toiminnan asianmukaisuudesta ja rahoittajien ja yhteistyökumppanien
luottamuksesta instituuttia kohtaan. Säätiön talous on vakaalla pohjalla, mikä kertoo, että strategiset valintamme ovat olleet onnistuneita.

Helenius and Paula Tarvainen, and part-time consultant Mohammad
Hammoudeh. Ms Manal Chatila, assistant to the director, began the
year in Damascus and later continued working in Beirut. Dr Said Sadek
continues as our representative in Cairo.

I also take this opportunity to thank the organizations with which
Säätiön hallituksen puheenjohtajan mieluinen tehtävä on kiittää vuoFIME has had the pleasure of cooperating in 2012. The subsidy from
sikertomuskauden aikana säätiön ja instituutin työntekijöitä ja yhthe Ministry of Education and Culture is essential to the operation of
teistyökumppaneita. On ilo lausua kiitos vuodesta 2012 monelle
the Institute, and the close cooperation with the Ministry for Foreign
ihmiselle ja organisaatiolle. Instituutin Ammanin-toimipisteessä työsAffairs has helped the Institute in Syria, Jordan and Lebanon. Mr Zafer
kentelivät johtajan lisäksi tutkija-koordinaattori Päivi Kuosmanen,
Chaoui, the Honorary Consul General of
harjoittelijat Mirva Helenius ja Päivi Tarvainen sekä
Finland in Beirut, has given the Institute
osa-aikainen konsultti Mohammad Hammoudeh.
office space and funded cultural activities in
Johtajan avustaja Manal Chatila toimi aluksi DamasThe Foundation’s
Lebanon. Different events and projects have
koksessa ja sittemmin Beirutissa. Kairossa instituufinancial situation is
been made possible by cooperation with the
tin edustajana on edelleen toiminut tri Said Sadek.
Centre for International Mobility (CIMO),
sound, which endorses
the Qasid Arabic Institute in Jordan, the
Suomen Lähi-idän instituutin säätiöllä on vuonour strategic choices.”
Tampere Peace Research Institute (TAPRI),
na 2012 ollut ilo toimia yhteistyössä monien tahothe Association for Teachers of History and
jen kanssa, joita haluan tässä yhteydessä lämpimästi
Social Studies in Finland (HYOL) and the
kiittää. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on
Friends of the Finnish Institute in the Middle East.
toiminnan taloudellinen tukipylväs, ja yhteistyö ulkoasiainministeriön kanssa on jatkunut läheisenä ja helpottanut instituutin liikA special thank-you goes to the personnel of the Foundation and the
kuvuutta Syyrian, Jordanian ja Libanonin välillä. Suomen Beirutin
Institute, responsible for planning and carrying out various ventures
kunniapääkonsuli Zafer Chaoui on antanut instituutin käyttöön
in 2012. In addition to ensuring the smooth continuation of the
toimitilan ja avustanut Libanonissa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa.
Institute’s activities despite the unrest in Syria, Director Ari Kerkkänen
Eri tapahtumia ja toimintoja ovat yhteistyöllään mahdollistaneet
has conducted his own research and launched Finnish Academic
myös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO,
Institutes Abroad. Executive officer Ms Anu Leinonen has managed the
jordanialainen Qasid-instituutti, Tampereen yliopiston rauhan
Foundation reliably and skilfully, and administrative assistant Ms Eeva
ja konfliktin tutkimuskeskus TAPRI, Historian ja yhteiskuntaTalvitie has been a significant help in this. The Board of Trustees has
opin opettajien liitto sekä Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry.
guided the Foundation and Institute with its decisions.
Erityisen lämpimän kiitoksen lausun säätiön ja instituutin henkilökunIt is our sincere wish that when writing the next annual report the
nalle, joka on vastannut vuoden 2012 monipuolisen toiminnan toteuprospects of Syria and the whole Middle East will be brighter and that
tuksesta ja strategisesta suunnittelusta. Instituutin johtaja Ari Kerkkäthe Institute will be able to return to its home in Zeitouna House.
nen on paitsi pitänyt kenttätoiminnan vakaana tykinkantaman päässä
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Syyrian levottomuuksista myös tehnyt omaa tutkimustaan ja saattanut
Tiedeinstituuttifoorumin toiminnan alkuun. Asiamies Anu Leinonen on
hoitanut säätiön työtä Suomen päässä luotettavasti ja asiantuntevasti, ja
hallinnollinen avustaja Eeva Talvitie on ollut tässä merkittävänä tukena.
Säätiön hallitus on päätöksillään ohjannut säätiön ja instituutin suuntaa.
Harras toiveemme on, että seuraavaa vuosikertomusta kirjoitettaessa Syyrian ja koko Lähi-idän näkymät olisivat nykyistä valoisammat ja että instituuttikin pääsisi palaamaan kotiinsa Zeitunan taloon.

Martti Nissinen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja
Chairman of the Board of Trustees
Foundation of the Finnish Institute in the Middle East
FIME Vuosikertomus / Annual report 2012
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Instituutin johtajan tervehdys Message from the Director
Suomen Lähi-idän instituutin perustehtävä on vahvistaa Lähi-idän tutOne of the core tasks of the Finnish Institute in the Middle East is to
kimuksen verkostoa Suomessa. Tämä on tavoitteena myös Lähi-idän ja
strengthen the academic network of Middle East and North African
Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvioissa, joista järjestyksessä toinen
researchers in Finland. To this end, FIME, jointly with the Tampere
pidettiin Tampereella elokuussa 2012 yhteistyössä Tampereen RauhanPeace Research Institute of Tampere University and in cooperation with
ja konfliktintutkimuskeskuksen kanssa. Helsingissä
other partners, organized the Second
edellisenä vuonna järjestetyn kollokvion tavoin tapahColloquium of Middle East and North
tuma keräsi noin 120 tutkijaa ja opiskelijaa Suomesta
African Studies in Tampere, Finland in
Kahden kollokvion
ja ulkomailta. Kollokvion pääteemana oli Lähi-itä ja
August 2012. Like the first Colloquium
jälkeen voidaan todeta
Pohjois-Afrikka tienristeyksessä - muutokset menin Helsinki a year earlier, it succeeded in
niiden vakiinnuttaneen
neisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Kollogathering about 120 Finnish and foreign
kvio tarjoaa nuorille tutkijoille ja väitöskirjan tekijöille
researchers and students under the main
paikkansa monipuolisena
erinomaisen tilaisuuden esitelmien pitämiseen heidän
theme of The Middle East and North
ja poikkitieteellisenä
omista tutkimusaiheistaan.
Africa at Crossroads – Changes in the
kansainvälisenä
Past, Present and Future. The Colloquium
also served as a venue for a younger
Nuorten tutkijoiden lisäksi kollokvioon oli kutsuttu kotutkijatapaamisena
generation of researchers and postkeneita tutkijoita, jotka johdantoesitelmissään esitteliSuomessa.”
graduate students to present their papers.
vät osallistujille tuoreimpia tutkimuksia ja niiden tulokLikewise, more seasoned researchers,
sia. Kahden kollokvion jälkeen voidaan todeta niiden
including a number of keynote speakers
vakiinnuttaneen paikkansa monipuolisena ja poikkitiefrom MENA countries, shared their latest research findings and expertise
teellisenä kansainvälisenä tutkijatapaamisena Suomessa. Kolmas kolloreflecting the unfolding events of the new Arab awakening. It is fair to
kvio järjestetään Turussa kesäkuussa 2014.
state that the Colloquium has now established itself as a new fruitful
and versatile forum for supporting Middle East and North African
Suomen Lähi-idän instituutti käynnisti uusia toimintoja vuonna 2012.
research in Finland. The third Colloquium is planned for June 2014.
Ensimmäinen vieraileva tutkija aloitti tutkimuskautensa Lähi-idässä. FIMEstä tuli myös aktiivinen osallistuja keväällä 2012 perustettuun TieThere were two initiatives to highlight in 2012: The first FIME visiting
deinstituuttifoorumiin. Tiedeinstituuttifoorumin toiminta käynnistyi
fellow started her research and study period in the Middle East; and Finnish
Tiedefoorumin yhteydessä toukokuussa 2012, jolloin foorumin edusAcademic Institutes Abroad (FAIA), of which FIME is an active partner,
tajilla oli myös kunnia tavata opetusministeri Jukka Gustafsson. Opewas also established in 2012. FAIA promotes the activities of the four
tusministerin kanssa käytiin vilkasta keskustelua ja ajatusten vaihtoa tieFinnish academic institutes abroad as well as of those cultural institutes
deinstituuttien tehtävistä, rooleista ja niiden asemasta osana suomalaista
that carry out research. FAIA marked its inauguration by participating in
tutkimusjärjestelmää. Tiedeinstituuttifoorumin perustavoite on lisätä
the Science Forum in Helsinki in May. On the same occasion, it had the
tiedeinstituuttien tunnettuutta ja keskinäistä yhteistyötä.
FIME Vuosikertomus / Annual report 2012
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privilege of meeting the Minister of Education, Mr Jukka Gustafsson, and
discussing the activities, aspirations and aims of the academic institutes
as well as their place in the Finnish research infrastructure. FAIA’s
overall objective is to strengthen awareness of the Finnish academic
institutes as well as to foster cooperation between these institutes.
FIME has continued vigorously to promote awareness of and
interest in the Middle East in general and Middle East studies in
particular. The Levant Letters publication series has established its
place by informing the general public about the latest research and
phenomena in the Middle East. In addition to the electronic format
of Levant Letters, the first collection of already published writings
will come out as a book in 2013. Public events, media visibility, and
social media continue to target wider strata of the Finnish society.

FIME pyrkii määrätietoisesti kasvattamaan kiinnostusta Lähi-itää kohtaan yleisesti ja Lähi-idän tutkimusta kohtaan erityisesti. Lukemista Levantista -kirjoitussarja on jo vakiinnuttanut asemansa levittämällä tietoa
viimeisimmästä Lähi-itää koskevasta tutkimuksesta ja Lähi-idän tapahtumista kansantajuisesti mutta tutkimukseen pohjautuen. Lukemista
Levantista -kirjoitukset on julkaistu FIMEn kotisivuilla ja syksyllä 2013
ilmestyy myös tähän asti julkaistujen kirjoitusten kokoelma kirjana.
FIMEn tavoite on lisätä tunnettuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa
osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja näkymällä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.

Vuotta 2012 voidaan luonnehtia FIMEn historiassa vakauttamisen vuodeksi. Syyrian sisällissodan johdosta instituutin toimisto siirrettiin väliaikaisesti Ammaniin, Jordaniaan, josta käsin vuoden 2012 toiminnot
toteutettiin. Vuosi Ammanissa vahvisti instituutin
akateemisia ja kulttuurisia siteitä Hashemiittien kuningaskunnassa. Uusia kumppanuussuhteita solmitFIME has
tiin ja tapahtumia järjestettiin yhteistyössä uusien
continued vigorously
kumppanien kanssa. FIMEstä riippumattomista syistä
instituutin rekisteröinti Jordaniassa ei onnistunut, ja
to promote awareness
tämän vuoksi käynnistettiin valmistelut toimiston siirof and interest in the
tämiseksi Beirutiin, Libanoniin. Yhteistyö Jordaniassa
Middle East in general
olevien Queen Rania Teacher Academyn ja Qasidin
arabian kielen instituutin kaltaisten kumppanien kansand Middle East studies
sa jatkuu.
in particular.”

The year 2012 can be characterized as a year
of stabilization for FIME. Due to the civil war
in Syria, FIME relocated its office temporarily
to Amman, Jordan. All activities in 2012 were
carried out from the Amman office. The
office in Amman enhanced academic and
cultural links in the Hashemite Kingdom. New
partnerships were created and some projects
were carried out jointly. However, reasons
beyond FIME’s power led to preparations
for moving the office from Amman to Beirut
during the latter part of the year. That said,
the one-year presence in Jordan continues
to have a positive impact in cooperation with new partners, such as
the Queen Rania Teacher Academy and the Qasid Arabic Institute.
Transformations and uncertainties continued in the MENA region.
Future developments, not only in Syria but in many other countries as well,
remain to be seen. Many of the hopes of the Arab street are turning into
predicaments and turmoil. Transformations are almost always complex

Muutokset ja epävarmuus jatkuvat Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa. Tulevan kehityksen epävarmuus
on kouriintuntuvaa ei vain Syyriassa vaan koko alueella. Kaksi vuotta
sitten käynnistyneiden arabikadun mielenosoitusten toiveet ovat monin
paikoin kääntyneet epätoivoksi, jopa hävitykseksi. Muutokset ovat aina
monimutkaisia yhteiskunnallisia tapahtumia, jotka vievät pitkiä, usein sukupolvien pituisia aikoja. Tahto parempaan elämään, vapauteen, työhön
ja koulutukseen pysyy ja lopulta johtaa monien kaipaamaan muutokseen.
Lähi-idän muutoksen syvyydestä kertoo se, että osmani-imperiumin
FIME Vuosikertomus / Annual report 2012
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and painful processes that take a long time, often generations. People are
striving to improve their lives in terms of, for example, political freedom,
employment and education, and we expect this will eventually yield the
outcomes that so many are aspiring to. Indeed, the shifts in the Middle
East at large are such that even some borders of the post-Ottoman
Middle East cannot be taken for granted as developments unfold.
We are witnessing history in the making. Patterns of governance,
legitimacy, societies, traditions, and lives are in question. People feel
understandably at a loss amid the transformations surrounding them
and their everyday lives. These changes create new research challenges
for an academic institute like FIME and the whole MENA research
community. Undoubtedly, acquiring knowledge through critical thinking
and meticulous research helps to understand the root causes of these
profound transformations. There is a healthy dose of reciprocity and
reflexive thinking in the Middle East research as it challenges us to
evaluate our assumptions about, attitudes towards and relations with
a region that has contributed such a tremendous amount to all of
whole mankind. FIME continues to pursue common links, binding a
far-away Nordic country like Finland and the Middle East, cradle of
civilization, into shared proximity of humanity, its thoughts and ideas.

murtumisen jälkeen syntyneet valtioiden rajalinjat eivät ole enää itsestäänselvyyksiä.
Elämme historiallisia aikoja. Hallitsemisen rakenteet, legitimiteetti, yhteiskunnat, traditiot ja ennen kaikkea itse elämä ovat muuttumassa. Ihmisiä ympäröivä arki muuttuu, eikä ole ihme, että he kokevat olevansa
hukassa tämän muutosvyöryn keskellä. Nämä muutokset luovat uusia
tutkimuskohteita ja -haasteita tutkijoille ja FIMEn kaltaisille tiedeinstituuteille. On selvää, että kriittisen ajattelun ja perusteellisen tutkimuksen
kautta saatu tieto lisää nyt käynnissä olevien muutosten syiden ymmärtämistä. Lähi-idän tutkimukseen sisältyy myös aimo annos vastavuoroisuutta. Se pakottaa Levantin ulkopuoliset tutkijat arvioimaan omia
oletuksiaan, arvioitaan, käsityksiään ja suhteitaan siihen maailmanosaan,
joka on antanut niin paljon koko ihmiskunnalle. Lähi-itä on myös kaukaisen Pohjolan asukkaiden kulttuurin kehto, ja FIME jatkaa suomalaisia ja
Lähi-idän ihmisiä yhdistävien siteiden etsimistä ja tutkimista. Tavoitteena
on löytää yhteinen ja jaettu inhimillisyys sekä meitä kaikkia yhdistäviä
ajatuksia ja ideoita.

Ari Kerkkänen
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja
Director, the Finnish Institute in the Middle East
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Suomen
Lähi-idän
instituutti

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.
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.

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 cooperation between
Finnish and Middle Eastern scholars,
research institutes and universities, and
supports the internationalization of
Finnish higher education.

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.

The Institute implements its goals
by organizing academic conferences,
seminars and courses as well as research
projects, a visiting fellow programme
and the director’s research programme.
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.
FIME Vuosikertomus / Annual report 2012
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Tieteellinen toiminta

Academic Activities

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

The Institute’s academic work consists of conferences and seminars,
research projects, the FIME visiting fellow programme and the director’s
and other research personnel’s own research. The Institute also supports
Finnish researchers and creates contacts in the Middle East.

Konferenssit, kurssit ja seminaarit

Conferences, Courses and Seminars

Opi arabiaa Ammanissa! Puhutun arabian intensiivikurssi

Intensive Course of Spoken Arabic in Amman

FIME ja Helsingin seudun kesäyliopisto tarjosivat seitsemälle suomalaiselle
yliopisto-opiskelijalle mahdollisuuden opiskella modernia puhuttua arabiaa
Jordaniassa äidinkielenään arabiaa puhuvien opettajien johdolla. Opetuksessa keskityttiin puhetaidon kehittämiseen ja kielen aktiiviseen käyttöön. Opetuksesta vastasivat Qasid Arabic Instituten tasokkaat ja kokeneet opettajat.
Intensiivikurssi korvaa osaltaan arabian opetuksen vähäisyyttä Suomessa

FIME and the Helsinki Summer University offered seven Finnish
university students an opportunity to study modern spoken Arabic
in Jordan with native teachers. The course, which concentrated on
oral skills and active use of the language, was taught by skilled and
experienced teachers from the Qasid Arabic Institute. The intensive
course compensates for the scarcity of Arabic courses in Finland.

Johdatus Jordaniaan ja Lähi-itään historian ja yhteiskuntaopin
opettajille

An Introduction to Jordan for Teachers of History and Social Studies

Amman (Jordania), 27. toukokuuta – 20. kesäkuuta

Amman (Jordania), 4.–15. kesäkuuta

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kurssin kahdeksan osanottajaa tutustuivat laaja-alaisesti Jordanian ja Lähi-idän historiaan, kulttuureihin, kieleen, uskontoihin ja politiikkaan kesäkurssilla
Ammanissa. HYOLin varapuheenjohtaja Riitta Mikkola kertoi kurssin
annista Kleio-lehdessä: ”Kahden viikon aikana Jordania alkoi saada hahmoa. Valtio osoittautui mielenkiintoiseksi kolkaksi useiden vaikeiden
haasteiden keskellä. Arabikulttuuri sai monia uusia sävyjä ja kuten tavallista: kun sai tietää enemmän, asiat muuttuivat kiinnostavammiksi mutta
myös monimutkaisemmiksi. Arabikevät ei ollutkaan vain demokratian
riemuvoitto eikä naisten asema yksiselitteisen huono. Toisaalta oli hienoa
vahvistaa ennakkokäsityksiään siinä, että arabian kieli on kiehtovaa ja le-

Amman, Jordan, 27 May – 20 June

Amman, Jordan, 4 –15 June

Eight members of the Association for Teachers of History and Social
Studies in Finland (HYOL) were given an introductory course in the
history, culture, language, religions and politics of Jordan and the
Middle East in Amman. Riitta Mikkola, the vice-chairwoman of HYOL,
described her experience in the HYOL publication Kleio: “In two weeks
Jordan began to find shape in my eyes. It proved an interesting corner of
the world faced with many difficult challenges. The Arab culture became
more nuanced and, as often happens, once you find out more about
something, it becomes more interesting but also more complicated.
The Arab Spring wasn’t just a triumph of democracy, and the position
of women isn’t unequivocally bad. On the other hand, it was great to
strengthen my preconceptions that Arabic is a fascinating language and
FIME Vuosikertomus / Annual report 2012
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vanttilainen keittiö erinomainen. Kurssin jälkeen Lähi-idän uutisointia
seurasi aivan uudella tavalla.” FIME toivottaa myös muut opettajaryhmät
tervetulleeksi kurssimatkoille Lähi-itään.

the Levantine cuisine is exquisite. After the course, I follow the news
from the Middle East with a completely new perspective.”

Suomen toinen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvio

Tampere, 20 – 25 August

Tampere, 24.–25. elokuuta

Tampereella järjestettyyn poikkitieteelliseen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
tutkijatapaamiseen osallistui noin 120 suomalaista ja ulkomaista tutkijaa ja
opiskelijaa. Kollokvion teema oli Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka tienhaarassa –
muutoksia muinaisuudessa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Kollokviosta
on jo kehittynyt kansainvälinen tapahtuma, ja kutsuttuja ulkomaisia esitelmän pitäjiä oli useita Marokosta Syyriaan. Vieraista mainittakoon Algerian
kansallisen historian laitoksen johtaja Slimane Hachi, Tunisin yliopiston
professori Raoudha Guemara sekä syyrialaiset Arab Reform Initiativen
vt. johtaja Salam Kawakibi ja professori George Jabbour. Erityisessä Iranpaneelissa kommentoijana oli kansanedustaja Pekka Haavisto. Kollokvion
järjestäjinä olivat FIME ja Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI. Kollokviota tukivat taloudellisesti Tieteellisten seurain
valtuuskunta, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto, Helsingin yliopiston
teologinen tiedekunta ja maailman kulttuurien laitos, Suomen suurlähetystöt Damaskoksessa ja Algerissa sekä Suomen Itämainen Seura ja Suomen
Egyptologinen Seura.

tapri

The Second Finnish Colloquium of Middle East and North African Studies

Around 120 Finnish and foreign researchers and students participated in
the interdisciplinary Colloquium of Middle East and North African Studies,
organized in Tampere, Finland. The theme was Middle East and North Africa
at a Crossroads - Changes in the Past, Present and Future. The Colloquium
has already turned into an international event, and there were several guest
speakers from the Middle East and North Africa, such as Professor Slimane
Hachi, Director of the National Research Centre on Prehistory, Anthropology
and History in Algeria; Professor Raoudha Guemara of the University of
Tunis; and Salam Kawakibi, acting director of the Arab Reform Initiative, and
Professor George Jabbour, both from Syria. A special panel discussion on
Iran was hosted by Mr Pekka Haavisto, a member of the Finnish Parliament.
The Colloquium was organized by FIME and the Tampere Peace Research
Institute, and it received financial support from the Federation of Finnish
Learned Societies, the Finnish network of the Anna Lindh Foundation, the
Faculty of Theology and the Department of World Cultures of the University
of Helsinki, the Finnish embassies in Damascus and Algiers, the Finnish
Oriental Society and the Finnish Egyptological Society.

Finnish
Oriental
Society
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Lebanon – A Quest for State, Society, Security and Citizenship

Lebanon - A Quest for State, Society, Security and Citizenship

Beirutissa järjestettiin viikon mittainen opiskelijakurssi yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Beirutin amerikkalaisen yliopiston (AUB)
kanssa. Kurssin vetäjinä toimivat professori Hannu Juusola ja tutkija
Minna Saarnivaara sekä vierailevina luennoitsijoina apulaisprofessori
Michaelle Browers ja professori Sari Hanafi. Kurssille osallistuneet
Helsingin yliopiston opiskelijat laajensivat kurssin avulla tuntemustaan libanonilaisesta yhteiskunnasta. Keskeisiä teemoja kurssilla olivat vähemmistöjen asema sekä uskonnolliset ja poliittiset identiteetit
ja niiden rakentaminen voimakkaasti jakautuneessa yhteiskunnassa.
Kurssiin sisältyi luentojen lisäksi lukuisia vierailuja eri kohteisiin
(mm. Mleeta Resistance War Museum ja UMAM Lebanese Civil War
Documentation and Research Center). Tärkeää kurssilla oli myös yhteistyökuvioiden rakentaminen AUB:n ja muiden libanonilaisten akateemisten toimijoiden kanssa. Suomen suurlähetystö oli aktiivisesti
mukana yhteistyössä.

The week-long student course was organized in Beirut in cooperation
with the University of Helsinki and the American University of Beirut.
The responsible teachers were Professor Hannu Juusola and researcher
Minna Saarnivaara, with guest lectures given by Associate Professor
Michaelle Browers and Professor Sari Hanafi. The course helped
the participating students of the University of Helsinki deepen their
knowledge of Lebanese society. Central themes of the course were
religious and political identities and their development in a deeply
divided society as well as the position of minorities. In addition to
lectures, the course included visits to various places of interest, such
as the Mleeta Resistance War Museum and the UMAM Lebanese Civil
War Documentation and Research Center. An important part of the
course was creating contacts with AUB and other Lebanese academic
organizations. The Finnish embassy also participated actively.

Beirut (Libanon), 25. maaliskuuta – 1. huhtikuuta

Tutkijavierailuohjelma
Suomen Lähi-idän instituutin tutkimustoiminnan vahvistamiseksi käynnistettiin FIMEn tutkijavierailuohjelma. Tutkijavierailuohjelma tarjoaa
suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden tehdä kenttätutkimusta Lähiidässä, harjoittaa tutkimukseen liittyviä kieliopintoja ja verkottua Lähiidässä toimivien tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijavierailuohjelma toimii myös osana tutkijoiden ammatillisen työuran kehittämistä.
Ensimmäiseksi vierailevaksi tutkijaksi FIMEn tutkijavierailuohjelmaan
valittiin TM Mia Anderssén-Löf, joka teki väitöskirjatutkimusta vierailevana tutkijana 1.10.2012–31.1.2013.

Tutkimushankkeet ja rahoitushaut
Suomen Lähi-idän instituutti on yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksen professorin Jaakko Hämeen-Anttilan

Beirut, Lebanon, 25 March – 1 April

Visiting Fellow Programme
To strengthen the Institute’s research activities, the FIME visiting fellow
programme was launched. The programme offers Finnish researchers the
opportunity to do field work in the Middle East, to study the languages
related to their research and to network with Middle Eastern researchers
and research institutes. Ms Mia Andersén-Löf, Th.M., was chosen as the
first FIME visiting fellow. She worked on her doctoral thesis as a visiting
fellow from 1 October 2012 to 31 January 2013.

Research Projects and Applications
for Research Funding
The Finnish Institute in the Middle East is a partner in the Minorities
in Mesopotamia project led by Professor Jaakko Hämeen-Anttila from
the Department of World Cultures of the University of Helsinki. The
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johdolla Suomen Akatemialle 2012 jätetyssä Minorities in Mesopotamia -hankehakemuksessa. Mikäli hankkeelle saadaan Akatemian
rahoitus, se käynnistyy syksyllä 2013. Instituutin rooli hankkeen valmistelussa oli keskeinen, ja keväällä 2012 tehty verkottumismatka Erbiliin, Pohjois-Irakiin, oli osa hankkeen valmistelua.

Instituutin johtajan tutkimus
Instituutin johtaja FT Ari Kerkkänen tutki Palestiinan ymmärtämistä
mandaattihallinnon näkökulmasta 30-luvulla osana tutkimusohjelmaansa Middle East Reality Imagined - Interpreting the Middle East
for Decision Making. Instituutin johtaja piti vuoden 2012 aikana kuusi esitelmää, kirjoitti kolme tieteellistä artikkelia ja viisi yleistajuista
asiantuntija-artikkelia sekä aloitti Syyrian historiaa käsittelevän tietokirjan kirjoittamisen. Ari Kerkkänen valittiin vuoden 2012 alussa viideksi vuodeksi Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIn vierailevaksi tutkijaksi.

Tutkija-koordinaattorin tutkimus
Instituutin määräaikaisena tutkija-koordinaattorina huhtikuun loppuun saakka toiminut FL Päivi Kuosmanen jatkoi Turun yliopiston
yleiseen historiaan tekemäänsä väitöskirjatutkimusta hunnien väitetystä kuninkuudesta. Ennen vuoden loppua esitarkastukseen jätetty
väitöskirja tarkastelee paimentolaisvaltiokäsitettä ja ilmiöstä puhumisen edellytyksiä. Päivi Kuosmanen julkaisi vuoden aikana yhden
yleistajuisen artikkelin.

Muu tieteellinen toiminta
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen jäsen, Lähi-idän
arkeologian dosentti Sanna Aro-Valjus vieraili säätiön edustajana
Efesoksessa, Turkissa konsultoimassa Itävallan arkeologisen instituutin (ÖAI) kaivauksilta löydetyn kallioreliefin ajoitusta ja kontekstia.

project applied for funding from the Academy of Finland in 2012. If the
Academy grants funding, the project will begin in the autumn of 2013.
FIME’s role in the preparations for the project was central and included
a networking trip to Erbil, in Northern Iraq, in the spring of 2012.

Director’s Research Programme
The director of the Institute, Dr Ari Kerkkänen, focused on problems
in understanding of Palestine under the British Mandate as part of his
research project, Middle East Reality Imagined – Interpreting the Middle
East for Decision Making. During 2012, he gave six presentations, wrote
three academic articles and published five other articles. He also began
writing a monograph on the history of Syria. At the beginning of 2012,
Dr Kerkkänen was appointed as a visiting fellow at the Tampere Peace
Research Institute (TAPRI) for a five-year period.

Research Coordinator
Päivi Kuosmanen, Lic.Phil., worked as a research coordinator at the
Institute until the end of April. She continued working on her doctoral
dissertation on the alleged kingship among the Huns. In her dissertation
Ms Kuosmanen deals with the concept of the so-called nomadic state.
During 2012, Ms Kuosmanen published one article.

Other Academic Activities
FIME board member and adjunct professor Sanna Aro-Valjus visited
Ephesus, Turkey, on behalf of FIME, to consult on the age and context
of a rock relief found at the Austrian Archaeological Institute (ÖAI)
excavation site.
The Foundation’s executive officer Anu Leinonen gave lectures and held
courses regarding Turkey at the University of Helsinki and the Helsinki
Summer University. She also provided commentary at various events
relating to Turkey.
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Säätiön asiamiehenä toimiva FM Anu Leinonen piti Turkkiin liittyviä
luentoja ja kursseja Helsingin yliopistossa ja Helsingin seudun kesäyliopistossa sekä kommenttipuheenvuoroja Turkki-aiheisissa tapahtumissa.

Tieteen popularisointi: Lukemista Levantista
Instituutin Lukemista Levantista -asiantuntijakirjoitussarjassa julkaistiin
vuoden aikana seitsemän artikkelia:

Popular Interest: The Levant Letters

The Institute publishes the bilingual electronic article series Levant
Letters. In addition to five articles published only in Finnish, the
following two articles were also published in English:
Aura Lounasmaa: Women’s NGOs and the rise of political Islam in
Morocco
Juha Saarinen: Military Orientalism: Observing the East at War

Aura Lounasmaa: Naisjärjestöt ja poliittisen islamin nousu Marokossa
Tuomo Melasuo: Arabikevät 2011 ja tutkimus – mitä, miksi, miten
Juha Saarinen: Sotilaallinen orientalismi: havaintoja itämaisesta
sodankäynnistä
Saana Svärd: Sodan ja rakkauden jumalatar: Kaksoisvirtainmaan naiset
ja pyhyys
Olli Ruohomäki: Palestiinan valtion rakentaminen ja Lähi-idän rauhanprosessi
Liisa Liimatainen: Onko arabikevät mahdollinen Saudi-Arabiassa?
Päivi Kuosmanen: Paimentolaisyhteisöt ja valtio – beduiinit ja Jordania
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Kulttuuri ja yleisötapahtumat

Cultural Activities

Suomen Lähi-idän instituutti järjestää vuosittain kulttuuri- ja yleisötapahtumia Suomessa ja Lähi-idässä.

FIME organizes cultural and other events for the general public every
year both in Finland and in the Middle East.

Laura Mikkola konsertoi Libanonissa

Laura Mikkola’s Piano Concerts in Lebanon

Kansainvälisesti arvostettu pianisti Laura Mikkola soitti Libanonissa kahdessa konsertissa 4.−5. lokakuuta 2012. Ensimmäinen konsertti
pidettiin Beirutissa Saint Josephin kirkossa ja toinen Ksarassa Suomen
kunniapääkonsulin viinitilalla. Kahden kutsuvieraskonsertin yleisömäärä
oli yhteensä yli 400 henkilöä. Yleisössä oli runsaasti Libanonin musiikkialan eliittiä, kriitikoita, yritysedustajia, diplomaattikuntaa ja muita pianomusiikin ystäviä. Konsertit järjestettiin Libanonin kulttuuriministerin
suojeluksessa, ja hän osallistui itsekin Beirutin konserttiin. Konsertit saivat hyvän medianäkyvyyden.
Connecting Cultures Ammanissa

FIME ja Suomen Damaskoksen suurlähetystö ottivat osaa pohjoismaiseen Connecting Cultures-kulttuurifestivaaliin Ammanissa. Näyttely
koostui suomalaisen teollisen muotoilun ikonisista tuotteista 1950-luvulta nykypäivään, ja sen kuratoi mm. Taideteollisuusmuseota luotsannut, kansainvälisesti arvostettu muotoilun asiantuntija Jarno Peltonen.
Hän piti myös kaksi yleisölle avointa luentoa suomalaisesta ja pohjoismaisesta designista. Suomalainen design herätti kiinnostusta jordanialaisissa.
Marian monet kasvot Helsingissä

Instituutti osallistui Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston järjestämään, taitelija Riikka Juvosen Marian monet kasvot
-näyttelyn ympärille keskittyneiden tapahtumien sarjaan seminaarilla Ishtarista Neitsyt Mariaan: Naiset ja pyhyys Lähi-idässä. 12. maaliskuuta pidetyssä seminaarissa esitelmöivät FM (väit.) Saana Svärd ja prof. Jaakko
Hämeen-Anttila.

Internationally renowned Finnish pianist Laura Mikkola gave two
concerts in Lebanon in October. The first concert was hosted by the
Finnish Ambassador Harri Mäki-Reinikka, Director of the Finnish
Institute in the Middle East Dr Ari Kerkkänen and the Honorary Consul
General of Finland, Mr Zafer Chaoui and held at the Saint Joseph
Church in Beirut. The second concert took place at Chateau Ksara
hosted by Mr Zafer Chaoui. Over 400 distinguished guests attended the
two invitation-only concerts. The concerts were organized under the
patronage of the Lebanese Minister of Culture, who himself attended
the concert in Beirut. The concerts received wide media coverage in
Lebanon.
Connecting Cultures in Amman

FIME and the Embassy of Finland in Damascus took part in the Nordic
cultural festival Connecting Cultures in Amman, with an exhibition of
the icons of Finnish design from the 1950s to present day. The exhibition
was curated by Jarno Peltonen, former director of the Finnish Design
Museum, who also gave two lectures on Finnish and Nordic design.
Finnish design was well received by the Jordanian visitors.
The Many Faces of Mary in Helsinki

In March, FIME organized a seminar in Helsinki entitled From Ishtar to
Holy Mary: Women and Sanctity in the Middle East, with presentations
from Professor Jaakko Hämeen-Anttila and researcher Saana Svärd.
The seminar was one of the events built around artist Riikka Juvonen’s
exhibition The Many Faces of Mary, organized by the Forum for
Culture and Religion FOKUS, the Cathedral Diocese of Helsinki and
the Finnish Ecumenical Council.
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Syyrialaista hunajaa ja sipulia Tampereella

Osana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokviota järjestettiin
22.−25. elokuuta Tampere-talossa Kati Lappeteläisen syyrialaista arkea
kuvaava valokuvanäyttely Syyrialaista hunajaa ja sipulia. Lappeteläinen
työskenteli Suomen Lähi-idän instituutissa Damaskoksessa joulukuusta
2010 joulukuuhun 2011 ja valokuvasi samalla tapaamiensa syyrialaisten
elämää kodeissa ja kaduilla. Näyttely oli esillä myös Mänttä-Vilppulan
kaupungintalon galleriassa 5.–28. marraskuuta, ja vuonna 2013 on vuorossa Suomenlinnan kirjasto.

Syrian Honey and Onions in Tampere

Kati Lappeteläinen’s photo exhibition Syrian Honey and Onions,
depicting everyday life in Syria, was held in Tampere on 22.−25 August
as part of the Colloquium of Middle East and North African Studies.
Ms Lappeteläinen worked at the Institute in Damascus from December
2010 to December 2011, and during that time she photographed the
lives of the Syrians she met in their homes and on the streets.
World Village Festival in Helsinki

Instituutti ja Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry esittäytyivät Maailma kylässä-festivaaleilla Helsingissä toukokuussa 2012. FIMEn yleisösuosion saavuttaneessa paneelissa kääntäjä Sampsa Peltonen haastatteli antiikintutkija Jaakko Fröséniä ja islamintutkija Susanne Dahlgrenia.
Myös Lähi-itä-aiheinen tietovisa herätti kävijöissä suurta kiinnostusta.

FIME and the Friends of the Finnish Institute in the Middle East
participated in the World Village Festival in Helsinki in May. One of
the themes of the festival was the Middle East. FIME organized a panel
discussion that included distinguished classic scholar Professor Jaakko
Frösén and researcher of Islam Dr Susanne Dahlgren. FIME also gave
the festival visitors an opportunity to test their knowledge of the Middle
East with a quiz that proved very popular.

Kulttuurimatka kahteen osmanien pääkaupunkiin: Istanbul ja Edirne

Cultural Trip to Two Ottoman Capitals: Istanbul and Edirne

Maailma kylässä Helsingissä

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n 12-henkinen ryhmä tutustui
osmanien historian keskeisiin piirteisiin ja vieraili Istanbulin ja Edirnen
mielenkiintoisimmissa historiallisissa kohteissa säätiön asiamiehen FM
Anu Leinosen johdolla 12.–20. toukokuuta.

Twelve members of the Friends of the Finnish Institute in the Middle
East visited the most interesting historic sites of Istanbul and Edirne
and learned about the history of the Ottoman Empire on a week-long
excursion guided by FIME executive officer Anu Leinonen in May.
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Instituutin muu toiminta

Other Activities

Suomalaisen tutkimuksen ja
koulutuksen kansainvälistäminen

Support for International Cooperation
in Finnish Research and Education

Instituutti toimii suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden väylänä Lähi-itään ja pyrkii synnyttämään yhteistyötä ja verkostoja suomalaisten ja
Lähi-idän maiden tutkijoiden, opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja organisaatioiden välille.

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. FIME acts
as a gateway to the Middle East for Finnish researchers and students and
builds networks and supports cooperation between Finnish and Middle
Eastern researchers, students and other experts as well as between
universities and other organizations.

Harjoittelu

Instituutin CIMO-harjoittelijat vuonna 2012 olivat viestinnän ja visuaalisen journalismin opiskelija Mirva Helenius (Helsingin ja Tampereen yliopistot) ja Lähi-idän tutkimuksen opiskelija Paula Tarvainen
(Helsingin yliopisto). 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.

The Institute provides an opportunity for two internships (for Finnish
or Finland-based students) every year. The interns in 2012 were Mirva
Helenius and Paula Tarvainen. The contribution of the interns to the
Institute’s activities is indispensable.

Jordanialaisen opettajankouluttajaryhmän vierailu

Visit of Jordanian Teacher Educators in Helsinki

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ryhmä osallistui 2011 seminaariin Ammanissa, ja lokakuussa 2012 Queen
Rania Teacher Academyn ryhmä tuli vastavierailulle tutustumaan Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokseen ja suomalaiseen opettajankoulutukseen. Yhteistyö jatkuu myös vuonna 2013.
Opiskelijan ja tutkijan opas

Instituutti ylläpitää verkkosivuillaan Lähi-idän opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opiskelijan ja tutkijan opasta ja neuvoi
vuoden mittaan kiinnostuneita opiskelumahdollisuuksista Suomessa.

Internships

A delegation of the University of Helsinki’s Department of Teacher
Education participated in a seminar in Amman in 2011. In October
2012, a delegation from the Queen Rania Teacher Academy came to
Helsinki to visit the Department of Teacher Education and learn more
about Finnish teacher education. The cooperation between the two
organizations will continue in 2013.
Studying in Finland

In addition to promoting institutional cooperation, the Institute
provides on its website a guide for Middle Eastern students interested in
continuing their studies in Finland.
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Viestintä
Instituutin oma tiedotus
Instituutti tiedotti omista kuulumisistaan ja Lähi-idän tunnelmista wwwsivuillaan, Facebook-sivullaan sekä kuusi kertaa vuodessa yli 400 vastaanottajalle lähetetyllä uutiskirjeellään. Lisäksi instituutin ja säätiön
edustajat esittelivät instituutin toimintaa erilaisissa tapahtumissa kuten
Maailma kylässä -festivaaleilla.

Instituutin blogit
Johtaja ryhtyi kirjoittamaan Lähi-idän elämää seuraavaa Walla-blogia
(http://fimeblogi.blogspot.fi/) maaliskuussa. Vuoden loppuun mennessä hän oli kirjoittanut blogiin 33 kirjoitusta, joita oli luettu yhteensä 3200
kertaa. Instituutin harjoittelija, kuvaviestinnän opiskelija Mirva Helenius
puolestaan piti valokuvablogia (http://ammanized.blogspot.fi/) harjoitteluajastaan Ammanissa. Blogissa oli noin 6000 käyntiä.

Communication and Media
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 new Arab awakening, and Director Kerkkänen has become one of
the experts most cited by the Finnish media on developments in the
Middle East.
The Institute provides information on its own activities on its new
website, on its Facebook page and in its Finnish-language newsletter.
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Yhteistyö

Partners

Instituutti suunnittelee ja toteuttaa kaikki tapahtumansa ja hankkeensa
yhteistyössä instituutin sidosryhmien kanssa ja niiden tuella. Vuoden aikana yhteishankkeita oli seuraavien suomalaisten tahojen kanssa tai tuella:
Helsingin yliopisto, Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, Helsingin seudun kesäyliopisto, Suomen
Konstantinus Yhdistys, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto, Suomen
Itämainen Seura, Suomen Egyptologinen Seura, Suomen Damaskoksen
suurlähetystö, Suomen Algerin suurlähetystö, Suomen Ateenan-instituutti, Suomen Rooman-instituutti, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
keskus CIMO, Suomen Lähi-idän instituutin ystävät SLIY ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, kuraattori Jarno Peltonen/ARKEOS,
kuvataiteilija-kirjailija Riikka Juvonen, pianisti Laura Mikkola.

The Institute carries out all its projects and events in cooperation
with its partners. Finnish partners in 2012 included the following
organizations and individuals: University of Helsinki, Tampere Peace
Research Institute (TAPRI), Federation of Finnish Learned Societies,
Association for Teachers of History and Social Studies in Finland,
Helsinki Summer University, Ordo Sancti Constantini Magni Exarchate
of Finland, Finnish network of the Anna Lindh Foundation, Finnish
Oriental Society, Finnish Egyptological Society, Finnish Embassy in
Damascus, Finnish Embassy in Algiers, Finnish Institute at Athens,
Finnish Institute in Rome, Centre for International Mobility CIMO,
Friends of the Finnish Institute in the Middle East, Forum for Culture
and Religion FOKUS, curator Jarno Peltonen/ARKEOS, artist Riikka
Juvonen, and pianist Laura Mikkola.

Yhteistyökumppaneita Lähi-idässä vuonna 2012 olivat Qasid Arabic Language Institute (Amman), American University of Beirut, Queen Rania
Teacher Academy (Amman), Kirkon Ulkomaanapu, Ranskan instituutti
(IFPO) Irakissa, Erbilissä, Suomen kunniapääkonsuli Dr. Rakan Rsheidat
Jordaniassa ja Suomen kunniapääkonsuli Zafer Chaoui Libanonissa.

Middle Eastern partners in 2012 included the Qasid Arabic Institute
(Amman), American University of Beirut, Queen Rania Teacher
Academy (Amman), Finn Church Aid, Institut français du ProcheOrient (Irak, Erbil), Honorary Consul General of Finland in Jordan Dr
Rakan Rsheidat, and Honorary Consul General of Finland in Lebanon
Mr Zafer Chaoui.

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. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Martti Nissinen
valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n hallituksen jäseneksi.

Verkottumismatka Erbiliin
FIMEn kolmihenkinen delegaatio vieraili Erbilissä, Pohjois-Irakissa

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.

Networking Trip to Erbil
FIME’s delegation visited Erbil in Northern Iraq in April to meet
representatives of local institutions and local researchers and to assess
the possibility of organizing conferences and other activities there.
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huhtikuussa tutustumassa paikallisiin instituutioihin ja tutkijoihin sekä
selvittämässä mahdollisuutta järjestää siellä konferensseja ja mahdollisesti muuta toimintaa. Vierailun järjestämisessä avusti Ranskan instituutti
IFPO Irakissa, Erbilissä. Salahaddin yliopiston rehtori Dr. Ahmed Dezaye puolestaan kävi vastavierailulla FIMEn Helsingin toimistossa ja tapasi Helsingin yliopiston vararehtorin Ulla-Maija Forsbergin.

Tiedeinstituuttifoorumi
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja koordinoi Suomen ulkomailla sijaitsevien tiedeinstituuttien yhteistyötä (Lähi-itä, Rooma, Ateena, Japani;
yhteistyössä mukana myös kulttuuri-instituutit Saksa, Lontoo ja Madrid) ja toimi Tiedeinstituuttifoorumin koollekutsujana ja puheenjohtajana. Tiedeinstituuttifoorumin perustamiskokous pidettiin Helsingissä
21.5., ja tiedeinstituutit osallistuivat yhdessä Tiedefoorumiin ja tapasivat
opetusministeri Jukka Gustafssonin 22.5.2012. Syyskuussa Tiedeinstituuttifoorumi tapasi Suomen Akatemian pääjohtajan Heikki Mannilan
ja OKM:n ylijohtajan Anita Lehikoisen. Tiedeinstituuttifoorumi pyrkii
tavoitteellisesti vahvistamaan tiedeinstituuttien asemaa osana suomalaista tutkimusjärjestelmää.

The visit was facilitated by Institut français du Proche-Orient in Iraq,
Erbil. Dr Ahmed Dezaye, President of the Salahaddin University, visited
FIME’s office in Helsinki and met Dr Ulla-Maija Forsberg, Vice Rector
of the University of Helsinki.

Finnish Academic Institutes Abroad
The director of the Institute coordinates the cooperation between the
Finnish academic institutes, located in the Middle East, Rome, Athens
and Japan and the cultural institutes with research activities, located in
Berlin, London and Madrid. Finnish Academic Institutes Abroad (FAIA)
was founded in Helsinki on 21 May. The following day it participated in
the Science Forum in Helsinki and met Minister of Education Jukka
Gustafsson. FAIA’s objective is to consolidate the position of the
academic institutes as part of the Finnish research infrastructure.

Athens - Japan - London - Middle East - Madrid - Rome - Germany
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Instituutin toimipisteet

FIME Offices

Zeitunan talo Damaskoksessa

Zeitouna House in Damascus

Ammanin toimipiste

Amman Office

Beirutin toimipiste

Beirut Office

Instituutin toimihenkilöt

Institute Personnel

Instituutin johtaja FT Ari Kerkkänen,
Damaskos/Amman

Dr Ari Kerkkänen, Director of the Institute,
Damascus/Amman

Tutkija-koordinaattori FL Päivi Kuosmanen,
Amman (30.4.2012 saakka)

Ms Päivi Kuosmanen, Lic. Phil., Research Coordinator,
Amman (until 30 April 2012)

Johtajan avustaja Manal Chatila,
Damaskos/Beirut (osa-aikainen)

Ms Manal Chatila, Assistant to the Director,
Damascus/Beirut (part time)

Edustaja Dr Said Sadek,
Kairo (osa-aikainen)

Dr Said Sadek, Representative,
Cairo (part time)

Konsultti Mohammad Hammoudeh,
Amman (osa-aikainen)

Mr Mohammad Hammoudeh, Consultant,
Amman (part time)

Harjoittelija, viestinnän ja kuvajournalismin opiskelija Mirva Helenius,
Amman (5 kk)

Ms Mirva Helenius, Intern,
Amman (five months)

Harjoittelija, Lähi-idän tutkimuksen opiskelija Paula Tarvainen,
Amman (5 kk)

Ms Paula Tarvainen, Intern,
Amman (five months)

Siivooja Fayza Ibrahim, Damaskos

Ms Fayza Ibrahim, Janitor, Damascus

Instituutin Damaskoksen toimisto on ollut suljettuna kesäkuusta 2012
lähtien. Talo ei ole vahingoittunut Syyrian sisällissodassa.
Instituutti toimi vuoden 2012 Ammaniin avatusta toimipisteestä käsin.
Beirutin toimipisteen avaamisen valmistelu käynnistettiin vuonna 2012.

The Institute’s office in Damascus has been closed since June 2012.
Zeitouna House has not suffered damage in the Syrian civil war.
In 2012 the Institute operated out of an office in Amman.
Preparations for opening an office in Beirut were launched in 2012.
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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.

Foundation of the
Finnish Institute
in the Middle East
To fulfil 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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Säätiön hallinto

Administration

Hallitus

Board of Trustees

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus,
joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Säätiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2012 seuraavat asiantuntijat:

The highest decision-making body of the Foundation is the Board of
Trustees, which convened three times during 2012. The Board comprises 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)

Johtaja Seppo Rissanen (Suomen Lähetysseura)
varajäsen TM Marko Heusala (Suomen Lähetysseura)

Director Seppo Rissanen (Finnish Evangelical Lutheran Mission)
DM: Mr Marko Heusala, Th.M. (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),
14.3. lähtien emerituspiispa Wille Riekkinen
varajäsen dos. Ritva Kivikkokangas-Sandgren (Helsingin yliopisto),
14.3. lähtien VTM Kari Norkonmaa

Director Timo Heino (Ministry for Foreign Affairs of Finland);
replaced from 14 March by Bishop Emeritus Wille Riekkinen
DM: Adjunct prof. Ritva Kivikkokangas-Sandgren (University of Helsinki);
replaced from 14 March by Mr Kari Norkonmaa, M.Pol.Sc.

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)

Mr Kristian Slotte, MA
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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Säätiön toimihenkilöt Suomessa

Foundation Personnel in Finland

Asiamies FM Anu Leinonen, Helsinki (osa-aikainen)
Hallinnollinen avustaja FM Eeva Talvitie, Helsinki (osa-aikainen)

Ms Anu Leinonen, M.A., executive officer (part time)
Ms Eeva Talvitie, M.A., administrative assistant (part time)

Talous

Funding

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 366 500 euroa.
Instituutin kiinteät peruskustannukset katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella. Vain pieni osa instituutin toiminnasta on täysin omarahoitteista. Vuonna 2012 säätiö sai
OKM:n myöntämää valtionavustusta 330 000 euroa ja muita tuloja noin
36 500 euroa. Lisäksi yhteistyökumppanit osallistuivat toiminnan kustannuksiin yhteensä noin 48 700 eurolla.

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. The budget of the Foundation for 2012 was
around €366,500, including a subsidy of €330,000 from the Ministry of
Education and Culture and other revenue of around €36,500. In addition, the Institute’s partners provided funding of €48,700.

Säätiön apurahat

The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East gave a total
of €14,700 as grants for Finnish doctoral students and researchers to
conduct field trips to the Middle East or to study Arabic and other Middle Eastern languages. In 2012, FIME also gave out a grant funded by
the Qasid Arabic Institute for the study of Arabic (€2,000) and a grant in
honour of Aimo T. Nikolainen funded by the Ordo Sancti Constantini
Magni, Exarchate of Finland (€3,000).

Instituuttia ylläpitävä Suomen Lähi-idän instituutin säätiö myönsi vuonna
2012 apurahoja kenttätyöhön tai kielenopiskeluun Lähi-idässä yhteensä
14 700 euroa. Vuonna 2012 säätiö jakoi lisäksi Qasid Arabic Instituten
stipendin arabian kielen opiskeluun (arvo n. 2000€) ja Suomen Konstantinus Yhdistyksen rahoittaman Aimo T. Nikolainen -stipendin (3000€).

Grants
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