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The Finnish Institute in the Middle East (FIME) is an academic
institute that focuses on the study of Middle Eastern cultures, religions,
societies, and classical and modern languages. The Institute supports
Finnish research on the Middle East and offers teaching in this field
in cooperation with universities. It also participates in public discourse
carried out in Finland on Middle Eastern issues by providing researchbased commentary. The Institute’s sphere of operations covers the
entire Middle East. It is registered in Lebanon and Syria and has a
representative in Cairo, Egypt. The foundation that maintains the
Institute has an office in Helsinki.

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

Message from the chairman

Mieluisa tehtäväni on todeta Suomen Lähi-idän instituutin vuosikertomuksen aluksi, että sekä instituutti että sitä ylläpitävä säätiö
ovat toteuttaneet tehtäväänsä aktiivisesti vuonna 2017. Instituutin
rekisteröitymisprosessi Libanonissa on saatu onnelliseen päätökseen, joten voimme katsoa asettuneemme lopullisesti Beirutiin, sikäli kuin Lähi-idässä nyt mikään on lopullista. Haluan tässä yhteydessä lämpimästi kiittää kunniapääkonsuli Zafer Chaouia, jonka
apu tässä prosessissa on ollut ratkaisevan tärkeää.

I am very happy to start off this annual report of the Finnish Institute
in the Middle East by stating that both the Institute and the Foundation
maintaining it have worked actively in 2017. The process of registering
the Institute in Lebanon is now successfully finished, and we can
consider ourselves as having settled down in Beirut permanently, as far
as anything in the Middle East can be considered as permanent. In this
connection, I would like to extend my warmest thanks to Zafer Chaoui,
the Honorary Consul General of Finland, whose help in this process
has been crucial.

Instituutin työn johtamisesta kiitän instituutin johtajaa Raija Mattilaa, joka on pitänyt instituutin tieteellisen profiilin korkealla. Huhtikuun Melammu-konferenssi
Beirutissa oli vahva osoitus instituutin kansainvälisestä toimijuudesta, vain yhden esimerkin mainitakseni. Kiitän myös johtajan
oikeaa kättä, tutkija-koordinaattoriamme
Päivi Miettusta, pitkäaikaisia työntekijöitämme Manal Chatilaa Beirutissa ja Said
Sadekia Kairossa sekä instituutissa harjoittelijoina toimineita Kaisa Pekkalaa ja Henri
Muroketta.
Säätiön Kaivopuiston toimistosta käsin
säätiön toimintaa ovat hoitaneet tehokkaasti ja taitavasti asiamiehemme Anu Leinonen sekä koordinaattori Suvi Laakso.
Lausun molemmille lämpimät kiitokset sitoutuneesta, resursseihin nähden huikean
tuloksellisesta työstä.

"Instituutin rekisteröity-

misprosessi Libanonissa
on saatu onnelliseen päätökseen, joten voimme
katsoa asettuneemme
lopullisesti Beirutiin, sikäli kuin Lähi-idässä nyt
mikään on lopullista."

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö on edelleen hoitanut Anna

For leading the work carried out at the
Institute, I would like to thank Director Raija
Mattila, who has maintained the Institute’s
high academic profile. To mention just one
example, the Melammu conference held in
Beirut in April was a powerful display of the
Institute’s international activities. I would also
like to extend my thanks to the director’s right
hand and our researcher-coordinator Päivi
Miettunen, our long-time employees Manal
Chatila in Beirut and Said Sadek in Cairo, and
the interns in Beirut Kaisa Pekkala and Henri
Muroke.
At the Foundation’s office in Helsinki, executive
officer Anu Leinonen and coordinator Suvi
Laakso have managed the Foundation’s activities
efficiently and skilfully. I would like to extend my
most sincere thanks to both for their dedicated
work, which has produced fantastic results in
comparison with the resources available.
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Lindh -verkoston Suomen koordinaatiotehtävää alati aktiivisemmassa verkostossa. Meistä riippumattomista syistä Anna Lindh
-verkoston koordinaatiotehtävä supistui huomattavasti vuoden lopussa, minkä vuoksi jouduimme valitettavasti luopumaan koordinaattorin tehtävästä.
Lopuksi totean kiitollisena monien yhteistyökumppaniemme olennaisen merkityksen instituutin ja säätiön perustehtävän hoitamiselle. Suomen Lähi-idän instituutin säätiö on aktiivisena toimijana
monissa verkostoissa, joista haluan erikseen mainita Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vireän yhteistoiminnan.
Hartain toiveemme, rauha Lähi-idässä, ei ole vielä toteutunut.
Edellisten vuosien tapaan voin vain toivoa ystävillemme Lähi-idässä voimia ja kestävyyttä.
Helsingissä 5. helmikuuta 2018

The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East has continued
to coordinate the Finnish activities of the Anna Lindh Network, which
has become increasingly active. For reasons unconnected to us, the
coordination work of the Anna Lindh Network was reduced significantly
at the end of the year and we were unfortunately forced to discontinue
the position of coordinator.
Finally, I would like to gratefully acknowledge the essential significance
of our many cooperation partners with whose help we have been able
to fulfil the basic mission of the Institute and the Foundation. The
Foundation of the Finnish Institute in the Middle East has an active
role in many networks, of which I would like to note especially the lively
collaboration between the Finnish cultural and academic institutes.
Our fondest wish, peace in the Middle East, has not yet come true. As in
earlier years, I can only hope for strength and endurance for our friends
in the Middle East.
Helsinki, 5 February 2018

Martti Nissinen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja
Chairman of the Board of Trustees
Foundation of the Finnish Institute in the Middle East
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Johtajan katsaus

Review by the director

Suomen Lähi-idän instituutti sai virallisen aseman Libanonissa heinäkuussa 2017. Libanon on erinomainen tukikohta instituutille, ja
virallinen asema mahdollistaa yhä tiiviimmän yhteistyön paikallisten toimijoiden kanssa. Maan korkeatasoiset yliopistot, monet ulkomaiset tiedeinstituutit sekä aktiiviset kansalaisjärjestöt ja vireä
kulttuuritoiminta luovat hyvät puitteet toiminnallemme.

The Finnish Institute in the Middle East gained official status in Lebanon
in July 2017. Lebanon is an excellent base for the Institute, and having
an official status enables us to work more closely with local actors. The
high quality of Lebanese universities, the numerous foreign academic
institutes present, and the many active NGOs and lively cultural scene
provide a wonderful setting for our operations.

Vaikka instituutti sijaitsee Libanonissa,
se toimii laajasti Lähi-idässä ja sen kulttuuripiiriin kuuluvissa maissa. Vuonna
2017 instituutilla oli toimintaa Libanonin
lisäksi Jordaniassa, Egyptissä, Iranissa ja
Suomessa.

"The high quality of Lebanese
universities, the numerous
foreign academic institutes
present, and the many active
NGOs and lively cultural scene
provide a wonderful setting for
our operations."

Instituutti tarjoaa tutkijavierasohjelmallaan tutkijoille mahdollisuuden työskentelyyn Lähi-idässä, ja sen seminaarit
ja konferenssit vahvistavat suomalaisen
tutkimuksen kansainvälisyyttä. Arabian
kurssit ja Lähi-idässä pidetyt intensiivikurssit puolestaan täydentävät suomalaisten yliopistojen tarjontaa opiskelijoille. Ohjelmassa vuonna 2017 oli
mm. kaksi kansainvälistä konferenssia,
opiskelijakurssi Egyptissä, kaksi arabian kurssia sekä täydennyskoulutuskurssi
Iranissa. Lisäksi instituutti järjesti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia Libanonissa ja Egyptissä.

Instituutti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun
Suomessa järjestämällä yleisötilaisuuksia, ja sen blogit tarjoavat

Even though the Institute is located in
Lebanon, its activities span the breadth of
the Middle East and countries in the same
cultural sphere. In 2017, the Institute was
active in Jordan, Egypt, Iran, and Finland in
addition to Lebanon.

The Institute’s visiting researcher programme
offers researchers the opportunity to work
in the Middle East, and its seminars and
conferences emphasise the international
nature of Finnish research. Arabic language
courses and intensive courses held in the
Middle East complement the offerings
available to students at Finnish universities.
The programme in 2017 included two
international conferences, a student course in
Egypt, two Arabic courses, and a continuing
training course in Iran. In addition, in
connection with the centenary of Finland’s
independence, the Institute organised events in Lebanon and Egypt.
The Institute takes an active part in public discourse in Finland by
arranging public events, and its blogs offer interesting reading on
the Middle East. The Lähi-itä NYT (Middle East NOW) blog, which
FIME Vuosikertomus / Annual report 2017
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kiinnostavaa luettavaa Lähi-idästä. Ajankohtaisia tapahtumia kommentoiva ja taustoittava Lähi-itä NYT -blogi on saanut ensimmäisenä täytenä julkaisuvuonnaan runsaasti lukijoita. Turussa elokuussa
tapahtuneen terrori-iskun jälkeen blogin Marokkoa koskevat artikkelit keräsivät yli 12 000 käyntiä. Kaikkiaan Lähi-itä NYT -blogin
33 kirjoitusta keräsivät vuonna yli 16 000 lukijaa. Asiantunteville
kirjoituksille on tarvetta.

provides commentary and background on current events, has gained
a broad readership during its first full year of publication. After the
terrorist strike in Turku in August, the blog’s articles on Morocco had
over 12,000 hits. Altogether, the blog’s 33 posts gained over 16,000
readers. There is a clear need for informed writing in this field.
Beirut, 27 February 2018

Beirutissa 27. helmikuuta 2018

Raija Mattila
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja
Director, the Finnish Institute in the Middle East

Suomen
Lähi-idän instituutti

Finnish Institute in
the Middle East

Instituutin tieteellinen toiminta koostuu instituutin johtajan ja tutkija-koordinaattorin tutkimuksesta, tutkijavierailuohjelmasta, tieteellisenä yhteistyönä järjestetyistä konferensseista, seminaareista
ja tutkimushankkeista sekä suomalaisten tutkijoiden avustamisesta
ja akateemisten yhteyksien luomisesta Lähi-idässä. Instituutti tukee
tutkijoiden ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä edistää suomalaisen
tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kansainvälisyyttä.

The Institute’s academic activities consist of the research carried out
by the director and the researcher-coordinator, the visiting researcher
programme, and academic cooperation in the form of conferences,
seminars, and research projects, as well as helping Finnish researchers
and building academic contact networks in the Middle East. The Institute
supports cooperation between researchers and universities and furthers
the internationalisation of Finnish research and higher education.

Instituutti järjestää koulutusta yhteistyössä yliopistojen kanssa ja
osallistuu Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. Itsenäisyyden juhlavuonna instituutti järjesti Suomi100-tapahtumia Lähi-idässä.

The Institute organises teaching in connection with universities and
participates in public discourse on the Middle East in Finland. In honour
of the centenary of Finland’s independence, the Institute organised
Finland100 events in the Middle East.

Tutkimus

Research

Assyrian muinainen suurvalta
Instituutin johtaja dos. Raija Mattila teki Assyrian suurvaltaan
(911–612 eKr.) ja sen hallintoon keskittyvää tutkimusta, julkaisi tieteellisen artikkelin tribuutista Assyriassa ja laati kaksi artikkelikäsikirjoitusta. Assyrian hallinnon lisäksi Mattilan tutkimusintresseihin
kuuluvat egyptiläiset Assyriassa, eläimet muinaisessa Mesopotamiassa sekä Mesopotamian kulttuurin jälkivaikutus. Mattila järjesti
kansainvälisen Melammu-konferenssin Beirutissa. Lisäksi Mattila
editoi FIMEn aiempien konferenssien esitelmiä julkaisukuntoon.
Ancient Arbela: Pre-Islamic History of Erbil -konferenssin (2014)
esitelmät julkaistaan englanniksi ja ranskaksi Institut français du
Proche-Orient’n sarjassa Syria Supplement sekä kurdiksi Salahaddin University – Hawlerin arkeologian laitoksen sarjassa Zanco.
Vuonna 2015 järjestetyn Animals in Mesopotamia -konferenssin

Assyrian empire
The director of the Institute, Dr Raija Mattila, carried out research
on the Assyrian empire (911–612 BCE) and its administration,
published an academic article on tribute in Assyria, and wrote two
article manuscripts. In addition to Assyrian administration, Mattila’s
research interests include the Egyptians in Assyria, animals in ancient
Mesopotamia, and the heritage of the Mesopotamian culture. Mattila
organised the international Melammu conference in Beirut. She also
edited papers presented at earlier FIME conferences for publication.
The papers of the Ancient Arbela: Pre-Islamic History of Erbil
conference (2014) will be published in English and French in the
Syria Supplement series of the Institut français du Proche-Orient
and in Kurdish in the Zanco series published by the department
of archaeology of the Salahaddin University Hawler. The papers
FIME Vuosikertomus / Annual Report 2017
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esitelmät julkaistaan Springer Verlagin uudessa humanistisen alan
sarjassa Studies in Universal and Cultural History. Teosten arvioitu ilmestymisvuosi on 2018. Lisäksi Mattila toimi väitöskomitean
jäsenenä Zack Cherryn assyriologian alan väitöksessä Uppsalan yliopistossa.
Beduiinit, heimoyhteiskunta ja marginalisoituminen
Tutkija-koordinaattori FT Päivi Miettunen on perehtynyt beduiineihin, heimoyhteiskuntaan sekä marginalisoitumisen tematiikkaan
Lähi-idässä. Miettusen post doc -projektin aiheena on informaatiokäyttäytymisen ja informaatioköyhyyden vaikutus sosiaaliseen
identiteettiin ja ryhmien välisiin suhteisiin. Kyseessä on vertaileva
tutkimus, jossa perehdytään beduiiniyhteisöihin Jordaniassa, Libanonissa ja Qatarissa. Vuonna 2017 Miettunen keskittyi beduiinien
asemaan Libanonissa ja teki kenttätutkimusta Bekaan laaksossa sekä
paikallisten heimojen että Syyriasta paenneiden beduiinien parissa.
Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista, valokuvista ja osallistuvan havainnoinnin muistiinpanoista. Beduiinien lisäksi Miettunen
on tutkinut Syyrian alaweja yhteisprojektina Lundin yliopiston tutkijoiden kanssa. Miettunen piti kolme tieteellistä esitelmää, laati
yhden artikkelikäsikirjoituksen ja toimi tulevan Death, Commemoration and Memory in the Islamic Near East -julkaisun editoijana
yhdessä Andrew Petersenin (AUB) kanssa.
Muistamisen politiikka sisällissodan jälkeisessä
Libanonissa
FIMEn tutkijavieras, Aalto-yliopiston jatko-opiskelija Katja Lautamatti työsti Beirutissa neljän kuukauden ajan tekijälähtöistä taiteellista väitöskirjatutkimustaan Cinema of the Absent – How to
Record the Nothing, jossa Lautamatti pohtii kulttuurista tuhoa arkistojen, kollektiivisten merkitysten ja fiktiivisen kerronnan näkökulmasta. Väitöstutkimuksen lähtökohtana ovat muistamisen politiikkaan liittyvät havainnot sisällissodan (1975–1990) jälkeisessä
Libanonissa.

of the Animals in Mesopotamia conference organised in 2015 will
be published in Springer Verlag’s new humanities series Studies in
Universal and Cultural History. The estimated year of publication
of these works is 2018. In addition, Mattila acted as a member of
the dissertation committee for Zack Cherry’s doctoral dissertation in
Assyriology at the University of Uppsala.
Bedouins, tribal society, and the thematics of marginalisation
The Institute’s researcher-coordinator, Dr Päivi Miettunen, is
specialised in the Bedouins, tribal society, and the thematics of
marginalisation in the Middle East. Miettunen’s postdoctoral project
deals with the effects of information behaviour and information
poverty on social identity and inter-group relationships. Her
comparative research focuses on Bedouin communities in Jordan,
Lebanon, and Qatar. In 2017, Miettunen concentrated on the position
of the Bedouins in Lebanon and carried out field research in the
Bekaa Valley among both local tribes and Bedouin refugees from
Syria. Her research material consists of interviews, photographs,
and notes from participant observation. In addition to the Bedouins,
Miettunen has studied the Alawis of Syria in a joint project with
researchers from the University of Lund. Miettunen held three
academic presentations, wrote two article manuscripts, and edited the
upcoming Death, Commemoration and Memory in the Islamic Near
East publication together with Andrew Petersen (AUB).
The politics of memory in post-civil-war Lebanon
FIME’s visiting researcher Katja Lautamatti, a postgraduate student
at Aalto University, spent four months in Beirut working on her
practice-based artistic dissertation Cinema of the Absent – How
to Record the Nothing. In this work, Lautamatti discusses the
destruction of culture from the viewpoint of archives, collective
meanings, and fictional narratives. The dissertation starts out from
observations related to the politics of memory in Lebanon after the
civil war (1975–1990).
FIME Vuosikertomus / Annual Report 2017
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Tieteellinen yhteistyö

Academic cooperation

Melammu Symposia 11: Evidence Combined – Eastern and
Western Sources in Dialogue
Beirut, 3. –5.4.
Miten yhdistää muinaisen Lähi-idän ja antiikin lähteiden tarjoama
tieto? FIME järjesti aihetta käsittelevän konferenssin yhteistyössä Melammu-hankkeen kanssa. Konferenssi, johon osallistui 37
tutkijaa 17 eri maasta, kuului korkeatasoiseen kansainväliseen Melammu-sarjaan, ja sen vertaisarvioidut esitelmät julkaistaan sarjassa Melammu Symposia. Konferenssi järjestettiin nyt ensimmäistä
kertaa Lähi-idässä.

Melammu Symposia 11: Evidence Combined – Eastern and
Western Sources in Dialogue
Beirut, 3 to 5 April 2017
How to combine the information offered by ancient Near Eastern
and Classical sources? FIME organised a conference on this topic in
cooperation with the Melammu project. A total of 37 researchers from
17 countries participated in the conference, which was a part of the
international, high-quality Melammu series. Now its peer-reviewed
papers will be published in the Melammu Symposia series. This was the
first time that the conference was held in the Middle East.

Fifth Finnish Colloquium of Middle East and North
Africa Studies - Transformations of Identity and Space in
the Middle East and North Africa
Joensuu, 29.-31.5.
Viides suomalainen Lähi-idän tutkimuksen kollokvio kokosi yhteen 42 eri alojen tutkijaa tarkastelemaan identiteetin ja tilan muutoksia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. FIME järjesti konferenssin
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Vertaisarvioitu valikoima konferenssin esitelmiä julkaistaan Approaching Religion –lehdessä.

Fifth Finnish Colloquium of Middle East and North Africa
Studies - Transformations of Identity and Space in the Middle
East and North Africa
Joensuu, 29 to 31 May 2017
The Fifth Finnish Colloquium of Middle East and North Africa
Studies drew together 42 researchers from different fields to discuss
transformations of identity and space in the Middle East and North
Africa. FIME organised the conference in cooperation with the University
of Eastern Finland. A peer-reviewed selection of conference papers will
be published in the journal Approaching Religion.

Turkki-verkoston koordinaatio ja kaksi
Turkki-seminaaria
Instituutti järjesti Suomessa kaksi Turkin ajankohtaisin asioihin keskittynyttä keskustelutilaisuutta yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.
Nämä olivat Turkish Nationalism revisited 26.1. ja Turkey and the
West: Future of Partnership in Uncertain Times 8.12.

Coordinating the Turkey network and holding two seminars
on Turkey
Together with the University of Helsinki, the Institute held two seminars
in Finland focusing on current events in Turkey. These events were
”Turkish Nationalism revisited” on 26 January and ”Turkey and the West:
Future of Partnership in Uncertain Times” on 8 December.

Hilma Granqvistin tieteellisen jäämistön digitointi
Suomalainen Hilma Granqvist oli antropologisen tutkimuksen
uranuurtaja, joka teki vuosina 1925–1931 etnografista tutkimusta
perhe-elämästä ja avioliitoista Artasin kylässä Palestiinassa. FIME

Digitising the scholarly remains of Hilma Granqvist
The Finn Hilma Granqvist was a pioneer of anthropological research
who carried out ethnographic research on family life and marriage in the
village of Artas in Palestine from 1925 to 1931. FIME and the Society
FIME Vuosikertomus / Annual Report 2017
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ja Svenska Litteratursällskapet työstävät Granqvistin arkistoja sähköisesti julkaistavaksi. Vuonna 2017 FIMEn palkkaama tutkija laati
selityksin varustetun hakemiston Granqvistin Palestiinan päiväkirjoissa esiintyvistä henkilön- ja paikannimistä sähköistä julkaisua
varten. Digitoidut päiväkirjat julkaistaan vuonna 2018.

of Swedish Literature in Finland are working on Granqvist’s archives for
electronic publishing. In 2017, a researcher hired by FIME created an
annotated index of personal and place names mentioned in Granqvist’s
diaries from Palestine for electronic publishing. The digitised diaries will
be published in 2018.

Koulutus

Courses

OTSEM – Old Testament Studies: Epistemologies and Methods
Helsinki, 8.–10.9.
FIME toimi isäntänä pohjoiseurooppalaisten yliopistojen Vanhan
testamentin tohtorikoulutusverkoston OTSEMin vuosittaiselle kokoukselle, johon osallistui 68 tutkijaa ja jatko-opiskelijaa.

OTSEM – Old Testament Studies: Epistemologies and Methods
Helsinki, 8 to 10 Septembet 2017
FIME hosted the annual meeting of OTSEM, the network of Old Testament
PhD scholars in Northern European universities. A total of 68 researchers
and postgraduate students took part in the meeting.

Egypti kansainvälisenä ja alueellisena toimijana
Kairo ja Aleksandria, 6.–12.3.
Kymmenen yliopisto-opiskelijaa perehtyi Egyptin poliittiseen ja
yhteiskunnalliseen merkitykseen FIMEn Kairon edustajan Dr Said
Sadekin johdolla. FIME järjesti kurssin yhteistyössä Lähi-idän opiskelijat ry:n ja Kairon amerikkalaisen yliopiston kanssa.

Egypt as an International and Regional Actor
Cairo and Alexandria, 6 to 12 March 2017
Ten university students familiarised themselves with Egypt’s political
and societal significance under the leadership of Dr Said Sadek, FIME’s
representative in Cairo. FIME arranged the course in cooperation with
the Finnish Association for Students of Middle Eastern and North
African Studies and the American University in Cairo.

Tarujen Persia ja nykypäivän Iran
Iran 5.–15.6.
FIMEn ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) 15
osallistujan intensiivikurssi tutustutti opettajat Iranin historiaan ja nykypäivään väitöskirjatutkija Joonas Mariston johdolla.

The Persia of Legend and the Iran of Today
Iran, 5 to 15 June 2017
An intensive course by FIME and the Association for Teachers of History
and Social Studies in Finland introduced 15 teachers to Iran’s history and
present under the leadership of doctoral student Joonas Maristo.

Arabian puhekielen kurssit Helsingissä
FIME järjesti edistyneille arabian opiskelijoille keväällä viikonlopun mittaisen (8h opetusta, painotus erityissanastossa mm.
kidutukseen liittyen) intensiivikurssin ja joulukuussa Irakin arabian puhekielen kurssin (20h opetusta). Opettajana toimi väitöskirjatutkija Maria Pakkala.

Courses in colloquial Arabic in Helsinki
In the spring, FIME organised a one-weekend intensive course for
advanced students of Arabic. The course consisted of 8 hours of teaching,
focusing on specialised vocabulary related to torture, among other things.
In December, FIME organised a course in colloquial Iraqi Arabic with 20
hours of teaching. The teacher was doctoral student Maria Pakkala.
FIME Vuosikertomus / Annual Report 2017
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Koulutus Lähi-idän kulttuureista ja uskonnoista
FIME tuotti Joensuun kaupungin tilauksesta koulutuksen Joensuun
seudun maahanmuuttajapalveluiden kehittämis- ja käynnistämishankkeessa. Kouluttajana toimi Sanna Ra.

Osallistuminen julkiseen keskusteluun
Lähi-itä NYT -blogi
FIMEn asiantuntijablogin kirjoituksissa analysoidaan, selvennetään
ja kommentoidaan erilaisia ajankohtaisia Lähi-idän ilmiöitä. Moniääninen alusta sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen
välimaastoon ja tarjoaa erilaisia kriittisiä näkökulmia Lähi-itään ja
alueen tapahtumiin. Blogin vastaava toimittaja on säätiön hallituksen
varapuheenjohtaja professori Hannu Juusola, ja kutsuttavat kirjoittajat ovat alojensa asiantuntijoita. Vuonna 2017 blogissa julkaistiin 33
kirjoitusta, joilla oli 16 230 eri lukijaa.

Training on Middle Eastern cultures and religions
Commissioned by the city of Joensuu, FIME produced training for the
development and initiation project of the Joensuu region immigration
services. The trainer was Sanna Ra.

Participation in public discourse
Lähi-itä NYT (Middle East NOW) blog
FIME’s expert blog contains articles that analyse, clarify, and comment
on various current events and phenomena in the Middle East. The
multivoiced platform straddles fast-moving news broadcasting and
analytical academic research, offering various critical perspectives on
the Middle East and the region’s events. The blog’s editor-in-chief is
Professor Hannu Juusola and the guest authors are experts in their fields.
In 2017, a total of 33 blog posts were published with 16,230 unique
readers.

Mosaiikki-blogi
Lähi-idän ilmiöitä paikan päältä kommentoivassa Mosaiikki-blogissa julkaistiin 19 kirjoitusta. Käyntejä blogissa oli 5 384 ja kävijöitä 3 462.

Mosaiikki (Mosaic) blog
The Mosaiikki blog comments on Middle Eastern issues on the spot. A total of
19 posts were published, with 5,384 hits and 3,462 unique readers.

Lukemista Levantista
Instituutti jatkoi Lähi-itään liittyvää tieteellistä tutkimusta laajaalaisesti ja yleistajuisesti esittelevää Lukemista Levantista -asiantuntijakirjoitussarjaa. Sarjassa julkaistiin vuonna 2017 kuusi artikkelia.
Sarjan artikkeleilla oli yli 700 lukijaa.

Levant Letters
The Institute continued to publish this broad-ranging series of expert
articles on academic research into the Middle East aimed at a general
readership. Six Levant Letters articles appeared in 2017. These articles
had more than 700 readers.

Tiedotus
Omista tapahtumistaan ja muista kuulumisistaan instituutti tiedotti aktiivisesti verkkosivuillaan, Facebookissa, Instagramissa ja kuusi
kertaa vuodessa julkaistussa uutiskirjeessään.

Communication
The Institute communicates actively about its own events and other
news on its website, Facebook, and Instagram, as well as in its Finnishlanguage newsletter, which comes out six times a year.

Yleisötilaisuudet Suomessa
FIME järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa Suomessa
yleisötilaisuuksia Lähi-itään liittyvistä aiheista. Luentojen ja muiden
tapahtumien tavoitteena on antaa yleisölle asiantuntevaa tietoa ja
vähentää Lähi-itään kohdistuvia ennakkoluuloja. Vuonna 2017 FIME,
Anna Lindh -verkoston koordinaatio tai FIMEn työntekijät ovat
mukana järjestämässä yhteensä 20 tilaisuutta Suomessa. Osa näistä oli
joko koulutuksia tai kutsuvierastyöpajoja, mutta muut olivat kaikille
avoimia. Vuoden kuluessa tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 900
henkeä.

Public events in Finland
FIME and its partners organise public events in Finland on topical
issues about the Middle East. The lectures and other events aim to
give the general public expert information and combat prejudices
about the Middle East. In 2017, a total of 20 events were organised
in Finland by FIME, either in its own capacity or as the coordinator
of the Anna Lindh Network. Some of these were either training or
workshops for invited participants, the rest were open to the public.
Throughout the year, the events attracted a total of approximately
900 participants.
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Suomi100

Finland100

•

•

FIME juhlisti Suomen satavuotista itsenäisyyttä yhteistyössä Suomen
Libanonin kunniapääkonsulaatin ja Suomen Beirutin ja Kairon
suurlähetystöjen kanssa:

•
•

•

•

•

•

Sata esinettä Suomesta -verkkonäyttely arabiaksi: FIME käännätti arabiaksi Suomen Viron-instituutin koordinoiman verkkonäyttelyn ja teki sitä tunnetuksi Lähi-idässä.
Suomalaista designia Libanonissa: Tero Kuitunen ja Klaus Aalto järjestivät Beirutin designviikolla 22.–28.5. lapsille suunnatun
työpajan ja suomalaista designia esitelleen pienoisnäyttelyn.
Esitelmä kansainvälisestä politiikasta: Ministeri Jaakko Iloniemi esitelmöi Beirutin amerikkalaisen yliopiston Issam Fares -instituutissa 26.10. aiheenaan ”A Small Nation Surviving a Turbulant
Era: The Finnish Experience”.
Seminaari: The Know-How of Finnish Education, EduCairo’17 messuilla: FIMEn kutsumat esitelmöitsijät olivat Reijo
Aholainen, Esa-Pekka Keskitalo ja Karl Holm. Seminaari järjestettiin yhdessä egyptiläisen The International Center for Training and
Quality of Services -järjestön kanssa.
Kahvia ja piparkakkuja: Instituutti tarjosi 6.12. itsenäisyyspäivän
kunniaksi piparkakkuja ja suomalaista suklaata kunniapääkonsuli
Zafer Chaouin yrityksen koko henkilökunnalle aamukahvin painikkeeksi.
Suomalaista musiikkia Libanonissa: Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlistettiin Beirutissa gaalakonsertilla, jonka solistina oli
mezzosopraano Lilli Paasikivi säestäjinään Ilmo Ranta ja Jaakko
Ilves.
A Night of Finnish Cinema: FIMEn tutkijavieraan Katja Lautamatin koordinoimassa elokuvaillassa nähtiin suomalaisten opiskelijoiden lyhytelokuvia Metropolis-teatterissa Beirutissa.

Suomea, suomalaista kulttuuria ja tiedettä esitelleissä tapahtumissa eri
Lähi-idän maissa oli vuoden mittaan yhteensä n. 750 osanottajaa.

FIME celebrated the centenary of Finland’s independence together with
the Honorary Consulate General of Finland in Lebanon and the Embassies of Finland in Beirut and Cairo:

•

•

•

•

•
•

100 Objects from Finland web exhibition in Arabic: This web
exhibition was coordinated by the Finnish Institute in Estonia. FIME
had it translated into Arabic and promoted it in the Middle East.
Finnish design in Lebanon: In connection with Beirut Design
Week from 22 to 28 May 2017, Tero Kuitunen and Klaus Aalto
organised a workshop for children and a small exhibition showcasing
Finnish design.
Lecture on international politics: On 26 October, Minister Jaakko
Iloniemi gave a lecture at the Issam Fares Institute of the American
University of Beirut. The topic was ”A Small Nation Surviving a
Turbulant Era: The Finnish Experience”.
Seminar: The Know-How of Finnish Education at EduCairo’17:
The lecturers invited by FIME were Reijo Aholainen, Esa-Pekka
Keskitalo, and Karl Holm, appearing at a seminar held together with
the Egyptian organisation The International Center for Training and
Quality of Services.
Coffee and gingerbread: On 6 December, in honour of the Independence Day of Finland, the Institute served gingerbread and Finnish chocolate to the entire staff of Honorary Consul Zafer Chaoui’s
company to enjoy with their morning coffee.
Finnish music in Lebanon: The centenary of Finland’s independence was celebrated in Beirut with a gala concert featuring mezzosoprano Lilli Paasikivi accompanied by Ilmo Ranta and Jaakko Ilves.
A Night of Finnish Cinema: FIME’s visiting researcher Katja
Lautamatti coordinated a film night showing short films by Finnish
students at the Metropolis theatre in Beirut.

Events showcasing Finland and Finnish culture and science in different
countries of the Middle East attracted approximately 750 participants
throughout the year.
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Yhteistyökumppanit
ja verkostot

Partners
and networks

Vuoden 2017 toiminta toteutettiin
yhdessä lukuisten suomalaisten ja Lähiidässä toimivien kumppaneiden kanssa.
Näihin lukeutuivat mm. seuraavat tahot:
Helsingin yliopisto ja sen eri laitokset ja yksiköt (mm. Changes in Sacred
Texts and Traditions -huippuyksikkö),
Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi,
Beirutin amerikkalainen yliopisto AUB,
Kairon amerikkalainen yliopisto AUC,
Issam Fares Institute, Institut français
du Proche-Orient IFPO, Salahaddin
University – Hawlerin arkeologian laitos,
Suomen muut tiedeinstituutit ja tiedettä
tekevät kulttuuri-instituutit, Ulkopoliittinen instituutti, Melammu Project,
OTSEM-verkosto, The International
Center for Training and Quality of Services, Opetushallitus, Lähi-idän opiskelijat ry, Suomen Lähetysseura, Suomen
Itämainen Seura, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL, Suomen
Rauhanpuolustajat, Salon kansalaisopisto,
Svenska Litteratursällskapet i Finland
SLS, Joensuun kaupunki, Tieteellisten
Seurain Valtuuskunta, Anna Lindhin säätiö ja sen ylläpitämän verkoston jäsenet
Suomessa ja ulkomailla, Suomen Beirutin
suurlähetystö, Suomen Kairon suurlähetystö, Suomen Teheranin suurlähe-

In 2017, activities were carried out in
cooperation with numerous partners
in Finland and the Middle East. They
include the following: The University
of Helsinki and its various departments
and units, such as the Changes in Sacred
Texts and Traditions centre of excellence;
the University of Eastern Finland; Åbo
Akademi University; the American
University of Beirut (AUB); the American
University in Cairo (AUC); the Issam Fares
Institute; Institut français du ProcheOrient (IFPO); Salahaddin University
– Hawler Department of Archaeology;
Finland’s other academic institutes and
cultural institutes with academic activities;
the Finnish Institute of International
Affairs; the Melammu Project; the OTSEM
network; the International Center for
Training and Quality of Services; the
Finnish National Agency for Education;
the Finnish Association for Students of
Middle Eastern and North African Studies;
the Finnish Evangelical Lutheran Mission
(Felm); the Finnish Oriental Society; the
Association for Teachers of History and
Social Studies in Finland; the Finnish Peace
Committee; the Salo Adult Education
Centre; the Society of Swedish Literature
in Finland (SLS); the city of Joensuu; the
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tystö, Suomen Libanonin kunniapääkonsuli Zafer Chaoui, Suomen
Jordanian kunniapääkonsuli Dr. Rakan Rsheidat, ministeri Jaakko
Iloniemi, arkeologi FT Z.T. Fiema, Beirut Design Week, Sel & Poivre
Shop, Sanna Ra, Sanna Raita-aho, Tero Kuitunen, Klaus Aalto, Lilli
Paasikivi, Ilmo Ranta, Jaakko Ilves, Esa-Pekka Keskitalo, Karl Holm,
Reijo Aholainen, Mesut Yeğen, Kemal Kirişci ja Beken Saatçioğlu.
Tiedeinstituuttifoorumi
Tiedeinstituuttifoorumin tarkoitus on tiivistää Suomen ulkomailla
sijaitsevien tiedeinstituuttien välistä yhteistoimintaa, saada
niiden toiminnalle näkyvyyttä Suomessa sekä pitää yhteyttä
niiden sidosryhmiin Suomessa. FIME osallistui aktiivisesti
Tiedeinstituuttifoorumin toimintaan ja vastasi foorumin
taloushallinnosta. TIF tuotti vuonna 2017 instituutteihin
liittyvää ohjelmaa Helsingin Tieteen päiville ja Tieteiden yöhön
sekä SuomiAreenaan. Lisäksi TIF osallistui Turun ja Helsingin
kirjamessuille ja järjesti Salossa luentosarjan suomalaisista
arkeologeista maailmalla. Osana TIFin toimintaa tiedeinstituutit
hakivat ja saivat OKM:n rahoituksen yhteiselle avointa tiedettä
edistävälle digihankkeelle. Vuoden 2018 alusta TIF-koordinaatio
siirtyi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:lle.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI)
FIME osallistuu aktiivisesti SKTI:n toimintaan. Suomen Lähiidän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Martti
Nissinen on yhdistyksen hallituksen jäsen. SKTI:n erityisrahoituksella
toteutetun liikkuvuushankkeen puitteissa Suomen Lontoon
instituutin yhteiskunta- ja kulttuurisuhteiden päällikkö Johanna
Sumuvuori vieraili Beirutissa 2.–8.4. ja FIMEn tutkija-koordinaattori
Päivi Miettunen Suomalais-norjalaisessa kulttuuri-instituutissa 24.–
28.4.

Federation of Finnish Learned Societies; the Anna Lindh Foundation
and members of the network it maintains in Finland and abroad; the
Embassies of Finland in Beirut, Cairo, and Tehran; Zafer Chaoui,
Honorary Consul General of Finland in Lebanon; Dr Rakan Rsheidat,
Honorary Consul General of Finland in Jordan; Minister Jaakko
Iloniemi; Dr Z.T. Fiema; Beirut Design Week; Sel & Poivre Shop; Sanna
Ra, Sanna Raita-aho, Tero Kuitunen, Klaus Aalto, Lilli Paasikivi, Ilmo
Ranta, Jaakko Ilves, Esa-Pekka Keskitalo, Karl Holm, Reijo Aholainen,
Mesut Yeğen, Kemal Kirişci, and Beken Saatçioğlu.
Finnish Academic Institutes Abroad
The Finnish Academic Institutes Abroad forum aims to strengthen the
cooperation between Finnish academic institutes in various countries, as
well as promote their activities and keep in touch with their stakeholder
groups in Finland. FIME took an active part in the forum’s operations
and was responsible for its financial management. In 2017, the forum
produced programme items related to the work of the institutes for the
Science Forum and the Night of Science in Helsinki, as well as for the
SuomiAreena event. In addition, the forum participated in the Helsinki
and Turku Book Fairs and organised a series of lectures on Finnish
archaeologists abroad in Salo. As a part of the forum’s activities, the
academic institutes applied for and were granted funding by the Ministry
of Education and Culture for a joint digital project to promote open
science.
Finnish Cultural and Academic Institutes Association (SKTI)
FIME takes an active part in the Finnish Cultural and Academic
Institutes Association. The chairman of the Foundation’s board of
trustees, professor Martti Nissinen, is a member of the board of the
Association. The Association granted special funding to carry out
a mobility project, and within this framework Johanna Sumuvuori,
Head of Programme for Society and Culture at the Finnish Institute
in London, visited Beirut from 2 to 8 April and FIME’s researchercoordinator Päivi Miettunen visited the Institute in Oslo from 24 to 28
April.
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Instituutin henkilöstö
Instituutin johtaja dosentti Raija Mattila, Beirut
Tutkija-koordinaattori FT Päivi Miettunen, Beirut
(työsuhde alkoi 15.1.2017)
Johtajan avustaja Manal Chatila, Beirut (osa-aikainen)
Edustaja Dr Said Sadek, Kairo (osa-aikainen)
Opetushallituksen rahoittama korkeakouluharjoittelija
VTM Kaisa Pekkala (Beirut, 5 kuukautta)
Opetushallituksen rahoittama korkeakouluharjoittelija
HuK Henri Muroke (Beirut, 5 kuukautta)

Institute personnel
Director: Adjunct Professor, Dr Raija Mattila, Beirut
Research coordinator: Dr Päivi Miettunen, Beirut
(starting from 15 January 2017)
Assistant to the director: Manal Chatila, Beirut (part-time)
Representative: Dr Said Sadek, Cairo (part-time)
Intern funded by the Finnish National Agency for Education:
Kaisa Pekkala, M.Pol.Sc. (Beirut, 5 months)
Intern funded by the Finnish National Agency for Education:
Henri Muroke, B.A. (Beirut, 5 months)
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Suomen
Lähi-idän instituutin
säätiö

Foundation of the
Finnish Institute
in the Middle East

Säätiön toimipiste on Helsingissä, ja sen henkilöstö osallistuu myös instituutin operatiiviseen toimintaan, erityisesti yleisötapahtumien järjestämiseen Suomessa.

The Foundation’s office is in Helsinki, and the Foundation’s staff in
Helsinki also participates in operational activities, especially in organising
public events in Finland.

Apurahat

Grants

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi apurahoja 13 tutkijalle tai opiskelijalle instituutin toimipiirin kuuluvissa maissa suoritettavaan tutkimukseen, tutkimukseen liittyviin matkoihin ja arabian kielen opintoihin yhteensä 23 985 euroa.

The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East awarded
grants totalling €23,985 to 13 researchers and students for research in
countries within the Institute’s sphere of operations, for related travel,
and for Arabic language studies.

Hallinto

Administration

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö on Suomeen rekisteröity säätiö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää sen hallitus. Säätiön alaisen instituutin hallinnosta vastaavat säätiön hallitus ja tämän nimittämä instituutin johtaja.
Vuoden aikana kolme kertaa kokoontuneeseen hallitukseen kuuluivat
vuonna 2017 seuraavat asiantuntijat:

The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East is a foundation
registered in Finland whose highest power of decision lies with the board
of trustees. The board and the managers it appoints are responsible for
the administration of the Institute governed by the Foundation. In 2017,
the board met three times and consisted of the following experts:

Puheenjohtaja: Prof. Martti Nissinen
varajäsen toimittaja Tom Kankkonen

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

Varapuheenjohtaja: Prof. Hannu Juusola
varajäsen Prof. Jutta Jokiranta

Vice-chairman: Professor Hannu Juusola
Deputy member: Professor Jutta Jokiranta
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Johtaja, VTT Teija Tiilikainen
varajäsen VTT Toni Alaranta

Dr Teija Tiilikainen, director
Deputy member: Dr Toni Alaranta

Viestintäjohtaja Iiris Kivimäki
varajäsen FM Minna Saarnivaara

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

Pääsihteeri, dos. Sakari Karjalainen
varajäsen johtaja Samu Seitsalo

Adjunct Professor, Dr Sakari Karjalainen, secretary general
Deputy member: Samu Seitsalo, director

TD Pekka Lindqvist
varajäsen prof. Antti Laato

Dr Pekka Lindqvist
Deputy member: Professor Antti Laato

Kouluttaja Mika Aspinen
varajäsen dos. Risto Jukko

Mika Aspinen, educator
Deputy member: Adjunct Professor Risto Jukko

Emerituspiispa, dos. Wille Riekkinen (27.3. asti), suurlähettiläs
Risto Veltheim (27.3. alkaen)
varajäsen VTM Kari Norkonmaa

Bishop Emeritus, Adjunct Professor Wille Riekkinen (until 27
March), Ambassador Risto Veltheim (starting from 27 March)
Deputy member: Kari Norkonmaa, M.Pol.Sc.

FT Teuvo Laitila
varajäsen prof. Serafim Seppälä

Dr Teuvo Laitila
Deputy member: Professor Serafim Seppälä

Suurlähettiläs Maria Serenius
varajäsen varatuomari Patrick Lindgren

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

Dos Saana Svärd (27.3. saakka varajäsen)
varajäsen YTT Aini Linjakumpu (varajäsen 27.3. alkaen)

Adjunct Professor Saana Svärd (deputy member until 27 March)
Deputy member: Dr Aini Linjakumpu (deputy member starting
from 27 March)

Säätiön toimihenkilöt Suomessa
Säätiön asiamies FT Anu Leinonen, Helsinki (osa-aikainen)
Säätiön koordinaattori FM Suvi Laakso, Helsinki (osa-aikainen)
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Foundation personnel in Finland
Executive officer: Dr. Anu Leinonen, Helsinki (part-time)
Administrative assistant: Suvi Laakso, M.A., Helsinki (part-time)

Rahoitus

Funding

Säätiön kokonaismenot vuonna 2017 olivat noin 574 400 euroa. Säätiön
tulot muodostuvat opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta
(61 %), Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston koordinaation rahoituksesta (23 %) sekä muista avustuksista, omista tuotoista ja lahjoituksista (16
%). Säätön taloudellinen tilanne on vakaa.

The Foundation’s total expenditure in 2017 was approximately €574,400. The
Foundation’s revenue comprised an operational subsidy from the Ministry
of Education and Culture (61%) and funding for coordinating the Finnish
network of the Anna Lindh Foundation (23%), as well as other assistance, its
own revenue, and gifts (16%). The Foundation’s financial situation is stable.

Suomen Lähi-idän
instituutin
ystävät ry (SLIY)

Friends of the
Finnish Institute
in the Middle East (SLIY)

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

The Friends of the Finnish Institute in the Middle East (SLIY) organised
six public events with various cooperation partners and awarded a grant
for a pro gradu master’s thesis on the Middle East.

www.sliy.fi

www.sliy.fi
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Anna Lindh Foundation (ALF)

Anna Lindh -säätiö (ALF)

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

FIME toimii Anna Lindh -säätiön (ALF) Suomen kansallisen verkoston vetäjänä. ALF on Välimeren unionin puitteissa toimiva verkostojen
verkosto, jolla on yli 4000 jäsenjärjestöä 42 jäsenmaassa. Sen tavoitteena
on edistää EU-maiden ja Välimeren eteläpuolisten kansojen keskinäistä tuntemusta ja ymmärtämystä ja lisätä yhteistyötä alueen kansalaisjärjestöjen, kulttuuriverkostojen ja muiden toimijoiden välillä. ALFin
päämaja ja sihteeristö sijaitsevat Aleksandriassa, Egyptissä. Jokaisella
jäsenmaalla on kansallinen verkosto ja verkoston vetäjä. Rahoitus Suomen verkoston koordinaatioon tulee Suomen ulkoministeriöltä ja Anna
Lindh -säätiöltä.

At the end of 2017, the Finnish network had 117 members, most
of which were organisations. As the head of the network, FIME
represents the ALF in Finland, communicates about its activities
and programmes, develops and expands the Finnish network,
encourages cooperation between non-governmental organisations,
and aims to promote understanding of Middle Eastern and North
African cultures and societies in Finland. The ALF coordination
has its own action plan and annual report, but many events are
organised in collaboration with FIME.

Suomen-verkostoon kuului vuoden 2017 lopussa 117 jäsentä, joista
suurin osa järjestöjä. Verkoston vetäjänä FIME edustaa ALFia Suomessa, tiedottaa sen toiminnasta ja ohjelmista, kehittää ja laajentaa
Suomen-verkostoa, rohkaisee kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä
ja pyrkii lisäämään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen kulttuurien ja
kansalaisyhteiskuntien tuntemusta Suomessa. ALF-koordinaatiolla on
erillinen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, mutta monet tapahtumat järjestetään yhteistyössä FIMEn kanssa. Vuoden 2017 Suomen
verkoston merkittävin tapahtuma oli kansainvälinen, yhdeksän maan
verkostojen yhdessä järjestämä Networks for Intercultural Citizenship
-foorumi Helsingissä 26.–27.8.

www.annalindhfinland.fi

www.annalindhfinland.fi
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املعهد الفنلندي يف الرشق االوسط
املعهد الفنلندي يف الرشق األوسط واحدا من أربعة معاهد فنلندية أكادميية
خارج دولة فنلندا .تشمل نشاطات املعهد البحث األكادميي ،دعم وتسهيل
دراسات الرشق األوسط يف الجامعات الفنلندية وتنظيم مؤمترات ونشاطات
ثقافية .يأيت متويل نشاطات املعهد من وزارة التعليم والثقافة الفنلندية.
املعهد مرخص رسميا يف لبنان وسوريا .للمعهد حاليا مكتب يف بريوت
وممثل يف القاهرة.
خالل عام  2017كان يف املعهد شخصان يقومان باالبحاث وهام مديرة
املعهد دكتورة ريَّا ماتيال ومنسقة األبحاث دكتورة بايفي ميياتونن .يف عام
 ،2017تضمن الربنامج مؤمترين أكادمييني دوليني ،ودورة لطالب فنلديني يف
مرص ،ودورتني للغة العربية ،ودورة تدريبية الساتذة فنلديني متمرسني يف
إيران.
مبناسبة مرور  ٠٠١عام عىل استقالل فنلندا اقيمت احتفالت لهذه املناسبة يف
كل من لبنان و مرص.
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