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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 cooperation with
universities. It also participates in public discourse carried out in Finland
on Middle Eastern issues by providing research-based commentary. The
Institute’s sphere of operations covers the entire Middle East region.
It is based in Lebanon and has a representative in Cairo, Egypt. The
Foundation that maintains the Institute has an office in Helsinki.
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Sisällys

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

Yhteystiedot / Contact Information
Finnish Institute in the Middle East

c/o Consulate General of Finland in Beirut
30 Badaro Street, Chaoui Building, 7th Floor
7956 Beirut
Lebanon
FIME Cairo

Said Sadek, Representative
said.sadek@fime.fi
FIME Helsinki

The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
Finland

www.fime.fi
www.fimesaatio.fi
facebook: www.facebook.com/FimeInstitute
Instagram: fimeinstitute
Twitter: @FIME_Institute
Lähi-itä NYT blog (in Finnish):
https://lahi-itanyt.fi
Lähi-itä NYT podcast (in Finnish):
https://lahi-itanyt.fi/podcastit/
Twitter: @lahiitanyt
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Puheenjohtajan katsaus

Message from the chairman

Vuoden 2019 vuosikertomuksessa kirjoitin, ettei ajassa eteenpäin näe
kukaan: ”Instituutin historia osoittaa, ettei parhaallakaan päätöksenteolla voi hallita tulevaisuutta, mutta toimiva työyhteisö selviää suuristakin
yllätyksistä.” Viittasin tällä Syyrian sodan aiheuttamiin turbulensseihin
instituutin toiminnassa ja siihen, miten instituutti kaikesta huolimatta on kyennyt monipuolistamaan toimintaansa ja vahvistamaan
toimintaedellytyksiään. Vuoden 2020 toimintakertomus antaa taas
aihetta lausua samat sanat. Vuosi sitten instituutin uudeksi johtajaksi
valittu Irina Piippo ei voinut aavistaa, millaiseksi hänen ensimmäinen
vuotensa muotoutuisi! Koronaviruksen puhkeamista ei voinut ennustaa,
ei myöskään Beirutin satamassa 4. elokuuta tapahtuneita räjähdyksiä,
jotka saattoivat kaupungin kaksinkertaiseen poikkeustilaan. Beirutin
työntekijöiltämme vaadittiin tänä vuonna erityistä sitkeyttä.

In the annual report of 2019, I wrote that no one is able to foresee
the future: “The Institute’s history shows that we cannot control the
future, no matter how good our decision-making may be. Yet, a wellfunctioning work community can tackle even big surprises.” By this, I
referred to the turbulence caused by the Syrian war and how the Institute
has nevertheless managed to diversify its activities and to strengthen
its financial base. The annual report of 2020 gives grounds to repeat
these words. Dr Irina Piippo, the institute’s new director could not have
guessed what her first year would be like! One could not have predicted
the outburst of the Covid-19 pandemic nor the explosions that rocked
the harbour of Beirut on 4 August. This compounded state of emergency
in Beirut has required some extraordinary resilience from our employees
based in the city.

Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamat liikkumisrajoitukset pakottivat instituutin ja säätiön etsimään uusia toimintatapoja kursseista
kokouskäytäntöihin. Yhtä ja toista jouduimme peruuttamaan tai siirtämään, mutta toimintakertomus kertoo myös, että Suomen Lähi-idän
instituutti on selvinnyt uusimmistakin yllätyksistä.

The restrictions of movement caused by the global pandemic have forced
the Institute and the Foundation to find new ways of doing things from
courses to board meetings. We had to cancel or reschedule various
activities planned for this year, but as this annual report also shows, we
have coped well with these newest surprises as well.

Kirjoitan nyt yhdettätoista ja osaltani viimeistä puheenjohtajan
tervehdystä vuosikertomukseen. Ajattelen kiitollisena ja hämmästellen
kulunutta vuosikymmentä, joka kattaa suunnilleen kolmanneksen
säätiön iästä ja kuudenneksen omasta iästäni. Suomen Lähi-idän instituutin säätiön johtaminen on ollut palkitseva, suorastaan nautinnollinen
kokemus. Sellaiseksi sen ovat tehneet instituutin ja säätiön työntekijät
sekä hallituksen jäsenet, joita kaikkia kiitän luottamuksesta, tuesta ja
innostuksesta. Tietenkin myös Lähi-itä itse kaikessa vieraanvaraisuudessaan ja arvaamattomuudessaan on tarjonnut vahvoja ja aistivoimaisia
kokemuksia.

I am now writing the eleventh and, on my part, the last message from the
chairman. I look back on the last decade, which spans a third of the age
of the Foundation and a sixth of my own life, with a sense of gratitude
and amazement. Chairing the Foundation of the Finnish Institute in the
Middle East has been a rewarding and downright enjoyable experience.
This is largely thanks to the employees of the Institute and the Foundation
as well as members of the board of trustees, whom I want to thank for
their trust, support, and inspiration. Of course, the Middle East itself
has offered some vivid and compelling experiences, in all its hospitability
and unpredictability.

Kuluneen vuoden osalta kiitän lämpimästi Inka Nokso-Koivistoa, joka
sijaisti taidolla asiamiestämme, Ella Kaplasta assistentin tehtävässä,

For the past year I want to give warm thanks to our deputy executive
Inka Nokso-Koivisto, our assistant Ella Kaplas, our new director Irina
FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020
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instituutin johtajana vahvasti aloittanutta Irina Piippoa, tutkijoitamme
Taavi Sundellia Beirutissa ja Anu Leinosta Istanbulissa, johtajan avustajaa Manal Chatilaa, harjoittelijoina toimineita Katri Olkkosta ja Kaisa
Hemminkiä sekä Kairon edustajaamme Said Sadekia. Lopuksi lausun
Raija Mattilalle, instituutin historian pitkäaikaisimmalle johtajalle,
erityisen lämpimät ja kunnioittavat kiitokset hänen johtajakausistaan.
Piippo, our researchers Taavi Sundell in Beirut and Anu Leinonen in
Istanbul, the director’s assistant Manal Chatila, our Cairo representative
Said Sadek and our interns Katri Olkkonen and Kaisa Hemminki.
Finally, I want to give special thanks to Raija Mattila, the long-time
director of the Institute.

"Yhtä ja toista jouduimme peruuttamaan
tai siirtämään, mutta toimintakertomus kertoo myös, että Suomen Lähi-idän instituutti
on selvinnyt uusimmistakin yllätyksistä”
"Stronger than the challenges of this
extraordinary year, is the joy of seeing how
we have risen to the challenge.”

6
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Martti Nissinen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja
Chairman, Foundation of the Finnish Institute in the Middle East

Johtajan katsaus

Review by the director

Libanonissa koronapandemia iski keskelle talouden syöksykierrettä:
viime vuoden inflaatio oli kenties yksi maailman korkeimmista. Tämän
lisäksi elokuun alussa Beirutia vavisutti räjähdysten sarja, jossa tiivisti
asutetun kaksimiljoonaisen metropolialueen väestöstä noin 300 000
menetti kotinsa.

The Covid-19 pandemic hit Lebanon in the middle of an economic
downward spiral: last year’s rate of inflation was probably one of the
highest in the world. In addition, Beirut was devastated by a series of
explosions at the beginning of August, which left homeless approximately
300,000 people in the densely populated metropolis of two million
inhabitants.

Kauteni Suomen Lähi-idän instituutin johtajana alkoi kesäkuun alussa
etätyön merkeissä odottaen, että lentoyhteydet Libanoniin käynnistyisivät jälleen. Libanoniin saavuin kaksi päivää Beirutin räjähdysten jälkeen.
Öiseltä taksimatkalta mieleeni ovat painuneet Beirutin katuja reunustaneet valtavat kasat rikkoutunutta lasia.
Vuoden mukanaan tuomia haasteita vahvempana on kuitenkin ilo
siitä, kuinka noihin haasteisiin olemme vastanneet. Organisaatiossa,
jonka toiminta perustuu pitkälti kansainväliseen liikkuvuuteen, globaali
pandemia on haastanut arvioimaan ja kehittämään toiminnan tapoja.
Keväällä toimintamme siirtyikin nopeasti verkkoon muun muassa
Lähi-itää käsitteleviksi webinaareiksi ja podcasteiksi. Tämän lisäksi
kurssitoimintamme koki muodonmuutoksen, kun syksyllä järjestettiin
instituutin ensimmäiset verkkokurssit. Tällainen opetus jää jatkossakin
osaksi ohjelmaa perinteisten kenttäkurssien rinnalle.
Uskallan myös sanoa, että kulunut vuosi ja sen uudet työskentelytavat
ovat tuoneet monipaikkaista yhteisöämme yhteen tavalla, joka kantaa
hedelmää siinäkin vaiheessa, kun on aika palata normaaliin.

Irina Piippo
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja
Director of the Finnish Institute in the Middle East

I began my term as the director of the Finnish Institute in the Middle East
in June by working from home in Finland, waiting for the international
flights to Lebanon to start again. I arrived in Lebanon two days after the
Beirut explosions. The huge heaps of broken glass on the sides of the
streets made a lasting impression on me during the night-time taxi drive
to the city.
However, stronger than the challenges of this extraordinary year, is the
joy of seeing how we have risen to the challenge. Our activities are very
much based on international mobility, and the pandemic has forced us
to develop new ways to achieve our goals. We were quick to go online
with webinars and podcasts in the spring and we started our first online
courses in the fall. They will remain part of our program in the future, in
addition to our normal intensive courses held in the Middle East.
I dare say that the past year, with its new ways or working, has brought
our small international work community closer together in a way that
will keep on bearing fruit, when it is finally time to return to normal.

FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020
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Tutkimus

Research

Assyrian suurvalta

The Assyrian Empire

Instituutin johtaja Raija Mattilan tutkimus keskittyi Assyrian suurvaltaan,
joka hallitsi Lähi-itää ensimmäisellä vuosituhannella eKr. Mattilaa kiinnostaa erityisesti Assyrian hallinto, ja hän julkaisi artikkelin korkeimpien
viranhaltijoiden sotilaallisesta merkityksestä. Kertomusvuonna hän toimitti instituutin aiempien kansainvälisten konferenssien julkaisuja kuten
Arbela Antiqua ja Melammu Symposia.

The director of the Institute, Raija Mattila, focused in her research on the
Assyrian Empire, which ruled the Middle East in the first millennium
BC. Mattila was especially interested in the Assyrian administration. In
2020, she published an article on the military importance of the highest
Assyrian officials and edited the proceedings of the Institute’s previous
conferences, such as Arbela Antiqua and Melammu Symposia.

Arabiaa ensikielenään puhuvien kielellinen kotiutuminen Suomeen

Language socialization of newly arrived Arabic-speaking students

Instituutin johtaja Irina Piipon tutkimus keskittyi arabiaa ensikielenään
puhuvien vastasaapuneiden maahanmuuttajien kielelliseen kotiutumiseen
ja diasporiseen monikielisyyteen Suomessa. Oppilaitoksissa toteutettu
tutkimus tarkasteli sekä monikielistä kielenoppimista että opetukseen
kietoutuvia kieli-ideologioita.

The new director Irina Piippo focused in her research on language
socialization and diasporic multilingualism of newly arrived Arabicspeaking students. Her research took place in the Finnish school context
and examined multilingual language socialization and ideologies connected
with language learning and teaching.

Turkki ja kurdi - oikeus äidinkieliseen opetukseen Turkissa

Turkish and Kurdish – the right to mother tongue education in Turkey

Korkeakoulutuksen kansainvälinen poliittinen talous

Political economy of higher education

Tutkijavierailuohjelma

Visiting scholar

Tutkija FT Anu Leinosen postdoc-tutkimus tarkasteli Turkin kurdien
vaatimuksia äidinkielisestä opetuksesta ja kielioikeuksien toteutumisesta.
Kurdin kieleen kohdistuu jälleen ankara painostus ja kielen käyttö on
vähenemässä nopeasti.
FIMEn tutkija-koordinaattori VTM Taavi Sundell keskittyi tutkimustyössään artikkeliväitöskirjansa kahden osajulkaisun kirjoittamiseen ja
julkaisukuntoon saattamiseen. Sundellin maailmanpolitiikan oppiaineen
väitöskirja käsittelee korkeakoulutuksen poliittista taloutta Jordanian,
Suomen ja kansainvälisen avoimen tiedejulkaisemisen konteksteissa.
Dr Aleksi Ylönen vietti loppuvuodesta kaksi kuukautta FIMEn tutkijavieraana Marmaran yliopiston Research Centre for International Relations
(MURCIR) -tutkimuskeskuksessa Istanbulissa. Hän haastatteli Turkin
läsnäoloa ja intressejä Afrikan sarven alueella käsittelevään tutkimukseensa
turkkilaisia tutkijoita, diplomaatteja, valtion ja säätiöiden työntekijöitä
sekä toimittajia.

FIME’s researcher Dr Anu Leinonen’s postdoc research focused on the
right to mother tongue education and the demands by Kurds in Turkey
for Kurdish language education. There is once again severe pressure on
the Kurdish language and its use is rapidly deteriorating.
In his research, FIME’s researcher Taavi Sundell focused on writing
and revising for publication two journal articles for his article-based
doctoral dissertation in world politics. His doctoral research deals with
the political economy of higher education in Jordan and Finland, as well
as the international open access publishing.
Dr Aleksi Ylönen spent two months as FIME’s visiting scholar at
the Marmara University Research Center for International Relations
(MURCIR) in Istanbul. He interviewed researchers, diplomats, officials,
representatives of civil society organizations and journalists for his research
on Turkey’s interests and presence in the Horn of Africa.
FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020
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Tieteellinen yhteistyö

Academic cooperation

Avoin tiede: Hilma Granqvistin tieteellisen jäämistön digitaalinen
arkistoiminen ja julkaiseminen

The digital archiving and publishing of the scholarly legacy of
Hilma Granqvist

Suomen ja Iranin diplomaattisuhteiden historia

The history of diplomatic relations between Finland and Iran

Suomalaisen antropologisen tutkimuksen edelläkävijä Hilma Granqvistin
tieteellisen jäämistön sähköinen arkistointi ja julkaisu saatiin valmiiksi
Svenska Litteratursällskapetin ja FIMEn monivuotisessa yhteishankkeessa. Viimeinen osa arkistoista, Granqvistin kenttätyön muistiinpanot ja
julkaisemattoman monografian käsikirjoitus, julkaistiin alkuvuodesta
2021. https://granqvist.sls.fi.
FIME teetti Suomen ja Iranin ulkoministeriöiden kanssa yhteistyössä
selvityksen Suomen ja Iranin suhteita käsittelevistä asiakirjoista Iranin
valtiollisissa arkistoissa ajalta 1905–1979. Digitoidut ja FT Joonas
Mariston luetteloimat asiakirjat luovutetaan Kansallisarkistoon.
Avoin tieteellinen julkaisutoiminta

FIME jatkoi open access -julkaisuyhteistyötä Suomen Itämaisen Seuran
Studia Orientalia Electronica -sarjan kanssa. Sarjassa julkaistiin vuoden
aikana kolme numeroa.

The final part of the scholarly archives of Hilma Granqvist consisting
of her fieldnotes and a manuscript of an unpublished monograph was
published online in early 2021 at https://granqvist.sls.fi. Granqvist
was a pioneer in anthropology, who did her fieldwork in Palestine in
the 1920s. The digitisation and publication of her archives was a joint
project by FIME and the Society of Swedish Literature in Finland (SLS).

Dr Joonas Maristo surveyed and catalogued the documents on diplomatic
relations between Finland and Iran in 1905–1979 kept in the archives
of the Iranian Ministry of Foreign Affairs. The project was initiated by
FIME and the Ministries of Foreign Affairs of Finland and Iran. The
digitised and catalogued documents will be stored at the National
Archives of Finland.
Open access publication

FIME continues to participate in the open access publication of the
Studia Orientalia Electronica series published by the Finnish Oriental
Society. Three issues were published in the series in 2020.

FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020
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Koulutus

Courses

Täydennyskoulutuskurssi Libanonissa

Training for teachers in Lebanon

Libanon, 20.–26.2.
Suomen uskonnonopettajien liiton 17-henkinen ryhmä tutustui
Libanonin uskontokuntiin ja niiden pyhiin paikkoihin TT Heidi
Hirvosen johdolla.
Russia and the Middle East

12.10.–13.12., 5 op
Kokonaan verkossa toteutetulla kurssilla tutustuttiin Venäjän ja
Neuvostoliiton historiaan Lähi-idässä 1800-luvulta nykypäivään.
Kurssin opettajina toimivat Dr Rinna Kullaa ja Dr Makram Rabah, ja
se toteutettiin yhteistyössä Wienin yliopiston ja Beirutin amerikkalaisen
yliopiston kanssa. Kansainväliselle kurssille osallistui opiskelijoita neljästä eri maasta ja kuudesta eri yliopistosta.
Irakin arabian kurssi

24.10.–19.12.
Irakin arabiaa käytännössä -intensiivikurssilla perehdyttiin Irakin arabian peruskielioppiin, ääntämiseen, yleisimpään sanastoon sekä kirjoitetun
kielimuodon erityispiirteisiin kääntäjä Sampsa Peltosen johdolla. Kurssi
toteutettiin verkko-opetuksena viitenä lauantaina.

20 to 26 February
FIME and the Finnish Association for Teachers of Religious Education
arranged a course, where the teachers were introduced to the different
religious groups and their holy places in Lebanon. The course was taught
by Dr Heidi Hirvonen.
Russia and the Middle East

12 October to 13 December, 5 cr
This online course was an introduction to the role played by Russia and
the Soviet Union in the Middle East from the 19th century until today.
It was organized in cooperation with the University of Vienna and the
American University in Beirut. It was taught by Dr Rinna Kullaa and
Dr Makram Rabah. The participants were students from four different
countries and six universities.
Iraqi Arabic

24 October to 19 December
This intensive online course on practical Iraqi Arabic focused on the basic
grammar, pronunciation, common vocabulary, and the special features
of the written language. It was taught by translator Sampsa Peltonen.

FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020
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Julkinen keskustelu

Public discourse

Instituutti välittää aktiivisesti tietoa median edustajille. Toimintavuoden
aikana instituutin tutkijat kommentoivat säännöllisesti Lähi-idän, erityisesti
Libanonin ja Turkin tapahtumia Suomen mediassa sekä etsivät toimittajia
varten muita Lähi-idän asiantuntijoita. Instituutti myös tuottaa Lähi-itää
koskevaa populaaria tietoa itse ja on aktiivinen viestijä sosiaalisessa mediassa.

The Institute takes an active role in disseminating information on the
Middle East to the Finnish public. During 2020, researchers of the
Institute commented regularly in the Finnish media on current events
in the Middle East, especially in Lebanon and Turkey. The Institute also
engages in popularising scientific research on the Middle East and plays
an active role on social media.

Lähi-itä NYT -blogi www.lahi-itanyt.fi
Moniääninen alusta sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen
välimaastoon ja tarjoaa laajoja ja kriittisiä näkökulmia Lähi-itään ja alueen
tapahtumiin. Blogin vastaava toimittaja on säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Hannu Juusola, ja kutsuttavat kirjoittajat ovat alojensa
asiantuntijoita.
Lähi-itä NYT -podcast

Elokuussa ensimmäisen kerran ilmestyneessä Lähi-idän tutkimusta ja tutkijoita esittelevässä podcastissa paneudutaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa
syvemmälle heidän kiinnostuksensa kohteisiin. Lähi-idän politiikkaan ja
arkeen tarjotaan näkökulmia, joita ei medioihin usein mahdu. Podcastissa
julkaistiin vuonna 2020 neljä jaksoa, jotka käsittelivät autoritaarisen presidentti Erdoğanin Turkkia, Syyrian sotaa edeltänyttä vallankumousyritystä,
ilmastonmuutoksen torjuntaa Persianlahden maissa sekä seurustelukulttuuria Egyptissä.
Koronarajoitusten vuoksi FIME oli mukana vain yhdessä kasvokkain
järjestetyssä tapahtumassa. Professori Hannu Juusolan esitelmä Lähi-idän
konfliktit ovat ikuisia oli osa tiedeinstituuttien yhteistä ohjelmaa Tieteiden
yössä 16.1.
Kertomusvuonna FIME yhteistyökumppaneineen järjesti seuraavat Lähiitään keskittyvät, erittäin suositut webinaarit:
•
•
•
•

Dis_order Narratives & the Middle East – Book Launch, 24.4.
Ääniä sodasta -kirjan julkistamistilaisuus, 9.6.
Kyteekö Libanonissa vallankumous? 20.8.
Turkin ulkopolitiikka: ristiriitoja kotimaassa, ristiriitoja maailmassa, 22.9.

Lähi-itä NYT (Middle East NOW) blog www.lahi-itanyt.fi
The multivoiced platform straddles fast-moving news broadcasting and
analytical academic research, offering various broad, critical perspectives
on the Middle East and the region’s events. The blog’s editor-in-chief
is Professor Hannu Juusola, the vice-chairman of the board of the
Foundation, and the guest authors are experts in their fields.
Lähi-itä NYT (Middle East NOW) podcast

A new podcast focusing on Middle East research and researchers was
launched in August. It delves into the favorite research topics of its guests
and discusses various facets of contemporary everyday life and politics in
the Middle East, which are often not present in the mainstream media in
Finland. Four episodes were published in Finnish in 2020.
Due to Covid-19 restrictions, FIME took part in only one face-to-face
event. Professor Hannu Juusola gave a critical presentation on how the
conflicts in the Middle East are commonly viewed as ‘eternal‘ at the
annual Night of Science festival in Helsinki on 16 January.
FIME organized four very popular webinars with its partners during 2020.
The Dis_order Narratives & the Middle East book launch on 24 April
was held in English. The webinars on the war in Syria, the demonstrations
in Lebanon, and Turkey’s foreign policy were held in Finnish.

FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020
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Yhteistyökumppanit ja
verkostot

Partners and networks

Vuoden 2020 toiminta toteutettiin yhdessä lukuisten suomalaisten ja
Lähi-idässä toimivien kumppaneiden kanssa. Näihin lukeutuvat mm:

Activities in 2020 were carried out in cooperation with numerous
partners in Finland and the Middle East. These include the following:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Helsingin yliopisto ja sen eri laitokset ja yksiköt
Beirutin amerikkalainen yliopisto AUB
Wienin yliopisto
Institut français du Proche-Orient IFPO (Beirut, Erbil)
Salahaddin University – Hawlerin arkeologian laitos
Ruotsin Istanbulin -tutkimusinstituutti SRII
Suomen muut tiedeinstituutit ja tiedettä tekevät kulttuuri-instituutit
Suomen Itämainen Seura
Ulkopoliittinen instituutti
Melammu-projekti
Opetushallitus
Lähi-idän opiskelijat ry
Suomen uskonnonopettajien liitto SUOL
Svenska Litteratursällskapet i Finland SLS
Gaudeamus
Ulkomaantoimittajien yhdistys
Anna Lindh -säätiö
Suomen Beirutin suurlähetystö
Suomen Kairon suurlähetystö
Suomen Ankaran suurlähetystö.

Erityisen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen Libanonin
kunniapääkonsuli Zafer Chaoui, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry SKTI, https://instituutit.fi ja Suomen Lähi-idän instituutin
ystävät ry SLIY, www.sliy.fi.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The University of Helsinki and its various departments and units
The American University of Beirut AUB
University of Vienna
Institut Français du Proche-Orient IFPO (Beirut, Erbil)
Salahaddin University – Hawler Department of Archaeology
Swedish Research Institute in Istanbul SRII
Finland’s other academic institutes and cultural institutes with
academic activities
The Finnish Oriental Society
The Finnish Institute of International Affairs FIIA
The Melammu project
The Finnish National Agency for Education
The Finnish Association for Students of Middle Eastern Studies
The Association of Religious Education Teachers in Finland
The Society of Swedish Literature in Finland SLS
Gaudeamus
The Association of Finnish Foreign Affairs Journalists
The Anna Lindh Foundation
The Embassy of Finland in Beirut
The Embassy of Finland in Cairo
The Embassy of Finland in Ankara.

Of special importance were Zafer Chaoui, Honorary Consul General
of Finland in Lebanon, The Finnish Cultural and Academic Institutes
Association, SKTI, https://instituutit.fi/en/ and The Friends of the
Finnish Institute in the Middle East, SLIY, www.sliy.fi.

Instituutin henkilöstö

Institute personnel

Instituutin johtaja dos., FT Raija Mattila 31.5. saakka,
FT Irina Piippo 1.6. lähtien, Beirut
Tutkija FT Anu Leinonen, Beirut/Istanbul/Helsinki
Tutkija-koordinaattori VTM Taavi Sundell, Beirut
Johtajan avustaja Manal Chatila, Beirut (osa-aikainen)
Edustaja Dr Said Sadek, Kairo (osa-aikainen)

Director: Adjunct Professor, Dr Raija Mattila until 31 May,
Dr Irina Piippo from 1 June, Beirut
Researcher: Dr Anu Leinonen, Beirut/Istanbul/Helsinki
Researcher-coordinator: Taavi Sundell, M.Soc.Sc., Beirut
Assistant to the director: Manal Chatila, Beirut (part-time)
Representative: Dr Said Sadek, Cairo (part-time)

Opetushallituksen rahoittamat korkeakouluharjoittelijat:
HuK Katri Olkkonen, Beirut/Helsinki (5 kuukautta)
TM Kaisa Hemminki, Helsinki (5 kuukautta)

Interns funded by the Finnish National Agency for Education:
Katri Olkkonen, BA, Beirut/Helsinki (5 months)
Kaisa Hemminki, M.Th., Helsinki (5 months)
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Suomen Lähi-idän
instituutin säätiö sr

Foundation of the Finnish
Institute in the Middle East

Säätiön apurahat

Grants

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi 19 500 euroa apurahoina 12
tutkijalle tai opiskelijalle instituutin toimipiiriin kuuluvissa maissa suoritettavaan tutkimukseen, tutkimukseen liittyviin matkoihin, ekumeeniseen tutkimukseen ja arabian kielen opintoihin. Matkustusrajoitteiden
vuoksi apurahoista käytettiin vain neljä. Muiden myönnettyjen apurahojen käyttöaikaa jatkettiin vuoden 2021 loppuun saakka.

The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East awarded
grants totalling 19,500 euros to 12 researchers and students for research
in the Middle East, for related travel, for ecumenical research, and for
Arabic language studies. Due to Covid-19 restrictions, only four grants
were used. The rest were extended to 2021.

Hallinto
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö on Suomeen rekisteröity säätiö, jolla
on toimisto Helsingissä ja jonka ylintä päätösvaltaa käyttää sen hallitus.
Säätiön alaisen instituutin hallinnosta vastaavat säätiön hallitus ja tämän
nimittämä instituutin johtaja. Vuoden aikana viisi kertaa kokoontuneeseen hallitukseen kuuluivat vuonna 2020 seuraavat asiantuntijat:
Prof. Martti Nissinen (puheenjohtaja)
varajäsen toimittaja Tom Kankkonen
Prof. Hannu Juusola (varapuheenjohtaja)
varajäsen prof. Jutta Jokiranta
Johtaja, VTT Teija Tiilikainen
varajäsen VTT Toni Alaranta
Ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen
varajäsen TM Rolf Steffansson
Pääsihteeri, dos., LT Sakari Karjalainen
varajäsen johtaja Samu Seitsalo
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Administration
The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East is registered
in Finland. The highest decision-making power of the Foundation
lies with its board of trustees. The board appoints the director of
the Institute. In 2020, the board met five times and consisted of the
following experts:
Professor Martti Nissinen (chairman)
Deputy member: Tom Kankkonen, journalist
Professor Hannu Juusola (vice-chairman)
Deputy member: Professor Jutta Jokiranta
Dr Teija Tiilikainen, director
Deputy member: Dr Toni Alaranta
Tero Norjanen, director of international cooperation
Deputy member: Rolf Steffansson, M.Th.
Adjunct Professor, Dr Sakari Karjalainen, secretary general
Deputy member: Samu Seitsalo, director

TD Pekka Lindqvist
varajäsen TD Lotta Valve 15.9. saakka, dosentti Ruth Illman
Dos.,TT Jyri Komulainen
varajäsen TT Elina Hellqvist
Suurlähettiläs Risto Veltheim
varajäsen VTM Kari Norkonmaa
Dos., FT Teuvo Laitila 17.3. saakka, prof. Serafim Seppälä
varajäsen prof. Serafim Seppälä 17.3. saakka, FT Heta Hurskainen

Dr Pekka Lindqvist
Deputy member: Dr Lotta Valve until 19 September, Adjunct Professor,
Dr Ruth Illman
Adjunct Professor, Dr Jyri Komulainen
Deputy member: Dr Elina Hellqvist
Ambassador Risto Veltheim
Deputy member: Kari Norkonmaa, M.Pol.Sc.

Suurlähettiläs Maria Serenius
varajäsen varatuomari Patrick Lindgren

Adjunct Professor, Dr Teuvo Laitila until 17 March, Professor
Serafim Seppälä
Deputy member: Professor Serafim Seppälä until 17 March, Dr Heta
Hurskainen

Apulaisprof. Saana Svärd
varajäsen YTT Aini Linjakumpu 17.3. saakka, FT Olli Ruohomäki

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

Säätiön toimihenkilöt Suomessa

Associate Professor Saana Svärd
Deputy member: Dr Aini Linjakumpu until 17 March, Dr Olli Ruohomäki

Säätiön asiamiehen sijainen FT Inka Nokso-Koivisto
Säätiön hallinnon ja viestinnän assistentti FM Ella Kaplas
(osa-aikainen)
Projektityöntekijä Kira Pihlflyckt, Hilma Granqvist -hanke
(osa-aikainen)

Rahoitus
Säätiön kokonaismenot vuonna 2020 olivat 442 000 euroa. Säätiön tulot
muodostuivat opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta
ja erityisavustuksesta (82 %), Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston
koordinaation rahoituksesta (12 %) sekä muista avustuksista, omista
tuotoista ja lahjoituksista (6 %). Säätiön taloudellinen tilanne on vakaa.

Foundation personnel in Finland
Deputy to the executive officer Dr Inka Nokso-Koivisto
Administrative and communications assistant Ella Kaplas, MA
(part-time)
Project worker Kira Pihlflyckt, Hilma Granqvist project (part-time)

Funding
The Foundation’s total expenditure in 2020 was circa 442,000 euros. The
Foundation’s income consisted of operating grants from the Ministry of
Education and Culture (82%) and funding for the coordination of the Finnish
network of the Anna Lindh Foundation (12%), as well as other grants, other
income, and donations (6%). The Foundation’s financial situation is stable.
FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020
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Anna Lindh -säätiö
(ALF)

Anna Lindh Foundation
(ALF)

ALF on Välimeren unionin puitteissa toimiva verkosto, jolla on yli 4 200
jäsenjärjestöä 42 jäsenmaassa. Sen tavoitteena on edistää EU-maiden ja
Välimeren eteläpuolisten yhteiskuntien keskinäistä ymmärrystä ja lisätä
yhteistyötä alueen kansalaisjärjestöjen ja kulttuuriverkostojen välillä.
Jokaisella jäsenmaalla on kansallinen verkosto ja verkoston vetäjä, joka
Suomessa on FIME. Rahoitus Suomen verkoston koordinaatioon tulee
Suomen ulkoministeriöltä ja Anna Lindh -säätiöltä.

ALF is a network of networks within the framework of the Union for the
Mediterranean that has over 4,200 member organizations in 42 countries. It aims to promote understanding between people in EU countries
and on the southern side of the Mediterranean, as well as to foster cooperation between the region’s civil society organizations (CSOs), cultural
networks, and other actors. Each member country has a national network
and a network coordinator, which in Finland is FIME. The funding for
coordinating the Finnish network is provided by the Ministry of Foreign
Affairs in Finland and the Anna Lindh Foundation.

Suomen verkostoon kuului vuoden 2020 lopussa 93 jäsentä. Verkoston
koordinaattorina FIME edustaa ALFia Suomessa, tiedottaa sen toiminnasta, kehittää ja laajentaa Suomen verkostoa, rohkaisee jäsenten
välistä yhteistyötä sekä pyrkii lisäämään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemusta Suomessa.
ALF-koordinaatiolla on erillinen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (www.annalindhfinland.fi). Vuonna 2020 koordinaatio järjesti
erittäin suositun webinaarisarjan, kolme koulutusta ja kaksi muuta
keskustelu- tai verkottumistilaisuutta.
www.annalindhfinland.fi

The Finnish network included 93 members at the end of 2020. As the
coordinator of the network, FIME represents ALF in Finland, provides information about its activities, develops and extends the Finnish
network, encourages cooperation between the member CSOs, and works
to improve general knowledge of the cultures and civil societies of the
Middle East and North Africa in Finland. ALF coordination has its own
strategy and annual report (www.annalindhfinland.fi). The coordination
organized a highly popular webinar series, three capacity building events
and two other discussion and networking events in 2020.
www.annalindhfinland.fi
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املعهد الفنلندي في الشرق األوسط
املعهد الفنلندي في الشرق األوسط هو معهد أكادميي يقوم بإجراء البحوث على اللغات والثقافات واملجتمعات في
منطقة الشرق األوسط القدمية واحلديثة .كما يقوم بدعم وتسهيل دراسات الشرق األوسط في فنلندا ويشارك في
تنظيم التعليم في ذلك املجال بالتعاون مع اجلامعات الفنلندية .وفض ً
ال على ذلك يشارك املعهد في املناقشات
العامة الفنلندية حول منطقة الشرق األوسط بتقدمي تعليقات تستند لبحوث أكادميية .ويشمل مجال نشاطات املعهد
وتخصصه منطقة الشرق األوسط بأكملها .املعهد مرخص رسمي ًا في لبنان وسوريا .يقع مكتبه في بيروت وله
ممثل في القاهرة .أما مؤسسة املعهد الفنلندي في الشرق األوسط التي تقوم بدعم املعهد فمقرها هلسنكي في فنلندا.

نشاطات املعهد لعام ٢٠٢٠
خالل عام  ٢٠٢٠كان أربعة أشخاص يقومون بالبحوث في املعهد وهم مديرة املعهد د .رايا ماتيال (التي تركت
منصبها في نهاية شهر أيار/مايو بعد شغلها ملدة ست سنوات) ومديرة املعهد اجلديدة إيرينا بيبو التي تولت
املنصب في بداية شهر حزيران/يونيو والباحثة أنو لينونني والباحث تافي سونديل .باإلضافة إلى ذلك استمر د.
سعيد صادق في منصبه كممثل املعهد في القاهرة وواصلت السيدة منال شاتيال الترتيبات اإلدارية للمعهد .وانضم
للمعهد متدربتان فنلنديتان خالل العام هما كاتري أولكونني وكايسا همينكي.
وعلى الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا العاملية على نشاطات املعهد بشكل كبير فكان املعهد يقوم بعدد من
نشاطات مختلفة خالل العام منها دورة تعليمية ملدرسني فنلنديني في لبنان تركز على الطوائف الدينية في لبنان
وأماكنها املقدسة ،ودورة جامعية عبر اإلنترنت عن دور روسيا واالحتاد السوفياتي التاريخي في الشرق
األوسط ،ودورة مكثفة في اللهجة العراقية لطالب اللغة العربية في هلسنكي.
وباإلضافة إلى النشاطات التعليمية قام املعهد بتنظيم أربع ندوات عبر اإلنترنت للجمهور الفنلندي بحضور جيد
منها إطالق كتابني ،وندوتني عن املظاهرات اللبنانية والسياسة اخلارجية التركية .وفي شهر آب/أغسطس أطلق
املعهد بودكاست جديد يركز على بحوث الشرق األوسط تغلب ًا على القيود املفروضة على االجتماعات وجه ًا
لوجه كما استمر في نشر مقاالت موجهة للجمهور العام عن الشرق األوسط على مدونته الفنلندية.
وشهد العام  ٢٠٢٠إكمال املشروع املشترك بني املعهد الفنلندي في الشرق األوسط واجلمعية األدبية السويدية
الفنلندية الذي قام بنشر محفوظات العاملة الفنلندية هيلما جرانقفيست التي تعتبر من أبرز رواد علم األنثروبولوجيا
في فنلندا .كما مت إكمال مشروع بحث عن تاريخ العالقات الدبلوماسية بني إيران وفنلندا.
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Avainluvut / Key figures
Tulot
Income

6%
MUU

OTHER

12%

ALF-KOORDINAATIO
ALF COORDINATION

3

WEBINAARIA
WEBINARS

4

273

opettajaa
teachers

61

82%

OKM:N AVUSTUKSET
MINEDU OPERATING
GRANTS
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4

KURSSIA
COURSES

osallistujaa
participants

osallistujaa
participants

4

JAKSOA
EPISODES
Lähi-itä NYT
-podcastiä
of Lähi-itä NYT
podcast

717

Kuuntelukertaa
times listened

Viestintä
Communications

5

tieteellistä
artikkelia
scientific
articles

2

kirjaa
edited volumes

1

42

blogikirjoitusta
Lähi-itä NYT
-blogissa
posts in Lähi-itä
NYT blog

16 863
lukukertaa
times read

94

42

6

päivitystä
posts

päivitystä
posts

uutiskirjettä
newsletters

2500

80

350

tykkääjää
likes

tarinaa
stories

600
seuraajia
followers

tilaajaa
recipients

FIMEN ASIANTUNTIJAT
FIME’S EXPERTS IN
MEDIA

45

kertaa mediassa
appearances

oppikirja
textbook

FIME VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT 2020

27

