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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 yhteis-
kunnalliseen 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.

FIME vuosikertomus 2021

Message from the chairperson 
Review by the director
Research
Academic cooperation
Education
Public discourse
Partners and networks
Institute personnel
Grants 
Administration
Anna Lindh Foundation (ALF)
Annual report 2021
Key figures

Puheenjohtajan tervehdys
Johtajan katsaus

Tutkimus
Tieteellinen yhteistyö

Koulutus
Julkinen keskustelu

Yhteistyökumppanit ja verkostot
Instituutin henkilöstö

Apurahat
Hallinto

Anna Lindh -säätiö (ALF)
vuosikertomus 2021

Avainluvut

5
7
9
11
14
17
21
22
24
24
26
28
30

C
o

n
te

n
t

S
is

ä
lly

s
The Finnish Institute in the Middle East (FIME) is an academic 
institute that focuses on the study of Middle Eastern cultures, religions, 
societies, as well as classical and modern languages. In cooperation with 
universities, the institute supports Finnish research on the Middle East 
and offers in-person and online teaching centered on various relevant 
topics. 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 it has a representative in Cairo, Egypt, while the 
Foundation that hosts the institute maintains an office in Helsinki.

FIME Annual Report 2021        
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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 
Dr. Said Sadek, Senior Representative 
said.sadek@fime.fi

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

facebook: www.facebook.com/FimeInstitute

Instagram: fimeinstitute

Lähi-itä NYT blog (in Finnish): 
www.lahi-itanyt.fi

Lähi-itä NYT podcast (in Finnish): 
https://lahi-itanyt.fi/podcastit/ 

www.fime.fi

www.fimesaatio.fi

Twitter: @FIME_Institute

Twitter: @lahiitanyt
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Mennyt vuosi toi mukanaan poikkeuksellisen hienon uutisen: ensim-
mäisen kerran instituutin historiassa instituutin johtajan koordinoima 
tutkimushanke sai merkittävän ulkopuolisen rahoituksen. Irina Piipon 
johtama MIGDIA-hanke (Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut 
ja diasporinen monikielisyys), jota Koneen Säätiö nyt rahoittaa neljän 
vuoden ajan, yhdistää hienolla tavalla instituutin tutkijoiden tutkimus-
aloja kielitieteestä antropologiaan ja poliittiseen talouteen. Jos mikä niin 
tällainen alleviivaa Lähi-idän instituutin asemaa aktiivisena tutkimusins-
tituuttina. Lämpimät onnitteluni Irinalle, Taaville ja Sandralle! 

Tieteellistä profiiliamme on viime 
vuoden aikana vahvistanut myös 
aloittamamme residenssitutkija-
ohjelma. Sen puitteissa jo useampi 
nuori libanonilaistutkija on työsken-
nellyt kolmen kuukauden residens-
sissä instituutin tutkijana osallistuen 
myös opetukseen ja muuhun tieteel-
liseen yhteistyöhön. Libanonin 
sektarianismin poliittista taloutta ja 
vuoden 2019 kansannousua tutkiva 
Rima Majed osallistui joulukuussa 
myös yhdessä Helsingin yliopiston kanssa järjestämäämme Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvioon. Yksi instituutin tärkeistä 
tehtävistä on tieteellisen yhteistyön vahvistaminen Suomen ja Lähi-idän 
välillä. Residenssitutkijaohjelma on tästä hyvä konkreettinen esimerkki. 

Vaikeista olosuhteista huolimatta instituutti on jälleen pystynyt toimi-
maan sekä alueella että muualla (myös etätapahtumissa!). Kuukaudesta 
toiseen Taavi Sundell on ollut instituutin kantava voima paikan päällä 

Puheenjohtajan  
tervehdys

Message from the 
chairperson
Last year brought exceptionally great news for our institute. For the 
first time in its history, a research project coordinated by the director 
of the institute received significant external funding. The Migration, 
Transnational Educational Paths and Diasporic Multilingualism 
project (MIGDIA), which is led by FIME’s director Irina Piippo and 
funded by the Kone Foundation for the next four years, combines the 
institute researchers’ areas of interest, which range from linguistics to 
anthropology and political economy. This diversity in research areas 
highlights the role of the institute as an active research organization. My 
warmest congratulations to Irina, and our researchers Taavi and Sandra!

One of the institute’s main goals is 
to strengthen scientific cooperation 
between Finland and Middle Eastern 
countries. In line with this goal, over 
the past year, FIME launched the 
new resident scholar programme. 
As a part of this programme, several 
young Lebanese researchers have 
worked with the institute in three-
month residencies as researchers 
and participated in teaching and 
other scientific collaborations. For 
example, in December 2021, Rima Majed who studies the political 
economy of Lebanese sectarianism and the 17 October 2019 uprising 
in Lebanon, participated in a colloquium on research in the Middle 
East and North Africa, which was organized in collaboration with the 
University of Helsinki. 

”Ensimmäisen kerran 
instituutin historiassa 
instituutin johtajan 
koordinoima 
tutkimushanke 
sai merkittävän 
ulkopuolisen 
rahoituksen.”

“For the first time 
in the institute’s 
history, a research 
project coordinated 
by the director of 
the institute received 
significant external 
funding.”
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Beirutissa. Muut tutkijat ovat toimineet kiitettävästi Suomesta käsin. 
Kuluvana vuonna pystymme toivottavasti palaamaan täysimääräisesti 
Libanoniin. Kiitän lämpimästi instituutin johtajaa Irina Piippoa, 
tutkijoita Sandra Nasser El-Dineä ja Taavi Sundellia, johtajan avustajaa 
Manal Chatilaa, harjoittelijoitamme Mikko Lehikoista ja Sara Kezia 
Heinosta sekä Egyptin edustajaamme Said Sadekia. Yhtä tärkeä osa 
kokonaisuudessa on myös säätiön rooli. Lämmin kiitos asiamies Anu 
Leinoselle, assistentti Ella Kaplaalle, Ellaa ansiokkaasti sijaistaneelle 
Miriam Huovilalle sekä aktiiviselle hallituksellemme.

Despite the difficult conditions, the institute has been able to operate 
both in the region and elsewhere (including remote events!). Month after 
month, Taavi Sundell has been the driving force behind the institute 
on the ground in Beirut. While the other researchers have worked 
remotely and commendably from Finland, we hope that we will be able 
to return to Lebanon full-time this year. For their hard work, I sincerely 
thank the director of the institute, Irina Piippo, the researchers Sandra 
Nasser El-Dine and Taavi Sundell, the administrative assistant Manal 
Chatila, our interns Mikko Lehikoinen and Sara Kezia Heinonen as 
well as our representative Said Sadek in Egypt. The Foundation of the 
Finnish Institute in the Middle East has an equally important role in the 
whole institution. As such, I extend a kind thank you to members of 
the Foundation; executive officer Anu Leinonen, administrative assistant 
Ella Kaplas and Miriam Huovila, who laudably replaced Ella during her 
leave, in addition to a debt of gratitude to our Board of Trustees.

Hannu Juusola
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja

Chairman, Foundation of the Finnish Institute in the Middle East
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Vapaa pudotus ja syöksykierre. Näillä sanoilla Libanonin talouskriisiä 
on kuvattu parin viime vuoden aikana. Vuosi 2021 ei tuonut helpotusta 
Libanonia kalvaviin kriiseihin, päinvastoin. Alkuvuotta väritti pahen-
tunut koronatilanne, joka vei yhteiskunnan kantokyvyn äärimmilleen 
ja maan ympärivuorokautisiin koronasulkuihin, joita kuvattiin yksiksi 
maailman tiukimmista. Loppukesästä puolestaan energiakriisi kärjistyi 
pisteeseen, jossa Libanonista sammuivat valot, kirjaimellisesti. Vaikea 
polttoainepula yhdistettynä jo valmiiksi pahentuneisiin sähköntuotan-
non ongelmiin katkaisi Beirutistakin sähköt useiksi päiviksi. Pitkään 
jatkunut taloudellinen kriisi koskettaa jokaista, ja noin kahdeksan-
kymmentä prosenttia libanonilaisista elää tällä hetkellä köyhyysrajan 
alapuolella.

Libanonin vaikeasta tilanteesta ja 
pitkittyneestä pandemiasta huoli-
matta instituutilla on ollut hyvä 
vuosi. Verkko-opetuksesta on tullut 
kiinteä osa opetustarjontaamme, 
myös kenttäkurssien osana, joita 
pystyimme jo loppuvuodesta järjes-
tämään. Helsingistä käsin järjestetyt 
arabian kielikahvilat ovat puoles-
taan tarjonneet mahdollisuuksia 
arabian kielen keskustelutaitojen 
harjaannuttamiseen aikana, jolloin matkustaminen Lähi-itään ei ole 
ollut mahdollista.

Instituutin tutkimustoiminnassa erityisiä ilonaiheita on ollut useita. 
Syyskaudella käynnistynyt residenssitutkijaohjelma on vilkastuttanut 
ja monipuolistanut pientä tutkijayhteisöämme ja tiivistänyt instituu-
tin siteitä libanonilaiseen akateemiseen maailmaan. Koneen Säätiön 

Johtajan katsaus Review by the director
Free fall and downward spiral. These words have described the economic 
crisis in Lebanon over the last couple of years. The year 2021 did not 
bring relief to the multiple crises plaguing Lebanon. On the contrary, 
the beginning of the year was further exacerbated by the COVID-19 
pandemic, when round-the-clock lockdowns were imposed, and were 
described as among the strictest in the world. Later in the summer of 
2021, the energy crisis escalated to the point where lights quite literally 
went out from all of Lebanon. Severe fuel shortages, combined with 
already worsening power generation issues, cut off electricity from 
Beirut for several days. The long-running economic crisis has affected 
everyone, and eighty percent of the Lebanese population currently live 
below the poverty line, taking the society’s capacity to absorb crisis after 
crisis to an extreme.

Despite the challenging situation 
in Lebanon and the prolonged 
pandemic, the institute has had 
a good year. First, to adapt to the 
changing educational environment 
post-COVID, online learning has 
become an integral part of our course 
offerings. Second, the institute 
continues to offer field courses, 
which we were able to organize 
during the second half of the year. 
In addition, the Arabic language cafés organized from Helsinki provided 
students with the opportunity to practice conversational Arabic skills at 
a time when it was not possible to travel to the Middle East.

The institute's research activities have brought many reasons for 
joy. First and foremost, launched in the fall, the Resident Scholar 

”Loppukesästä 
puolestaan 
energiakriisi 
kärjistyi pisteeseen, 
jossa Libanonista 
sammuivat valot, 
kirjaimellisesti.”

”Later in the 
summer the energy 
crisis escalated to 
the point where 
lights quite literally 
went out from all of 
Lebanon.”
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programme brightened and diversified our small research community 
and strengthened the institute’s ties to the Lebanese academic world. 
Moreover, the four-year funding provided by the Kone Foundation for 
the MIGDIA project, in the years to come, will pave the way for long-
term research on migration, transnational educational pathways and 
diasporic multilingualism. Building on FIME's research community 
and its networks, the multidisciplinary project is an example of what 
kinds of platforms of growth the institute can offer for academic 
research opportunities.

Irina Piippo
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja

Director of the Finnish Institute in the Middle East

MIGDIA-hankkeelle myöntämä nelivuotinen rahoitus puolestaan 
tarjoaa edellytykset pitkäjänteiseen maahanmuuton, ylirajaisten koulu-
tuspolkujen ja diasporisen monikielisyyden tutkimukseen tulevinakin 
vuosina. FIMEn tutkijayhteisön ja sen verkostojen varaan rakentuva 
monialainen hanke on esimerkki siitä, millaisen kasvualustan insti-
tuutti voi parhaimmillaan tarjota uusille akateemisille avauksille.
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Tutkimus
Kansainvälinen muuttoliike ja diasporinen monikielisyys 
koulutuskonteksteissa
Instituutin johtajan Irina Piipon tutkimus keskittyi monikielisyyteen ja 
uuteen kieleen sosiaalistumiseen koulutuskonteksteissa Suomessa sekä 
laajemman, kansainvälistä muuttoliikettä ja diasporista monikielisyyttä 
tarkastelevan tutkimushankkeen valmisteluun. Piippo julkaisi vuonna 
2021 kaksi tieteellistä artikkelia sekä yhteistoimitetun, suomalaisen koulun 
monikielisyyttä käsittelevän artikkelikokoelman.  

Rakkaus ja parisuhteet Jordaniassa 
FIMEn tutkija Sandra Nasser El-Dine työsti monografiamuotoista sosiaa-
liantropologian alan väitöskirjaansa. Tutkimus pohjautuu hänen Jordanian 
pääkaupungissa Ammanissa paikallisten ja syyrialaisten nuorten aikuisten 
parissa keräämäänsä etnografiseen aineistoon, ja sen aiheena on rakkauden 
tuottaminen sukupuolittuneiden huolenpidon käytäntöjen kautta seurus-
telu- ja aviosuhteiden arkisessa vuorovaikutuksessa. 

Korkeakoulutuksen kansainvälinen poliittinen talous 
FIMEn tutkija VTM Taavi Sundell keskittyi tutkimustyössään artikkeli-
väitöskirjansa viimeisen osajulkaisun kirjoittamiseen ja julkaisukuntoon 
saattamiseen sekä väitöskirjan yhteenvetoluvun kirjoittamiseen. Sundell 
julkaisi vuonna 2021 kaksi tieteellistä artikkelia ja esitelmöi tutkimuk-
sestaan kolmessa kansainvälisessä konferenssissa. Sundellin maailman-
politiikan oppiaineen väitöskirja käsittelee korkeakoulutuksen poliittista 
taloutta Jordanian, Suomen ja kansainvälisen avoimen tiedejulkaisemisen 
konteksteissa.

MIGDIA-hankkeen suunnittelu ja rahoituksen hankinta 
Irina Piipon johtama ja FIMEn isännöimä tutkimushanke Maahanmuutto, 
ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys sai Koneen Säätiön 
569 700 euron rahoituksen. Nelivuotisen hankkeen suunnittelussa ja 

Migration and diasporic multilingualism in educational contexts
The Director of the institute, Irina Piippo, focused in her reasearch 
on multilingualism and second language socialization in educational 
contexts in Finland. Moreover, she prepared a larger research project 
that examines international migration and diasporic multilingualism. In 
2021, Piippo published two scientific articles and a co-edited collection 
of articles on the topic of multilingualism in the Finnish school system.

Love and relationships in Jordan
FIME researcher Sandra Nasser El-Dine worked on her PhD study in 
the field of social anthropology. The monograph manuscript focuses on 
generating love through everyday gendered caregiving practices in marital 
relationships. Her findings are based on the ethnographic material she 
collected among young local and Syrian adults in Amman, Jordan. 

International political economy in higher education
FIME researcher Taavi Sundell submitted the last publication of his 
article-based doctoral dissertation and worked on its introductory 
chapter. His doctoral research in the field of world politics deals with 
the political economy of higher education in Jordan and Finland, as 
well as in the context of international open access publishing. In 2021, 
Sundell published two scientific articles and presented his research in 
three international conferences. 

Planning and funding for the MIGDIA project
The research project Migration, Transnational Educational Paths and 
Diasporic Multilingualism, led by Irina Piippo and hosted by FIME, 
received funding of EUR 569,700 from the Kone Foundation. In 
addition, researchers Sandra Nasser El-Dine and Taavi Sundell, intern 
Mikko Lehikoinen and Maria Ahlholm from the University of Helsinki 
were involved in the planning and preparation of the four-year MIGDIA 

Research
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project. The project, which began in early 2022, will examine issues of 
education, democracy and migration in Finland and Lebanon through 
sociolinguistics, anthropology, and world politics.

valmistelussa olivat Piipon lisäksi mukana instituutin tutkijat Sandra 
Nasser El-Dine ja Taavi Sundell, instituutin kevään harjoittelija Mikko 
Lehikoinen ja HY:n Maria Ahlholm. Vuoden 2022 alussa alkava hanke 
tarkastelee sosiolingvistiikan, antropologian ja maailmanpolitiikan tutki-
muksen keinoin koulutuksen, demokratian ja maahanmuuton kysymyksiä 
Suomessa ja Libanonissa. 
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Academic cooperationTieteellinen yhteistyö
FIME resident scholar-programme
Vana Kalenderian and Rima Majed, who were the first visiting Lebanese 
resident scholars at the institute, conducted their three-month residencies 
during autumn. 

Vana Kalenderian is an osteoarcheologist who studies mortuary 
practices in the ancient Middle East, with a particular focus on Roman-
era Lebanon. During her residency, Vana expanded her research into 
Roman-era Beirut by looking at the ancient dietary practices and their  
links to health problems, social status, geographical background, and 
cultural practices. 
 
Rima Majed is an Assistant Professor of Sociology in the Department of 
Sociology, Anthropology, and Media Studies at the American University 
of Beirut or AUB. Her work focuses on the fields of social inequality, 
social movements, sectarianism, conflict, and violence. During her 
residency, Rima completed her co-edited book ‘The Lebanon Uprising 
of 2019: Voices from the Revolution’. FIME will continue to collaborate 
with both researchers in 2022.

The Sixth Finnish Colloquium of Middle East and North African 
Studies – Studying the Middle East: How and for Whom? 
Online event 9th –10th December
Due to the COVID-19 pandemic, the institute’s most important event 
of the year was transitioned into an online event last minute. Despite this 
event being held remotely, the colloquium organized in collaboration 
with the University of Helsinki was successful and gathered more  
than a hundred researchers, students and others interested in Middle 
Eastern studies.

FIME Resident Scholar -ohjelma
Instituutin ensimmäisinä libanonilaisina vierailevina tutkijoina kolmen 
kuukauden mittaisissa residensseissä toimivat syksyllä Vana Kalenderian 
ja Rima Majed. 

Vana Kalenderian on osteoarkeologi, joka tutkii muinaisen Lähi-idän 
hautauskäytäntöjä keskittyen erityisesti roomalaisaikaiseen Libanoniin. 
Tutkijaresidenssinsä aikana Vana laajensi roomalaisaikaiseen Beirutiin 
keskittyvää tutkimustaan tarkastelemalla muinaista ruokavaliota ja sen 
yhteyksiä terveysongelmiin, sosiaaliseen statukseen, maantieteelliseen 
taustaan ja kulttuurillisiin käytäntöihin. 
 
Rima Majed on sosiologian apulaisprofessori Beirutin amerikkalaisen 
yliopiston AUB:n sosiologian, antropologian ja mediatutkimuksen 
yksikössä. Riman työssä keskeisiä teemoja ovat yhteiskunnallinen epätasa-
arvo, yhteiskunnalliset liikkeet, sektarianismi, konfliktit ja väkivalta. 
Tutkijaresidenssinsä aikana Rima työsti valmiiksi yhteistoimittamansa 
kirjan The Lebanon Uprising of 2019: Voices from the Revolution (I.B. 
Tauris). FIME jatkaa yhteistyötä molempien tutkijoiden kanssa vuonna 
2022.

Kuudes Lähi-idän tutkimuksen kollokvio Studying the Middle East:  
How and for whom?  
verkossa 9.–10.12.
Instituutin vuoden tärkein tapahtuma jouduttiin muuttamaan viime 
hetkellä verkkotapahtumaksi. Tästä huolimatta yhdessä Helsingin 
yliopiston kanssa järjestetty kollokvio oli erittäin onnistunut ja kokosi 
yhteen yli sata eri alojen Lähi-idän tutkijaa, alan opiskelijaa ja muuta 
alueesta kiinnostunutta.
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Islamic Feminism, Knowledge and Methodology 
Cairo 11th –12th December
The seminar brought together 29 researchers, students, and activists 
from five different universities as well as a few NGOs to reflect on 
Islamic feminism as an emerging academic discipline. The seminar 
was coordinated by professor Mulki Al-Sharmani from the University 
of Helsinki and was organized in collaboration with the American 
University of Cairo.

The Life Cycle of Ethnographic Material
Haikko 14th –15th December
The Migration, Transnational Educational Paths and Diasporic 
Multilingualism project held a workshop focusing on questions of 
data collection and management. The workshop, organized by Maria 
Ahlholm and Irina Piippo, brought together researchers from the 
MIGDIA project as well as reserchers working in educational settings. 
The event was funded by the University of Helsinki and it provided 
an opportunity to plan the MIGDIA project and to network with 
researchers and projects with similar interests.

Open Access Publication 
FIME continues to participate in the open access publication of  
the Studia Orientalia Electronica series published by the Finnish  
Oriental Society.

Islamic Feminism, Knowledge and Methodology  
Kairo 11.–12.12.
Seminaari kokosi yhteen 29 tutkijaa, opiskelijaa ja aktivistia viidestä eri 
yliopistosta sekä muutamasta kansalaisjärjestöstä pohtimaan islamilaista 
feminismiä nousevana tieteenalana. Seminaarin koordinoi prof. Mulki 
Al-Sharmani Helsingin yliopistosta, ja se järjestettiin yhteistyössä Kairon 
amerikkalaisen yliopiston kanssa.

Etnografisen aineiston elinkaari 
Haikko 14.–15.12
Muuttoliike, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys (MIGDIA) 

tutkijoita niin MIGDIAsta kuin kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. 
Helsingin yliopiston rahoittamassa työpajassa suunniteltiin MIGDIA-
hankkeen aineistonkeruuta ja luotiin verkostoja samantyyppisiin 
luokkahuonetutkimusta tekeviin tutkijoihin ja hankkeisiin.

Avoin tieteellinen julkaisutoiminta 
FIME jatkoi open access -julkaisuyhteistyötä Suomen Itämaisen Seuran 
Studia Orientalia Electronica -sarjan tiimoilta.

-hankkeen tutkijoiden Ahlholmin ja Piipon järjestämä työpaja kokosi yhteen
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Koulutus
Minne menet Turkki?  
verkossa 7.9.–21.10.
Istanbul 23.–31.10.
Turkin ulkosuhteisiin ja kansainväliseen politiikkaan Lähi-idässä keskit-
tyvän, viiden opintopisteen laajuisen kurssin ensimmäinen osa järjestet-
tiin verkkokurssina ja toinen osa Istanbulissa. Kurssin luennoitsijoina 
toimivat alojensa huippua edustavat turkkilaiset ja suomalaiset tutkijat. 
Istanbulin osuudelle osallistui yhdeksän suomalaista opiskelijaa neljästä 
eri yliopistosta. Kurssin vastuullinen opettaja oli FT Anu Leinonen.

Kypros kansojen kohtaamispaikkana 
verkossa 4.10.–15.11.
Kypros 22.–29.11.
Maisteri- ja jatko-opiskelijoille tarkoitettu kymmenen opintopisteen 
laajuinen kurssi tutustutti Kyproksen historiaan antiikista nykypäivään. 
Kurssille osallistui 12 opiskelijaa viidestä eri yliopistosta. Kurssi järjestet-
tiin yhteistyössä Suomen Rooman ja Ateenan instituuttien kanssa.

Verkkokurssi islamin peruskäsitteistä
FIME kehittää itsenäisesti suoritettavaa verkkokurssia islamin perus-
käsitteistä. Erityisesti lukiolaisille ja yliopisto-opiskelijoille suunnattu 
kurssi suunnitellaan yhdessä Helsingin yliopiston teologisen sekä 
humanistisen tiedekunnan ja Suomen uskonnonopettajien liiton kanssa. 
Koordinaatiosta ja teknisestä toteutuksesta vastaa Ixir-verkkokurssit Oy 
ja sisällöstä dosentti Ilkka Lindstedt ja Ixir-verkkokurssit Oy yhdessä. 
Pitkäikäiseksi tarkoitettu kurssi valmistuu ja lanseerataan vuonna 2022.

Education
Where Are You Going, Turkey? 
Online 7th –21st October 
Istanbul 23rd –31st October
The first part of the five-credit course focusing on Turkish foreign relations 
and international politics in the Middle East was held as an online course, 
while the second part of the course was organized and conducted in 
Istanbul. The lecturers of the course were Turkish and Finnish researchers 
who are the best in their fields. Nine Finnish students from four different 
universities were able to travel to Istanbul to complete the second part of 
the course. The course was coordinated by Dr. Anu Leinonen.

Cyprus as a Meeting Place for Peoples
Online 4th October –15th November 
Cyprus 22nd –29th November
This 10-credit course for master's and postgraduate students, which 
was organized in cooperation with the Finnish institutes in Rome and 
Athens, introduced the history of Cyprus from antiquity to the present 
day. 12 students attended the course from five different universities. 

An Online Course on the Basic Concepts of Islam 
FIME develops a self-study online course on the basic concepts of Islam. 
The course is geared towards high school students and university students, 
and it is planned together with the Faculty of Theology and the Faculty of 
Humanities in the University of Helsinki and the Finnish Association of 
Teachers of Religious Education. Ixir-verkkokurssit Oy is responsible for 
the coordination and technical implementation, while Adjunct professor 
Ilkka Lindstedt and Ixir-verkkokurssit Oy are jointly responsible for the 
content. This long-term course will be launched in 2022.
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Introduction to Post-Conflict Reconstruction: Case Studies from 
the Middle East
Online 19th November –14th December
Taught by Dr. Said Sadek, FIME’s representative in Cairo, this five-credit 
course approached research and theory in post-conflict reconstruction 
through different case studies in the Middle East. 19 students from six 
different universities attended the course.

Anti/Post/Decolonial Social Theory and the ‘Middle East’ Region 
Online 1st November – 15th December
Taught by Dr. Ali Kassem, this course introduced students to post, anti, 
and decolonial theories focusing on themes of significant relevance to 
the study of the so-called MENA region (West Asia and North Africa). 
15 students from four different universities participated in the course.

Arabic Language Cafés
Online 6th April – 25th May 
and in Helsinki 7th September – 23rd December
The institute organized two conversational language cafés run by native 
Arabic speakers. The courses gathered online in spring and in a café 
in Helsinki in autumn. The language cafés aimed to give students 
opportunities to practice Arabic, since it was still difficult to travel to the 
Middle East due to the COVID-19 pandemic. The course instructors 
were Saif Dabjan and Laith Abo Hamdah, with a total of 21 participants.

Introduction to Post-Conflict Reconstruction: Case Studies from 
the Middle East
verkossa 19.3.–14.5.
FIMEn Kairon edustaja Dr. Said Sadekin opettama viiden opintopis-
teen kurssi käsitteli konfliktinjälkeisen jälleenrakentamisen tutkimusta 
ja teoriaa Lähi-idän esimerkkitapausten kautta. Kurssille osallistui 19 
opiskelijaa kuudesta eri yliopistosta.

Anti/Post/Decolonial Social Theory and the ‘Middle East’ region  
verkossa 1.11.-15.12.
Dr. Ali Kassemin opettama kurssi tutustutti opiskelijat post-, anti- ja 
dekoloniaalisiin teorioihin keskittyen teemoihin, joilla on merkitystä 
niin kutsutun Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen (Länsi-Aasia ja 
Pohjois-Afrikka) tutkimuksen kannalta. Kurssille osallistui 15 opiskeli-
jaa neljästä eri yliopistosta.

Arabian kielikahvilat 
verkossa 6.4.–25.5.  
ja Helsingissä 7.9.–23.11.
Äidinkielisten arabian puhujien vetämät, epämuodolliset mutta 
tiettyihin teemoihin keskittyvät kielikahvilat kokoontuivat keväällä 
verkossa ja syksyllä kahvilassa Helsingissä. Kielikahviloilla haluttiin 
antaa opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitella arabiaa käytännössä, 
vaikka Lähi-itään matkustaminen oli vielä vaikeaa. Vetäjinä toimivat Saif 
Dabjan ja Laith Abo Hamdah, ja osallistujia oli yhteensä 21.
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Julkinen keskustelu
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. 

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 
puheenjohtaja, professori Hannu Juusola, ja kutsuttavat kirjoittajat ovat 
alojensa asiantuntijoita.

Lähi-itä NYT -podcast
(https://lahi-itanyt.fi/podcastit/)
Lähi-itä NYT podcastin toisella tuotantokaudella julkaistiin kuusi uutta 
jaksoa, jotka käsittelivät palestiinalaispakolaisnuoria ja leirejä Libanonissa, 
Länsirannalla ja Jordaniassa; Syyrian terveydenhuoltoa pandemian 
keskellä; Lähi-itää ja Lähi-idän tutkimusta Suomessa; antropologi Hilman 
Granqvistin tutkimaa Artasin kylää Palestiinassa sekä Algerian autonomista 
ammattiyhdistysliikettä. Ensimmäinen englanninkielinen podcast käsitteli 
poliittista sektarianismia Libanonissa.

Kertomusvuonna FIME yhteistyökumppaneineen järjesti seuraavat Lähi-
itään liittyvät, erittäin suositut webinaarit:

• Hilma Granqvist - A Pioneer in Palestine: Anthropological Fieldwork  
in the 1920s, 30.3. 

• Lähi-idän muuttuvat kuviot – onko rauhanteolle mahdollisuuksia? 13.4. 
• Beyond populism: Lähi-itä ja sen tutkijat julkisuudessa, 27.5.
• Koulun monet kielet -teoksen julkistamistilaisuus, 15.10.
• Kohti syvenevää kaaosta vai hidasta muutosta? - Irakin vaalit ja alueellinen 

Public discourse
 
The institute takes an active role in disseminating information on the 
Middle East to the Finnish public. During 2021, 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 popularizing scientific research on the Middle East and plays 
an active role on social media.  

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 guest authors on this 
blog are experts in their respective fields.  The blog’s editor-in-chief is the 
chairperson of the board of the Foundation, Professor Hannu Juusola. 

Lähi-itä NYT (Middle East NOW) podcast 
(https://lahi-itanyt.fi/podcastit/)
In the second season of the Lähi-itä NYT podcast, six new episodes were 
released. They discussed the following topics: Palestinian refugee youth 
and camps in Lebanon, the West Bank, and Jordan; Syrian health care 
system amid the pandemic; the Middle East and Middle East research in 
Finland; the village of Artas in Palestine studied by anthropologist Hilma 
Granqvist, and the Algerian Autonomous Trade Union Movement. 
The first English-language podcast discussed political sectarianism in 
Lebanon.

FIME organized the following, very popular webinars with its partners 
during 2021:

• Hilma Granqvist - A Pioneer in Palestine: Anthropological Fieldwork  
in the 1920s, 30th March.

• The Changing Patterns in the Middle East - are there Opportunities  
for Peacemaking? 13th April.

https://lahi-itanyt.fi/podcastit/
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• Beyond Populism: The Middle East and its Scholars in Public Discourse, 
27th May.

• Publication Event of the Book: Plurilingualism in the School, 15th 
October.

• Towards Deepening Chaos or Slow Change? - Iraqi Elections and its 
Regional Situation, 22nd October.

• Activism and Social Movements in Lebanon after the 2019 Uprising, 
24th November.

• Middle East Research in Finland: Research, Policy and Politics of Research, 
10th December.

As part of the recreational networking days of the Finnish Cultural and 
Academic institutes Network, on 4.10.2021, FIME organized a panel 
event entitled Affordable and Top Quality - Humanities Research as 
Finland’s Resource in cooperation with the Finnish Institutes in Rome 
and Athens and the Finnish Cultural and Academic institutes.

tilanne, 22.10. 
• Activism and Social Movements in Lebanon after the 2019 Uprising, 

24.11.
• Lähi-idän tutkimus Suomessa: tutkimus, politiikka ja tutkimuksen 

politiikka, 10.12.

Osana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien syyspäiviä 4.10.2021 FIME 
järjesti Huippua halvalla – humanistinen tutkimus Suomen voimavarana 
-keskustelutilaisuuden yhteistyössä Suomen Rooman ja Ateenan instituuttien 
sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n kanssa.





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.
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Partners and networksYhteistyökumppanit ja 
verkostot

Activities in 2021 were carried out in cooperation with numerous 
partners in Finland and the Middle East. These include the following: 
the University of Helsinki and its various departments and units,  
The American University of Beirut (AUB), The American University of 
Cairo (AUC), Swedish Research Institute in Istanbul (SRII), Institut 
Français d’Études Anatoliennes (IFEA) (Istanbul), Finland’s other 
academic institutes and cultural institutes with academic activities, the 
Society of Swedish Literature in Finland (SLS), Åbo Akademi University 
(ÅAU), The Finnish Oriental Society, the Finnish Institute of International 
Affairs (FIIA), The Finnish Association for Applied Linguistics, 
AFinLA (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée), Finnish 
National Agency for Education, The Finnish Association for Students  
of Middle Eastern Studies, The Association of Religious Education 
Teachers in Finland, The Embassy of Finland in Beirut, The Embassy 
of Finland in Cairo, The Embassy of Finland in Ankara, The Embassy 
of Finland in Baghdad and Zafer Chaoui, Honorary Consul General  
of Finland in Lebanon.

Vuoden 2021 toiminta toteutettiin yhdessä lukuisten suomalaisten 
ja Lähi-idässä toimivien kumppaneiden kanssa. Näihin lukeutuvat 
mm. seuraavat tahot: Helsingin yliopisto ja sen eri laitokset ja yksiköt, 
Beirutin amerikkalainen yliopisto AUB, Kairon amerikkalainen 
yliopisto AUC, Ruotsin Istanbulin instituutti SRII, Institut Français 
d'Études Anatoliennes IFEA (Istanbul), Suomen muut tiedeinstituutit 
ja tiedettä tekevät kulttuuri-instituutit, Svenska Litteratursällskapet, Åbo 
Akademi, Suomen Itämainen Seura, Ulkopoliittinen instituutti, Suomen 
soveltavan kielentutkimuksen yhdistys (AFinLA), Opetushallitus, 
Lähi-idän opiskelijat ry, Suomen uskonnonopettajien liitto, Suomen 
Beirutin suurlähetystö, Suomen Kairon suurlähetystö, Suomen Ankaran 
suurlähetystö, Suomen Bagdadin suurlähetystö, Suomen Libanonin 
kunniapääkonsuli Zafer Chaoui.

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.

Erityisen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen Libanonin 
kunniapääkonsuli Zafer Chaoui, Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit ry SKTI,  https://instituutit.fi/en/ ja Suomen Lähi-
idän instituutin ystävät ry SLIY, www.sliy.fi.
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Instituutin henkilöstö
Instituutin johtaja, FT Irina Piippo, Beirut/Helsinki
Tutkija, YTM Sandra Nasser El-Dine, Marseille/Kuopio
Tutkija, VTM Taavi Sundell, Beirut
Johtajan avustaja Manal Chatila, Beirut (osa-aikainen, 21 h/vko)
Edustaja, Dr Said Sadek, Kairo (osa-aikainen, n. 300 h/vuosi)

Opetushallituksen rahoittamat korkeakouluharjoittelijat: 
FM Mikko Lehikoinen Helsingin yliopistosta
VTM Sara Heinonen Helsingin yliopistosta

Institute personnel
Director: Dr Irina Piippo, Beirut/Helsinki
Researcher: Sandra Nasser el-Dine, M.Soc.Sc., Marseille/Kuopio
Researcher: Taavi Sundell,  M.Soc.Sc., Beirut
Assistant to the Director: Manal Chatila, Beirut  
(part-time, 21hrs/week)
Representative: Dr Said Sadek, Cairo  
(part-time, approx. 300hrs/year)

Interns funded by the Finnish National Agency for Education:
MA Mikko Lehikoinen from the University of Helsinki
M.Soc.Sc. Sara Heinonen from the University of Helsinki 
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Säätiön apurahat
 
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi yhteensä 17 876 euroa 
apurahoina neljälle tutkijalle instituutin toimipiiriin kuuluvissa maissa 
suoritettavaan tutkimukseen ja viidelle opiskelijalle arabian kielen 
opintoihin. 

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 kuusi 
kertaa kokoontuneeseen hallitukseen kuuluivat vuonna 2021 seuraavat 
asiantuntijat:

Prof. Hannu Juusola  (puheenjohtaja)
varajäsen prof. Jutta Jokiranta 

Apulaisprof. Saana Svärd (varapuheenjohtaja)
varajäsen FT Olli Ruohomäki

Prof. Martti Nissinen 
varajäsen toimittaja Tom Kankkonen

Johtaja, VTT Teija Tiilikainen 
varajäsen VTT Toni Alaranta

Ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen
varajäsen TM Rolf Steffansson

Suomen Lähi-idän 
instituutin säätiö sr

Grants
 
The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East has awarded 
grants totalling 17,876 euros to four researchers for research in the 
Middle East region and for travel-related costs, in addition to funding 
five students to pursue Arabic language studies.

Administration

The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East is registered 
in Finland and has an office in Helsinki. The highest decision-making 
power of the Foundation lies with its Board of Trustees, which appoints 
the director of the Institute. In 2021, the board met six times and 
consisted of the following experts: 

Professor Hannu Juusola  (chairperson)
Deputy member: Professor Jutta Jokiranta

Associate professor Saana Svärd  (vice-chairperson)
Deputy member: Dr Olli Ruohomäki

Professor Martti Nissinen
Deputy member: Tom Kankkonen, journalist 

Dr Teija Tiilikainen, Director
Deputy member: Dr Toni Alaranta

Tero Norjanen, director of international cooperation
Deputy member: Rolf Steffansson, M.Th.

Foundation of the Finnish 
Institute in the Middle East
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Pääsihteeri, dos. Sakari Karjalainen

TD Pekka Lindqvist 
varajäsen dos. Ruth Illman

Dos. Jyri Komulainen 
varajäsen TT Elina Hellqvist

Suurlähettiläs Risto Veltheim
varajäsen VTM Kari Norkonmaa

Prof. Serafim Seppälä
varajäsen FT Heta Hurskainen

Suurlähettiläs Maria Serenius 
varajäsen varatuomari Patrick Lindgren

Adjunct Professor, Dr Sakari Karjalainen, Secretary General

DTh Pekka Lindqvist 
Deputy member: 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.

Professor Serafim Seppälä
Deputy member: Dr Heta Hurskainen

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

Foundation personnel in Finland

• Executive Officer and Coordinator of the Anna Lindh National Network 
in Finland, Dr Anu Leinonen, Helsinki

• Deputy to the Administrative and Communications Assistant and 
Coordinator of the Anna Lindh National Network in Finland, MA 
Miriam Huovila

• Project Worker Kira Pihlflyckt, Digitization of the Rista photo archive 
(2.5 months) 

Funding

The Foundation’s total expenditure in 2021 was 527,983 euros. The 
Foundation’s income consisted of operating grants from the Ministry of 
Education and Culture (88%) and funding for the coordination of the 
Finnish network of the Anna Lindh Foundation (10%), as well as other 
grants, other income, and donations (2%).

Säätiön toimihenkilöt Suomessa

• Säätiön asiamies ja ALF-verkoston koordinaattori, FT Anu Leinonen, 
Helsinki

• Säätiön hallinnon ja viestinnän assistentti ja ALF-verkoston koordinaattori, 
FM Miriam Huovila, Helsinki (sijainen)

• Projektityöntekijä Kira Pihlflyckt, Rista-valokuva-arkiston digitointi  
(2,5 kuukautta)

Rahoitus

Säätiön kokonaismenot vuonna 2021 olivat 527 983 euroa. Säätiön tulot 
muodostuvat opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta (88 
%), Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston koordinaation rahoituksesta 
(10 %) sekä muista avustuksista ja omista tuotoista (2 %).
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Anna Lindh -säätiön 
Suomen verkoston 
koordinaatio
ALF on Välimeren unionin puitteissa toimiva verkosto, jolla on yli 4200 
jäsenjärjestöä 42 jäsenmaassa. Sen tavoitteena on edistää EU-maiden ja 
Välimeren eteläpuolisten yhteiskuntien keskinäistä ymmärrystä ja lisätä 
yhteistyötä alueen kansalaisjärjestöjen, kulttuuriverkostojen ja muiden 
toimijoiden välillä. Jokaisella jäsenmaalla on kansallinen verkosto ja 
verkoston vetäjä, joka Suomessa on FIME. Rahoitus Suomen verkoston 
koordinaatioon tulee Suomen ulkoministeriöltä ja Anna Lindh -säätiöltä. 

Suomen verkostoon kuului vuoden 2021 lopussa 97 jäsentä, joista suurin 
osa on kansalaisjärjestöjä. Verkoston koordinaattorina FIME edustaa 
ALFia Suomessa, tiedottaa sen toiminnasta, kehittää ja laajentaa Suomen 
verkostoa, rohkaisee kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä sekä pyrkii 
lisäämään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen kulttuurien ja kansalaisyh-
teiskuntien tuntemusta Suomessa. ALF-koordinaatiolla on erillinen 
toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (www.annalindhfinland.fi). 
Vuoden 2021 ohjelman avasi Tiedekulmasta striimattu keskustelutilai-
suus Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?, 
jonka panelisteista yksi oli presidentti Tarja Halonen. Kevääseen mahtui 
myös yhdessä Ruotsin, Saksan ja Libanonin verkostojen kanssa toteutettu 
moniviikkoinen Celebrating our Diversity -ohjelma, useampi jäsenille 
suunnattu koulutus sekä koko kansainvälisen ALF-verkoston Virtual 
Marathon for Dialogue. 

The Anna Lindh National 
Network in Finland

ALF is a network of networks within the framework of the Union for the 
Mediterranean that has over 4,200 member organizations in 42 count-
ries. It aims to promote understanding between people in EU countries 
and on the southern side of the Mediterranean, as well as to foster coope-
ration 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. 

The Finnish network included 97 members at the end of 2021, most 
members being civil society organizations. 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 2021 program was 
opened by a discussion event streamed from the Think Corner, What to 
do about Polarization and Violent Attitudes, where one of the panelists 
was the former President of Finland Tarja Halonen. The spring also inclu-
ded a multi-week program Celebrating our Diversity, organized together 
with the Swedish, German and Lebanese networks, multiple trainings for 
members of the network and the Virtual Marathon for Dialogue for the 
entire international ALF network
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التقرير السنوي للمعهد الفنلندي في الشرق األوسط لعام 2021
 املعهد الفنلندي في الشرق األوسط (FIME)  هو مؤسسة اكادميية تركز على دراسة ثقافات وأديان

 ومجتمعات الشرق األوسط ، و لغاتهم القدمية واحلديثة. ويدعم املعهد االبحاث الفنلندية عن الشرق
 األوسط والتدريس بالتعاون مع اجلامعات. كما يساهم في اخلطاب العام اجلاري في فنلندا حول قضايا الشرق

 األوسط من خالل تقدمي التعليقات العلمية. ويغطي املعهد منطقة الشرق األوسط بأكملها من مقره في
لبنان. وللمعهد ممثل في القاهرة مصر. وللمؤسسة التي تديره مكتًبا في هلسنكي.

التقرير السنوي للمعهد 2021

 ناصر الدين. باإلضافة إلى ذلك، استمر الدكتور سعيد صادق في منصبه كممثل رفيع املستوى في القاهرة.
 والسيدة منال شاتيال استمرت كمنصب املساعد اإلداري للمعهد. وانضم باحثان فنلنديان للتدريب في

املعهد خالل العام وهما ميكو ليهيكوينن وسارة كيزيا هاينونني.
 ورغم تأثير جائحة COVID-19 وأزمة لبنان االقتصادية املتفاقمة كان عام 2021 جيدا بالنسبة للمعهد.

 فأطلق املعهد برنامج زمالة جديد للباحثني املقيمني في لبنان. وكان من أوائل املشاركني في البرنامج الباحثتني
 املقيمتني الدكتورة رميا ماجد والدكتورة فانا كاليندريان  . كما نظم املعهد العديد من الدورات التدريبية

 عن بعد وأيضا مباشرة، مبا في ذلك كورس عن العالقات اخلارجية لتركيا واخر عن تاريخ قبرص كنقطة
 التقاء للثقافات، وقد مت عقد كالهما عبر اإلنترنت ومباشرة. كما نظم املعهد دورتني دراسيتني عبر اإلنترنت
 حول موضوعات النظرية االجتماعية إلنهاء االستعمار في الشرق األوسط، ودورة حول النظرية والتطبيق في
 إعادة اإلعمار بعد الصراع من خالل دراسات حاالت مختارة من الشرق األوسط. ونظم املعهد أيًضا مقهيني

للمحادثة باللغة العربية خالل عام 2021، أحدهما عبر اإلنترنت عن بعد واآلخر في هلسنكي.
 باإلضافة إلى تلك الدورات، نظم املعهد سبع ندوات عبر اإلنترنت حظيت بشعبية كبيرة، مبا في ذلك تدشني

 كتاب جديد، وندوتني   حول البحث الفنلندي في الشرق األوسط، واالنتخابات العراقية وندوة أخرى
 حول النشاط واحلركات االجتماعية في لبنان بعد انتفاضة 2019. وواصل املعهد نشر تسجيالته االذاعية

 ) البودكاست( في موسم جديد ونشر أولى حلقاته باللغة اإلجنليزية كما ظلت املدونة الفنلندية فاعلة عام
.2021

 وألول مرة في تاريخ املعهد، فاز مشروع بحثي بتنسيق مع مدير املعهد بتمويًل خارجًي كبيًر. وسيبدأ مشروع
 البحث عن الهجرة واملسارات التعليمية عبر الوطنية وتعدد اللغات ملهاجري الشتات في أوائل عام 2021
 وسيبحث التعليم والدميقراطية والهجرة في فنلندا ولبنان من خالل علم اللغة االجتماعي واألنثروبولوجيا

والسياسة الدولية.
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Avainluvut / Key figures

2
4

opettajaa 
teachers 

22
vierailevaa  

luennoitsijaa
visiting lecturers

21
suoritettua  

kurssia
completed  

courses

ETÄ- JA LÄHIKURS-
SIN YHDISTELMÄÄ 
COMBINATIONS OF 
ONLINE AND FACE-
TO-FACE COURSES

2
2

opettajaa 
teachers 

34
osallistujaa
participants

19
suoritettua  

kurssia
completed  

courses

ETÄKURSSIA 
ONLINE COURSES

2
2

ohjaajaa
instructors

21
osallistujaa
participants

ARABIAN 
KIELIKAHVILAA 

ARABIC LANGUAGE  
CAFES

6
JAKSOA LÄHI-ITÄ 

NYT  
-PODCASTIÄ 

EPISODES OF LÄHI-
ITÄ NYT PODCAST 

1074
Kuuntelukertaa
times listened

Talous/tulot  
Funding

88%
OKM:N AVUSTUKSET
MINEDU OPERATING 

GRANTS

10%
ALF-KOORDINAATIO
ALF COORDINATION 2%

MUU
OTHER
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Viestintä 
Communications

FIMEN ASIANTUNTIJAT
FIME’S EXPERTS IN MEDIA

27
kertaa mediassa

appearances

26
yhteistyökumppania

collaborations  
and partners

5
tieteellistä 
artikkelia

scientific articles 

1
yhteistoimitettu 

teos
co-edited 
volume  

3
tieteellistä 
esitelmää
scientific 

presentations

6
uutiskirjettä
newsletters

600
vastaanottajalle

subscribers

25
blogikirjoitusta

Lähi-itä NYT 
-blogissa

posts in Lähi-itä 
NYT blog

16483 
lukukertaa
times read

7 
webinaaria
webinars

600 
osallistujaa
participants

141
päivitystä

posts 

2276
tykkääjää

likes

74
päivitystä

posts

178
tarinaa
stories

794
seuraajia 
followers

49
Lähi-itä NYT  

twiittiä
Lähi-itä NYT 

tweets 

930
seuraajalle 
followers

130
FIME twiittiä  
FIME tweets 

350
seuraajalle 
followers






