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Puheenjohtajan tervehdys
Mennyt vuosi toi mukanaan poikkeuksellisen hienon uutisen: ensimmäisen 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 tutkimusaloja
kielitieteestä antropologiaan ja poliittiseen talouteen. Jos mikä niin tällainen alleviivaa Lähi-idän instituutin
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asemaa aktiivisena tutkimusinstituuttina. Lämpimät onnitteluni Irinalle, Taaville ja Sandralle!
Tieteellistä profiiliamme on viime vuoden aikana vahvistanut myös aloittamamme residenssitutkija-ohjelma.
Sen puitteissa jo useampi nuori libanonilaistutkija on työskennellyt kolmen kuukauden residenssissä
instituutin tutkijana osallistuen myös opetukseen ja muuhun tieteelliseen 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
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.
Hannu Juusola
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja

Johtajan katsaus
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 pahentunut
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 sähköntuotannon ongelmiin katkaisi Beirutistakin sähköt useiksi päiviksi. Pitkään
jatkunut taloudellinen kriisi koskettaa jokaista, ja noin kahdeksankymmentä prosenttia libanonilaisista elää
tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella.
Libanonin vaikeasta tilanteesta ja pitkittyneestä pandemiasta huolimatta instituutilla on ollut hyvä vuosi.
Verkko-opetuksesta on tullut kiinteä osa opetustarjontaamme, myös kenttäkurssien osana, joita pystyimme
jo loppuvuodesta järjestämään. Helsingistä käsin järjestetyt arabian kielikahvilat ovat puolestaan tarjonneet
mahdollisuuksia arabian kielen keskustelutaitojen harjaannuttamiseen aikana, jolloin matkustaminen Lähiitään 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 MIGDIA-hankkeelle myöntämä
nelivuotinen rahoitus puolestaan tarjoaa edellytykset pitkäjänteiseen maahanmuuton, ylirajaisten koulutuspolkujen 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.
Irina Piippo
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja

Tutkimus
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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 sosiaaliantropologian 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 seurustelu- ja aviosuhteiden arkisessa
vuorovaikutuksessa.
Korkeakoulutuksen kansainvälinen poliittinen talous
FIMEn tutkija VTM Taavi Sundell keskittyi tutkimustyössään artikkeliväitöskirjansa viimeisen osajulkaisun
kirjoittamiseen ja julkaisukuntoon saattamiseen sekä väitöskirjan yhteenvetoluvun kirjoittamiseen. Sundell
julkaisi vuonna 2021 kaksi tieteellistä artikkelia ja esitelmöi tutkimuksestaan kolmessa kansainvälisessä
konferenssissa. Sundellin maailmanpolitiikan 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 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 tutkimuksen keinoin koulutuksen,
demokratian ja maahanmuuton kysymyksiä Suomessa ja Libanonissa.

Tieteellinen yhteistyö
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.
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.
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.
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Etnografisen aineiston elinkaari, Haikko 14.–15.12.
Muuttoliike, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys (MIGDIA) -hankkeentutkijoiden Ahlholmin
ja Piipon järjestämä työpaja kokosi yhteen 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.

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 järjestettiin 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 järjestettiin 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.
Introduction to Post-Conflict Reconstruction: Case Studies from the Middle East, verkossa 19.3.–14.5.
FIMEn Kairon edustaja Dr. Said Sadekin opettama viiden opintopisteen 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 PohjoisAfrikka) tutkimuksen kannalta. Kurssille osallistui 15 opiskelijaa 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.

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.
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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 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.

Yhteistyökumppanit ja verkostot
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 kulttuuriinstituutit, 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.
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.
--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
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Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr
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
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
Säätiön henkilöstö 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)
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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 %).

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 kansalaisyhteiskuntien tuntemusta Suomessa. ALF-koordinaatiolla on
erillinen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (www.annalindhfinland.fi). Vuoden 2021 ohjelman avasi
Tiedekulmasta striimattu keskustelutilaisuus 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.

Avainluvut:
5 tieteellistä artikkelia ja yksi yhteistoimitettu teos
3 tieteellistä esitelmää
2 etäkurssia: 2 opettajaa ja 34 osallistujaa ja 19 suoritettua kurssia
2 etä- ja lähikurssin yhdistelmää: 4 opettajaa, 22 vierailevaa luennoitsijaa, 21 osallistujaa
2 arabian kielikahvilaa: 2 ohjaajaa ja 21 osallistujaa
7 webinaaria: 600 osallistujaa
Lähi-itä NYT ja Paikan päältä -blogissa 25 kirjoitusta, 16 483 lukukertaa
6 jaksoa Lähi-itä NYT -podcastia, 1074 kuuntelijaa
FB: 141 päivitystä ja 2776 tykkääjää
Insta: 74 päivitystä ja 178 tarinaa, seuraajia 794
49 Lähi-itä NYT-twiittiä 930 seuraajalle
130 FIME-twiittiä 350 seuraajalle
6 uutiskirjettä 600 vastaanottajalle
FIME tai sen asiantuntijat 27 kertaa mediassa
26 yhteistyökumppania

Talous/tulot:
OKM:n avustukset 88 %
ALF-koordinaatio 10 %
Muu 2 %
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