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YLEISET TAVOITTEET

M. A. Castrénin seura luo yhteyksiä ja edistää vuorovaikutusta suomalaisten ja Venäjällä asuvien
uralilaisia kieliä puhuvien kansojen välillä, tekee tunnetuksi näiden kansojen kulttuuria Suomessa
sekä tukee niiden kulttuuripyrkimyksiä ja oman kielen viljelyä. Seura pyrkii yhteistyössä eri järjes-
töjen  sekä  opetus-  ja  kulttuuriministeriön  ja  muiden  tahojen  kanssa  hoitamaan  yhteyksiä  sekä
tukemaan  Venäjän  suomalais-ugrilaisten  kansojen  kieliä  ja  kielten  kehittämistä  nykyaikaisen
viestinnän välineiksi.

Seura  toiminta  vuonna  2019  keskittyy  perus-ja  hanketoimintaan  sekä  suomalaisten  toimijoiden
projektien delegoimiseen opetus- ja kulttuuriministeriön hakumenettelyn puitteissa. Näkyvyyttä ja
vaikutusmahdollisuuksia tuo M. A. Castrénin seuran osallistuminen Suomalais-ugrilaisten kansojen
konsultatiivisen komitean työskentelyyn Suomen-edustajana.

M. A.  Castrénin seura  hakee toiminta-  ja  erityisavustusta  opetus-  ja  kulttuuriministeriön hausta
Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta
tai  suomalais-ugrilainen  kulttuuriyhteistyö  Venäjän  kanssa. Sen  lisäksi  seura  hakee  aktiivisesti
apurahoja säätiöiltä ja rahastoilta.

STRATEGIA 2019–2023
M. A. Castrénin seuran strategiassa määritellään ne asiat, jotka ovat seuralle tärkeitä, selkeyttävät
toimintaa sekä tukevat sen työtä kohdealueiden, jäsenistön ja suuren yleisön tarpeisiin. Erityisesti
seura  pyrkii  tehostamaan  jäsenhankintaansa  ja  saamaan  toimintaan  mukaan  uusia  aktiivisia
toimijoita.  M.  A.  Castrénin  seuran  tavoitteena  on  jatkaa  työtään  merkittävänä  ja  keskeisenä
toimijana sekä haluttuna yhteistyökumppanina suomalais-ugrilaisessa maailmassa.

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS ja KANSALLINEN TIETOSUOJALAKI
Uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018, ja henkilötietolaki muuttui  tietosuojalaiksi,  mikä
vaikutti  mm.  yhdistysten  jäsentietojen  ylläpitämiseen.  Tiedot  seuran  jäsenrekisterin  tietojen
säilyttämistä,  käyttämisestä  ja  suojaamisesta  on  koottu  rekisteriselosteeseen,  joka  jäseneksi
pyrkivän tulee hyväksyä ennen jäseneksi  liittymistään.  Jäsenellä on myös oikeus saada tutustua
omiin rekisteritietoihinsa.

KOHTEENA SUKUKANSAT
M.  A.  Castrénin  seura  pyrkii  jatkamaan  monipuolista  toimintaansa  ja hankeyhteistyötään
kohdealueillaan  käytettävissä  olevien  resurssien  mukaan.  Seura  sai  määräaikaan  mennessä  43
yhteistyöehdotusta  vuodeksi  2019.  Seuraan  tulleet  lukuisat  yhteydenotot  ja  varsinaisten  hanke-
ehdotusten – joissakin oli useampia konkreettisia projekteja – suuri määrä osoittaa, että suomalais-
ugrilaisilla  alueilla  on  paitsi  kiinnostusta  myös  valmiuksia  jatkaa  konkreettista  ja  tuloksekasta
ruohonjuuritason yhteistyötä.
Suomalais-ugrilaiset kustantajapäivät järjestettiin vuonna 2017 yhdessä Kirjallisuuden vientikeskus
FILIn  kanssa. M. A. Castrénin seura on jakanut vuodesta 1997 lähtien kirjallisuus-, journalisti- ja
musiikkipalkintoja. Vuonna 2018 seura julisti  haettavaksi M. A. Castrénin seuran ensimmäisen
varsinaisen käännöspalkinnon. Palkinnot on tarkoitettu huomionosoitukseksi ja kannustukseksi
kääntäjille, jotka ovat osallistuneet kansallisen kirjallisuutensa kartuttamiseen ja kirjallisen ilmaisun
kehittämiseen  äidinkielellään.  Palkinnoista  tullaan  päättämään  vuoden  2019  alkupuolella.
Jatkosuunnitelmissa on mm.  kääntäjäkoulutuksen  käynnistäminen.
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KOHTEENA SUOMI JA MUUT MAAT
M. A. Castrénin seuran vuosittainen tapahtuma on syksyisin järjestettävä sukukansapäivä,  jolla
tehdään  tunnetuksi  suomalais-ugrilaisia  kansoja,  heidän  kieltään,  kulttuuriaan  ja  nykyolojaan.
Vuodesta  1992 lähtien  järjestetyillä  sukukansapäivillä  on  vaihtuvien  teemojen avulla  kiinnitetty
huomiota kulloinkin ajankohtaisiin kysymyksiin, mm. kansainvälisiin teemavuosiin.
Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta 
Teemavuoden  tarkoituksena  on  nostaa  esille  maailman  alkuperäiskansojen  kielten  tilanne.
Tavoitteena on teemavuoden kautta  mm. lisätä  tietoisuutta  alkuperäiskansojen kielistä  ja  niiden
uhanalaisuudesta. On arvioitu, että puolet maailman kielistä tulee katoamaan seuraavan 100 vuoden
aikana. Uhanalaisista kielistä suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä. Vuotta koordinoi UNESCO.
Suomessa  järjestettävistä  sukukansapäivän  tapahtumista  kootaan  perinteiseen  tapaan  yhteinen
valtakunnallinen tapahtumakalenteri.
Seura kokoaa Romaniassa pidettävän XV suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuuskongressin
Kirjallisuus  diasporassa Suomen-delegaation  ja  järjestää  sen  matkan.  Vuodesta  1989
kirjallisuuskongresseja  on  järjestetty  vuorotellen  Suomessa,  Unkarissa,  Venäjällä  ja  Virossa.
Unkarin naapurimaassa Romaniassa kongressi pidetään nyt ensimmäistä kertaa.

Seura välittää edelleen useita kiertonäyttelyitä: udmurttilaisen lehtivalokuvaajan Mihail Jegorovin
valokuvanäyttelyä Suomalais-ugrilaisuus,  mordvalaisten,  marilaisten  ja  komilaisten  lasten
piirustusnäyttelyä, valokuvaaja Heikki Kotilaisen Kuvia Komista -näyttelyä, valokuvaaja Tuukka
Uusitalon valokuvanäyttelyä  mordvalaisen  kuvanveistäjän  Stepan  Ersän  tuotannosta,  tutkija
Ljudmila  Lipatovan valokuvanäyttelyä Pohjolan  nomadit ja  valokuvaaja Rax Rinnekankaan
valokuvanäyttelyä Noitakuningatar  Volgan  mutkassa.  Seura  pyrkii  mahdollisuuksien  mukaan
kartuttamaan valikoimaa uusilla näyttelyillä.

TIEDOTUS
M. A. Castrénin seura palvelee jäseniään, viranomaisia, tiedotusvälineitä, kouluja ja muita tahoja
välittämällä  tietoa  uralilaisista  kansoista.  Seura  välittää  suomalaisten  yhteyksiä  suomalais-
ugrilaisiin kansoihin ja päinvastoin. Seuran ylläpitämästä asiantuntijarekisteristä löytyy edustajia
mitä erilaisimmilta suomalais-ugrilaisilta aloilta.
Eräänä tiedonvälittäjänä toimii myös seuran harvinaislaatuinen kirjakokoelma, joka käsittää noin
1000  nidettä.  Se  on  syntynyt  etupäässä  seuran  tukemien  julkaisuhankkeiden  ja  monipuolisen
ruohonjuuritason verkoston myötä. Perustiedot teoksista ovat saavutettavissa seuran kotisivuilla, ja
suurin osa teoksista on lainattavissa.
Seura  osallistuu  eri  tahojen  järjestämiin  tapahtumiin  mahdollisuuksiensa  mukaan.
Kolmikantayhteistyö Suomi–Unkari–Viro  jatkuu  keskinäisen  tiedotuksen  ja  hankekoordinoinnin
puitteissa.
Seura  pyrkii  lisäämään  avoimuuttaan  ja  näkyvyyttään  kotimaassa  ja  ulkomaille  suuntautuvaa
tiedonvälitystä  kehittämällä  edelleen kotisivujaan (www.macastren.fi)  ja  suomalais-ugrilaisista
kansoista  kertovaa verkkotietopakettia (www.ugri.net),  jotka avattiin uudistettuna syksyllä 2018.
Seuralla  on  yli  250  osoitetta  käsittävä sähköpostitiedotuslista,  jonka  uutiset  ja  muut
ajankohtaistiedotukset  tavoittavat  lähes  reaaliajassa  lukijansa.  Seura  on  mukana Facebookissa,
internetissä  toimivassa  yhteisöpalvelussa,  joka tarjoaa kasvavia  mahdollisuuksia  kansainväliseen
yhteydenpitoon.
Jäsentiedote ilmestyy vuonna 2019 neljänä numerona, jotka lähetetään jäsenille valinnaisesti joko
perinteisenä  paperiversiona  tai  sähköpostitse.  Kustannussyistä  sähköpostitse  lähetettävästä
tiedotteesta pyritään tekemään mahdollisimman houkutteleva luettava. Otteita jäsentiedotteista on
luettavissa myös seuran kotisivuilla.
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