
Suomen sukukansaohjelma   
 
M. A. Castrénin seuran hallinnoima, vuodesta 1994 toiminut Suomen opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittama sukukansaohjelma päättyi vuoden 2012 lopussa. Ohjel-
man suuntaviivoista päättänyt ministeriön ja seuran kokoama neuvottelukunta lopetet-
tiin samalla. 
 
Sukukansaohjelman työtä jatkamaan opetus- ja kulttuuriministeriö perusti hakume-
nettelyn Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa. Sen apurahat on 
tarkoitettu suomalaisille järjestöille ja yhteisöille, ja hakemukset osoitetaan ministeri-
ölle, jossa ne käsitellään. 
 
Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa 
 
Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-
ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. 
 
Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa suomensukuisten kielten ja kulttuurien parissa 
yhteistyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. 
 
Vuonna 2013 on kaksi hakuaikaa: 18.1. ja 15.4. 
 
Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa perustuu vastavuoroiseen 
kumppanuuteen ja hankeyhteistyöhön seuraavilla painopistealueilla: 
 
1) suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ylläpito ja kehittäminen monikulttuuri- 
sessa yhteiskunnassa  
2) suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ylläpito ja kehittäminen  
3) kansalaisjärjestöjen tekemän suomalais-ugrilaisen kulttuurialan yhteistyön kehit-
täminen 
 
Hakuun sisältyvää stipendiaattitoimintaa hallinnoi Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskus CIMO. Lisätietoa saa sivuilta http://www.cimo.fi  
 
Lisätietoja: Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro puh. 0295 3 30198, 
etunimi.sukunimi[a]minedu.fi, Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00230 Valtio-
neuvosto, 
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_suomala
is-ugrilaiseen_kulttuuriyhteistyoehoen_Venaejaen_kanssa?lang=fi  
 
Yhteistyöhankkeet M. A. Castrénin seuran kanssa 
 
M. A. Castrénin seura jatkaa yhteistyötään Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen 
kanssa luomalla yhteyksiä ja edistämällä vuorovaikutusta suomalaisten ja näiden kan-
sojen välillä, tekemällä tunnetuksi suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuria Suomes-
sa ja muualla maailmassa sekä tukemalla niiden kulttuuripyrkimyksiä ja oman kielen 
käyttöä ja kehittämistä nykyaikaisen viestinnän välineeksi. Seura hakee rahoitusta 
hanketoimintaansa etupäässä Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa 
-hausta. M. A. Castrénin seura voi käynnistää hanketoimintaa myös suomalaisten 
toimijoiden kanssa, mitä varten rahoitusta haetaan lisäksi muista lähteistä. 
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http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_suomalais-ugrilaiseen_kulttuuriyhteistyoehoen_Venaejaen_kanssa?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_suomalais-ugrilaiseen_kulttuuriyhteistyoehoen_Venaejaen_kanssa?lang=fi


 
M. A. Castrénin seuran hallitus ottaa tänä vuonna vastaan kieleen ja kulttuuriin liitty-
viä hanke-ehdotuksia Venäjän suomalais-ugrilaisilta toimijoilta 30.11.2013 saakka. 
Esitetyt hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan keväällä 2014 ja päättyä viimeistään 
keväällä 2015. 
 
Hanke-ehdotuksen tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi 
suunnitelma yhteistyöstä, aikataulu, rahoitussuunnitelma (omarahoitus, muu rahoitus), 
yhteistyökumppanit Venäjällä ehdottajan (juridinen toimija, ei yksityishenkilö) yh-
teystiedot (osoite, puhelin, faksi, sähköposti). 
 
Yhteistyöehdotus tulee lähettää postitse M. A. Castrénin seuraan (PL 242, 00171 Hel-
sinki, Suomi). Pelkästään sähköpostitse lähetettyjä yhteistyöehdotuksia ei käsitellä. 


