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M. A. CASTRÉNIN SEURAN VUOSIKOKOUS

Aika         torstai 20.4.2017 klo 18.00
Paikka         Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki

Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenille tämän jäsentiedotteen mukana. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen elokuva- ja teatteriohjaaja, käsikirjoittaja Pauliina
Feodoroff kertoo  satavuotiaasta  saamelaisyhteistyöstä,  ajankohtaisista  saamelaiskysymyksistä  ja
Arktisesta neuvostostakin.

Tänä  vuonna  saamelaiset  juhlivat  Pohjolan  100-vuotiasta  saamelaisyhteistyötä,  Saame  100!
6.2.1917 Norjan Trondheimissa pidettiin ensimmäinen tapaaminen, joka oli alkua Norjan, Ruotsin,
Suomen ja Venäjän yhteistyölle ja jonka muistoksi helmikuun kuudetta  päivää juhlitaan vuosittain
yhteisenä kansallispäivänä.

Vuosikokouksen  jälkeen  on  tarjoilua,  jonka  lomassa  voi  mm.  tutustua  seuran
kunniakirjakokoelmaan (kuvassa vain osa). Tervetuloa!



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Castrénin  seura  teki  pienen  jäsenhankintakampajan  tämän  vuoden  alussa,  saimme  useita  uusi
jäseniä  seuraamme.  Pienessä  järjestössä  jokainen  on  tärkeä,  toivotamme  kaikki  uudet  jäsenet
lämpimästi  tervetulleeksi  puhaltamaan yhdessä suomalais-ugrilaiseen hiileen.  Jäsenhankintaa saa
oikein mielellään jatkaa kampanjan jälkeenkin.

Tämän vuoden vuosikokous pidetään torstaina 20.4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tiloissa. 
Vuosikokoukseen kannattaa osallistua, siellä saan napakan katsauksen järjestön toimintaan ja tapaa 
samalla muita jäseniä. Vuosikokousesitelmän pitää elokuvaohjaaja Pauliina  Feodoroff, aiheena on
saamelaiskysymykset ja Arktisen neuvoston puheenjohtajuus, jonka Suomi on ottanut vastaan 
tämän vuoden alusta kahdeksi vuodeksi. Kiinnostava katsaus on siis tiedossa.

Tällä  toimikaudella  satsataan  jo  vakiintuneiden  toimintamuotojen  –  hankeyhteistyö  Venäjällä
asuvien  suomalais-ugrilaisten  toimijoiden  kanssa,  sukukansapäivän,  jäseniltojen  ja  erilaisten
yhteistyöprojektien – lisäksi suomalais-ugrilaisista kansoista kertovien nettisivujen päivittämiseen.
Alun perin ugri.net-sivustot tehtiin toistakymmentä vuotta sitten, nyt puhaltavat jo ihan uudet tuulet.
Sekä  koulujen  opetusmateriaaliksi  sopivat  että  yleistä  tietoa  suomalais-ugrilaisista  kansoista  ja
kielistä jakavat sivut on tarkoitus uudistaa vastaamaan tämän päivän käyttötarpeita.

ANNE HELTTUNEN
                            puheenjohtaja

********************************************************************************

CO2lonialNATION
Rospuutto-ryhmä ja Kiirunan saamelaisteatteri

pe 28.4.2017 klo 10.00
la 29.4.2017 klo 15.00

Kulttuurikeskus Stoa, musiikkisali, Turunlinnantie 1, Helsinki

liput alk. 15 €, Lippupiste, www.lippu.fi, puh. 0600 900 900 (1,98 € / min + pvm)
Kesto 1 h 20 min (ei väliaikaa)
Ikäsuositus yli 16 v

CO2lonialNATION aloittaa  teatteritaiteessa  sen,  minkä  poliittisten  toimijoiden  tulisi  viimeinkin
aloittaa. CO2lonialNATION on teatterillinen totuuskomissio Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän
suhteista (ja liian usein suhteettomuudesta) saamelaisiin. Ja meidän saamelaisten suhteista (ja niiden
särkymisestä) toinen toisiimme: miten rikottu rikkoo toistaan ja itseään, sukupolvelta toiselle.

Meitä on liian vähän. Liian paljon on pelissä. Liian vähän aikaa. Liian paljon reagoitavaa. Liian
vähän reagoijia. Joka ainoa teko, joka ainoa ajankäyttö pitää punnita, valita viisaasti. Liikkumatilaa
ei ole. Hengähdystaukoja ei enää ole. Joka päivä jotakin uutta. Joka päivä uusi isku, johon vastata.
Mitä on kolonisaatio? Voinko selittää sitä koskaan kenellekään toiselle kuin kolonisoidulle tavalla,
joka olisi ymmärrettävä? Miksi kolonisaatio jatkuu yhä? Miten kolonisaation kohde voi katkaista
riistämisen  ketjun.  Onko  kenelläkään  muulla  siihen  koskaan  tarvetta?  Miksi  hän,  joka  hyötyy
asioiden nykytilasta, muuttaisi mitään? Mitä tapahtuu ja missä?

Ohjaus: Pauliina Feodoroff
Käsikirjoitus: Pauliina Feodoroff, Niillas Holmberg, Simon Issát Marainen, Mio Negga, Sarakka Gaup ja
Elina Israelsson
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JÄÄT PUHUVAT, ARKTIS KIEHUU

POHJOINEN ON NYT POLIITTISEMPI ILMANSUUNTA KUIN KOSKAAN

Altai  ja  Novosibirsk.  Seisomme  yliopiston  arkeologisen  laitoksen  kaikkein  salaisimmassa  ja
hoivatuimmassa huoneessa.

Olemme päässeet katsomaan arkaluontoisia lasivitriinejä. Lasien takana makaa liikuttavasti kaksi
ihmishahmoa, ruskeaa muumiota vaatteissaan tai riekaleissa, joita vaatteista on jäljellä. Koruineen,
aseineen, vainajien mukaan laitettuine tykötarpeineen.

He ovat Altaivuorten tatuoitu muinaisprinsessa ja prinssi, jotka löydettiin 1993 Ukokista haudattuna
vuorten ikiroutaan, suljettuun luolaan. Muumiot ovat ajalta 500 - 400 vuotta ennen ajanlaskumme
alkua.

Paikalliset  heimot  eivät  olisi  halunneet,  että  muumiot  siirretään  hautapaikastaan  yliopiston
varastoihin.

Kun muumiot oli ”ryöstetty” ja kuljetettu Novosibirskiin, alkoi tapahtua outoja asioita.
Vuoret  puhuivat.  Suurin  ja  rajuin  alueella  ehkä  koskaan  koettu  maanjäristys  koetteli  seudun
asukkaita, ihmisiä ja eläimiä.

Useita  kyliä  tuhoutui,  laaksoissa  laiduntavia  kameli-  ja  hevoslaumoja  kuoli  maanvyöryn  alle,
kertovat Altain nomadit.

Heidän  suhteensa  ”ihmiskunnan äitiin”  sai  minut  ymmärtämään mitä  tapahtuu,  kun ihminen ei
kunnioita historiaansa eikä luontoa, olosuhteita, jotka ovat pitäneet elintärkeitä struktuureja koossa.

ARKTINEN PELILAUTA

Napajäät ovat nyt kaikkien huulilla.

Suomen  seuraavat  kaksi  vuotta  isännöimä  maailman  Arktinen  neuvosto  on  saanut  historiansa
suurimman painoarvon.  Presidentti  Vladimir Putin haluaisi  tavata Pohjolassa kollegansa Donald
Trumpin, ja presidentti Sauli Niinistö tarjoutui järjestämään tapaamisen Suomeen.

Mistä onkaan kyse? Luonnonvaroista. Kun A. E. Nordenskiöld aikoinaan 1878 -79 sai hirvittävän
keripukkisen purjehduksen ja jäihin juuttumisen jälkeen Vegansa ohjastettua Koillisväylän ympäri,
oli ihmiskunnan riemu suuri.

Uusi kauppaväylä oli avattu. Periaatteessa ainakin.

Nyt  pohjoisnavan  omistuksesta  kiistelevät  maailman  suurvallat,  ja  Venäjä  on  iskenyt  lippunsa
napamantereen vedenalaiseen kallioon.

USA, Kanada, Grönlanti, Tanska, Norja ja myös Ruotsi ja Suomi haluavat osansa vedenalaisista
aarteista, öljystä, kaasusta, mineraaleista, kalastus- ja merenkulkuoikeuksista.

Huippuvuorten  kansainvälisessä  kriisipesäkkeessä,  ”harmaassa  kolmiossa”,  troolarit  tuuppivat
toisiaan, ja meren pohjasta on löydetty öljy- ja kaasuesiintymiä. Lakimiehet nostavat palkkojaan.
Samaan  aikaan  maailman  tiedemiehet  ovat  huolissaan  vedenalaisen  öljynporauksen  tuhoisista
vaaroista.

Vahingon sattuessa jään alle levittäytyvää öljyä on nykyisillä tekniikoilla mahdoton kerätä.
Greenpeacen maailmanlaajuinen kansalaisadressi keräsi vedenalaisen öljyn poraamista vastustavaan
listaan yli kuusi miljoonaa nimeä.

Sekään ei vielä riitä.
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Arktisen  jään  sulaminen  muuttavat  maapallon  ilmasto-  ja  vesistöolosuhteita  nopeammin  kuin
kukaan keksi  kuvitella.  Atollit  jäävät  veden alle.  Aavikoituminen kiihtyy.  Hurrikaanit  ja  muuta
myrskyilmiöt yleistyvät. Ympäristötuhojen aiheuttamat kansainvaellukset ovat pian täällä.
Mutta senhän kaiken tiedämme. Ainakaan tietoa ei puutu.

KANSOJEN KUOLEMA

Meressä hiljaa uiskentelevat turkoosit  jäävuoret ovat sielua hivelevän kauniita.  Oikeastaan ehkä
kauneinta mitä muistan koskaan nähneeni. Niiden sadunomaiset muodot, holvikaaret, minareetteja
muistuttavat  tornit,  aavekaupunkien  jäiset  silhuetit  uivat  ikiaikaisessa  maisemassa  Grönlannin
vuonoista kohti Atlanttia.

Näen  Ilulissatin  kuuluisien  jääpylväiden  murtumisen.  Jäät  narskuvat,  valittavat  ja  ulvahtelevat.
Kuuluu hirvittävä alkuräjähdys. Osa jäävuorista lahoaa vuonoon ja aloittaa purjehduksensa kohti
valtamerta.

Näin on aina ollut. Ikijäät uusiutuvat, mutta nyt vauhti on vaarallinen ja kumuloituva.
Tämänkin tiesimme, mutta otimmeko huomioon, että luonnonkatastrofit kuten Siperian ikiroudan
sulaminen ja satojen jo nousseiden metaanikuplien hajoaminen tuhoavat myös alueista riippuvaiset
alkuperäiskansat.

Inuittien  pyyntikulttuurit,  saamelaisten,  enetsien,  nenetsien,  tšuktšien,  jukagiirien  ja  kymmenien
muiden pohjoisten vähemmistökansojen kulttuurit, elinkeinot ja kielet ovat vaarassa. Kansat ovat
uhanalaisia,  sillä  tarjotun  vodkan  voimalla  he  eivät  voi  rakentaa  perspektiivejä  tai  säilyttää
identiteettiään.

Olen nähnyt Grönlannissa ja Pohjois-Kanadassa,  Pohjois  -ja  Länsi-Siperiassa kyliä ja  yhteisöjä,
jotka  ovat  jääneet  paitsi  viina-  myös  huumekoukkuun.  Taistelu  on  kovaa.  Erään  lentoaseman
kallisarvoinen, vasta saapunut huumekoira ei ehtinyt kotoutua, kun se jo löytyi ammuttuna.

Jääkarhut laputtavat vangittujen Greenpeace-aktivistien  vapauttamiseksi. Kirjoittaja vasemmalla. Kuva: 
Teemu Silván.
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SUOMEN TUTKIMUSPERINNE

Mutta emme ole aseettomia. Arktisten luonnonvarojen säästäminen ja ryöstämisestä luopuminen on
poliittinen ratkaisu.

Suomalaisilla  on  hyvin  vahva  ja  vanha  perinne  alueiden  kansojen  ja  luonto-olosuhteiden
tuntemuksessa ja tutkimuksessa. Tiedemiehemme ovat luoneet maailmassa harvinaisen tietopankin
näistä  alueista  alkaen  eri  sukupolvien  Donnereista,  Mathias  Aleksander  Castrénista,  August
Ahlqvistista,  Sakari  Pälsistä,  isä-  ja  poika  Granön  Altai-tutkimuksesta  tai  C.G.  Mannerheimin
matkasta Aasian halki jne. Lista on mittava. Ja merkittävä.
Suomen tulee nyt puheenjohtajuutensa aikana aktivoida tietämyksensä Arktisen alueen historiasta,
sitä asuttavien kansojen menneisyydestä, ihmisen ja luonnon dialogista.

Aiemmin  on  sattunut,  että  Venäjä  on  estänyt  omia  alkuperäiskansojaan  edustavan  RAIPON
-järjestön läsnäolon Arktisen neuvoston kokouksessa.

”Suomen on yhdessä muiden Pohjoismaisen kanssa pystyttävä estämään tämän toistuminen”, sanoi
presidentti Tarja Halonen arktisia kulttuureja koskevassa seminaarissa helmikuussa.
Pohjoismaat yhdessä voivat olla vanha yksikkö.

Myös EU on laatimassa omaa yhdennettyä Arktista ohjelmaansa.  EU-edustajamme Heidi Hautala
kirjoittaa,  miten parlamentin  kanta  on,  että  EU:n ja  ETA:n ”jäisillä  arktisen alueen vesillä”  on
saatettava  voimaan  öljynporauskielto.  Pohjoismaiden  tulee  olla  arktisen  tien-  ja  tiedonnäyttäjiä
EU:ssa.

KIRSIKKA MORING

Kirjoittaja  on  osallistunut  monivuotiseen  yhteispohjoismaiseen  Världen  sett  ovenfra-
journalistikoulutukseen eri puolilla Pohjoista pallonpuoliskoa.

Summer School of Mari Language and Culture
Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russian Federation
July 2-16, 2017

Mari State University is happy to announce the annual Summer School of Mari Language and Culture 
organized by the Institute of National Culture and Intercultural Communication and the International Office 
of Mari State University. Your studies will be enhanced by an experienced teaching staff, a cozy and secure 
environment, and the opportunity to explore traditional Mari culture.

This year the Summer School program will consist of two parallel modules: one for beginners and one for 
advanced students (those who are continuing studying Mari). The classes and workshops will be delivered by
the experienced professors of Mari State University.

Total cost of participation is 30,000 Rubles (about 500 USD). This includes: the registration fee of 6,000 
Rubles (about 100 USD), tuition fees, accommodation in the student dormitory, meals in the student cafeteria
(twice per day: breakfast and lunch), the cultural programme, and local transportation for the duration of the 
Summer School.
To apply for the Summer School, write an email to inter_office@marsu.ru. The fees should be paid in 
Russian Rubles upon arrival to the cashiers of Mari State University. The sum is calculated based on the 
USD exchange rate of the Central Bank of the Russian Federation on the day of payment.

Deadline for application and payment of the registration fee: May 15, 2017 The application form should be 
submitted to the International Office of Mari State University. You may also send a copy of the receipt from 
the bank as confirmation of your payment.
 
Contacts: inter_office@marsu.ru, (+ 7-8362) 68 80 42
https://marsu.ru/en/International/summer_school_in_mari_language_and_culture/
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UUTISOTSIKOITA MARISTA

Mari Uver on nettisivusto ( http://mariuver.info/ ) joka tarjoaa valikoituja uutisia pääasiassa Marista 
mutta myös muualta. Uutisia on enimmäkseen venäjäksi mutta niitä on myös mariksi, viroksi ja 
englanniksi. Tässä venäjänkielisiä otsikoita suomeksi tammi–maaliskuulta 2017:

2.1. Yhteisö ilmaisee epäluottamuksen Leonid Markeloville.
3.1. Marissa on meneillään kokous yleistä tariffien kasvua vastaan.
3.1. Markelov: Kehen minut vaihdetaan?
5.1. Mari Elin asukkaat vaativat Markelovia vetäytymistä.
9.1. Joškar-Olassa päätettiin salaa rakentaa uusi kirkko.
10.1. Mari ušem ehdottaa uudet sääntönsä esitteessä.
13.1. Marin Elin yhteiskunnalliset toimijat pyytävät Putinia selvittämään tasavallan tilannetta.
16.1. Mari Elissä valmistaudutaan marien ensimmäisen kokouksen 100-vuotisjuhlaan.
18.1. Markelov kieltäytyi vastaamasta asukkaiden kysymyksiin suorassa lähetyksessä.
19.1. Tavran marit viettivät Šorykjolia.
19.1. Baškortostanin marit valmistautuvat kokouksen 100-vuotisjuhlaan.
19.1. Wikipedistit kokoontuvat Joškar-Olaan.
20.1. Markelov päätti palauttaa helpotuksia kylien eläkeläisille.
23.1. Jamakovin juhlaa vietettiin Iževskissä.
25.1. Filmi mareista esitetään Unkarin elokuvafestivaaleilla.
26.1. Muistellaan niitä aikoja… Mari ušemin ja marien ensimmäisen kokouksen 100-vuotisjuhlan 

alla (seuraavat osat 31.1., 1.2., 3.2., 21.2., 29.3.)
2.2. Baškortostanin marit 100 vuoden jälkeen: meillä ei ole mitään millä ylpeillä.
5.2. Ukrainan marit rekisteröivät seuransa virallisesti.
11.2. Pelmenin maailmanpäivää vietettiin Iževskissä.
14.2. Suomalais-ugrilaisten elokuvien festivaali FUFF-IV.
15.2. Joškar-Olassa jälleenrakennetaan "Terveyden puistotie".
15.2. Marilainen laulaja esiintyy Moskovan festivaalilla.
15.2. Mari Elissä vietetään Üjarnja-juhlaa.
15.2. Keskus jakoi Mari Elille 137 milj. ruplaa.
16.2. Marit ja udmurtit tv:n "Moskovan illassa".
17.2. Joškar-Ola voi jäädä ilman trolleybusseja.
17.2. Joškar-Olan "Terveyden puistotieltä" kaadetaan puita.
22.2. Laadun kannalta elämä Mari Elissä kuuluu huonoimpiin.
22.2. Marien nihilismistä.
26.2. Marityttö sai kolmannen sijan Jugrassa.
26.2. Marilaisia tietoja Tatarstanista.
27.2. Valhe ja marien historia.
27.2. Kaksikymmentä venäjäläistä opiskelijaa saa apurahan opiskeluun Unkarissa.
28.2. Hän korosti äidinkielen opiskelun tärkeyttä.
4.3. Matkat udmurttien ja marien luo.
7.3. "Marilainen maailma" ja "Marin liitto" päättivät yhdistyä.
10.3. Ukrainan marilaisten seura meni kansan pariin.
14.3. Zenkin Venäjän ja Mari Elin vallasta – mitä pitää tietää.
15.3. Unkarissa soivat marilaiset instrumentit.
16.3. Moskovassa pidettiin Mari Elin osakunnan edustajakokous.
22.3. Joškar-Olassa alennetaan opettajien keskipalkkaa.
23.3. Kansainvälinen festivaali KAMWA 2017.
27.3. Mari Elissä mareja ei päästetä valtaan.
27.3. Joškar-Olassa mielenosoitus oikeudenmukaisuuden puolesta.
27.3. "Kirje provinssista" kertoo Mari Elistä.

ARTO MOISIO
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Seuran sähköisiltä tiedotuskanavilta saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista 
suomalais-ugrilaisessa maailmassa:

* Klikkaa itsesi sivuille, tykkää ja tule ystäväksemme:
           Facebook: M. A. Castrénin seura MAC
            * Liity seuran sähköpostitiedotuslistalle – lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen 

marja.lappalainen[a]castren.inet.fi.
______________________________________________________________________________

M. A. Castrénin seura

Toiminnanjohtaja Marja Lappalainen Postiosoite: PL 242, 00171 Helsinki
puh. +358 (0)9 135 7820 Käyntiosoite: Mariankatu 7 A, 5. krs,
marja.lappalainen[a]castren.inet.fi 00170 Helsinki

Päivystys keskiviikkoisin klo 9.00–13.00

http://www.macastren.fi http://www.ugri.net
FB: M. A. Castrénin seura MAC

M. A. Castrénin seura on perustettu Helsingissä vuonna 1990. Se pyrkii ylläpitämään ja kehittämään
yhteyksiä Venäjällä asuviin uralilaisia kieliä puhuviin kansoihin. Seuran jäseneksi voi liittyä
ilmoittamalla yhteystietonsa toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujen kautta.
Jäsenmaksut ovat vuosijäseniltä 20 €, opiskelijajäseniltä 10 €, ainais- ja yhteisöjäseniltä 200 € ja
ainaisyhteisöjäseniltä 1000 €.

Hallituksen jäseniä ovat toiminnanjohtaja Anne Helttunen (pj., Äidinkielen opettajain liitto), 
kääntäjäkoordinaattori Merja Aho (Kirjallisuuden vientikeskus FILI), tohtorikoulutettava Elina 
Ahola (vpj., Turun yliopisto), neuvotteleva virkamies Henna Haapala (ympäristöministeriö), MuT 
Maari Kallberg, kirjailija Riina Katajavuori, arkeologi Mika Lavento (Helsingin yliopisto), 
toimittaja Kirsikka Moring ja FT Merja Salo (Helsingin yliopisto).
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