Otteita M. A. Castrénin seuran jäsentiedotteesta 1/2014
Tapahtumia Suomessa
Jundan taiteilijoiden näyttely

8.–23.3.2014
Galleria Huuto
Jätkäsaari 1 ja 2 ja Videokoppi
Tyynenmerenkatu 6, 00220 Helsinki
Ryhmä suomalaisia taiteilijoita (Marika Aho, Aino Johansson, Otto Eskelinen,
Juulia Niiniranta ja Outi Rossi) osallistui vuoden 2013 etnofuturistiseen
symposiumiin Udmurtiassa Jundan bessermanilaiskylässä. Projektia koordinoi
Sattva-Hanna Toiviainen.
Taiteilijoiden Jundassa tekemiä teoksia sekä Jundassa kerätyn materiaalin pohjalta
tehtäviä uusia teoksia nähdään nyt Suomessa.
Lisätietoja: https://www.facebok.com/events/224239451068449/
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Suomalais-Ugrilaisen Seuran kokouksia keväällä 2014
Paikkana on Tieteiden talon sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukset alkavat klo
18.15, ja niihin on vapaa pääsy.
21.3. dos. Ildikó Lehtinen (Kulttuurien museo): Onko marilaiskylillä tulevaisuutta?
25.4. fil. maist. Lotta Jalava (Helsingin yliopisto): Tundranenetsin modusten
kieliopillistumispolkuja. Paikkana Tieteiden talon sali 505
16.5. dos. Päivi Onkamo (Helsingin yliopisto) – aihe ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoja: Suomalais-Ugrilainen Seura, sihteeri Ulriikka Puura, sihteeri[a]sgr.fi, www.sgr.fi
………………………………………………………………………………………………

Tapahtumia ulkomailla
International Finno-Ugrist Students' Conference (IFUSCO)
täyttää 30 vuotta ja palaa juhlavuotensa kunniaksi juurilleen syntymäpaikkaansa
Göttingenin Georg-August -yliopistoon. 09.–12.04.2014 fennougristiikan ja sen
naapuriaineiden opiskelijat ovat tervetulleita esittelemään omia töitään suurelle
yleisölle, vaihtamaan ajatuksia tutkimusprojekteistaan ja solmimaan kansainvälisiä
(ystävyys)suhteita. Kuten aikaisempinakin vuosina on esitelmien lisäksi tarjolla
runsas ja monipuolinen oheis- ja kulttuuriohjelma. Osallistumismaksu on 60/70 €.
Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2014!
Lisätietoja: https://www.uni-goettingen.de/de/suomi/470503.html
***************************************************************************

V yleisvenäläinen tieteellinen fennougristiikan konferenssi
Aika: 25.–28.6.2014
Paikka: Petroskoi, Karjalan tasavalta
Konferenssin pääteema on Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit Venäjän
sosiokulttuurisessa maisemassa. Esillä ovat suomalais-ugrilainen kielentutkimus, folkloristiikka,
kirjallisuudentutkimus, musiikkikulttuuri, etninen historia ja nykyajan etnososiaaliset
prosessit.
Lisäksi on tarkoitus järjestää kolme symposiumia seuraavista aiheista:
– nykyaikaiset etniset ja kielelliset prosessit suomalais-ugrilaisessa maailmassa
– suomalais-ugrilaisten kansojen uskonnolliset ja mytologiset perinteet
– suomalais-ugrilaisten kansojen etnopedagogiset perinteet perheen ja yhteiskunnan
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evoluutiossa
Lisätietoja: Karjalan Historian, kielen ja kirjallisuuden instituutti, Rossija, Respublika
Karelija, 185910, Petroskoi, ul. Puškinskaja, d. 11.
Konferenssin sihteeri Aleksandra Pavlovna Rodionova, puh. +7-8142-781886,
fu2014[a]krc.karelia.ru, http://illhportal.krc.karelia.ru
***************************************************************************

Marin kielen ja kulttuurin kesäkurssi 30.6.–20.7.2014
Tänä vuonna kesäkurssi järjestetään ensimmäisen kerran historiansa aikana sekä
pääkaupun-gissa Joškar-Olassa (2 vk) että itämarilaisessa kylässä Baškortostanissa (1
vk). Perinteiseen tapaan tarjolla on useita tasokursseja, niin että kurssille voivat
osallistua sekä vasta-alkajat että edistyneemmätkin. Opetuksen ja vapaa-ajanohjelman
lisäksi majoitus, ruokailut ja kuljetukset kurssin aikana
kuuluvat
osallistumismaksuun 800 USD.
Lisätietoja:http://marsu.ru/summersrschool2014
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