TOIMINTASUUNNITELMA 2012
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 järjestöjen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja
muiden tahojen kanssa hoitamaan yhteyksiä, edistämään stipendiaattivaihtoa sekä tukemaan kirjallisuuden julkaisemista Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kielillä ja
kielten kehittämistä nykyaikaisen viestinnän välineiksi.
Vuonna 2012 seuran toiminnan pääpaino tulee olemaan sukukansaohjelman hallinnoimisessa ja toteutuksessa. Seura vastaa käytännössä sukukansaohjelman määrärahojen myöntämisestä, käytöstä ja seurannasta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten
laitosten määrärahoja lukuun ottamatta. Seuran toimintaa tulee mahdollisesti supistamaan valtiovarainministeriön esittämä valtionavun leikkaus 16 %:lla. Leikkaus tulee
toteutuessaan koskemaan seuran sekä yleistä toiminta-avustusta että tukiohjelman erityisavustuksia.
Kohteena sukukansat
Vuodesta 1994 lähtien M. A. Castrénin seura on toiminut valtiollista sukukansaohjelmaa koordinoivana toimistona ja ohjelman vastuullisena toteuttajana. Kuluvana
vuonna ohjelman sisältöä uudistetaan vastaamaan paremmin kansainvälisiä vaatimuksia ja ohjelmaan kohdistettuja odotuksia. Sukukansaohjelmasta on oma erillinen toimintasuunnitelmansa.
Seura pyrkii jatkamaan monipuolista toimintaansa kohdealueillaan.
Seura jatkaa ns. kielikummitoimintaa Marin tasavallassa sijaitsevan Šorunzan koulun
ja Komin tasavallassa sijaitsevan Bolšelugin koulun kanssa mm. tilaamalla koululaisille omakielisiä lastenlehtiä ja tukemalla luokkaretkiä.
Kohteena Suomi ja muut maat
Vuoden alussa julistetaan haettavaksi M. A. Castrénin seuran palkinto, joka myönnetään populaarimusiikin suomalais-ugrilaisille taitajille.
Seuran pitkäaikainen hanke, valokuvateos Volgan mutkasta Siperiaan, valmistuu keväällä. Suomen- ja englanninkieliset laitokset julkistetaan vuosikokouksen yhteydessä. Teos ilmestyy Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston avustuksella
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia -sarjassa.
Seura ryhtyy valmistautumaan M. A. Castrénin syntymän 200-vuotisjuhlavuotta 2013
varten suunnittelemalla juhlavuoden erityishankkeita ja muuta ohjelmaa merkkihenkilön kunniaksi. M. A. Castrén ja Siperian kielioppi -kirja pyritään kääntämään komiksi

ja julkaisemaan se juhlapainoksena. Jäseniltojen sisältöä suunnitellaan myös Matias
Aleksanteri Castrénin perintöä kunnioittaen.
Seura on mukana Unkarissa syksyllä pidettävää VI suomalais-ugrilaisten kansojen
maailmankongressia Kansa ja kieli valmistelevassa toimikunnassa.
Vuosittaista sukukansapäivää vietetään syksyllä M. A. Castrénin seuran palkintoon ja
populaarimusiikkiin liittyen.
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.
Toimintavuoden aikana järjestetään uralilaisia kansoja esitteleviä teemailtoja ajankohtaisista aiheista hyödyntäen vierailevia asiantuntijoita.
Seura osallistuu virolaisen Fenno-Ugria-säätiön hallinnoiman suomalais-ugrilaisten
kansojen verkkotietosanakirjan Web Encyclopedia tuottamiseen. Mukana hankkeessa
ovat Virosta myös Viron kirjallisuusmuseo ja Perinnemusiikin keskus, Latviasta Liiviläinen Kulttuuriseura ja Suomesta Kulttuurien museo ja Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos /
suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit. Rahoitus hankkeeseen on saatu Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmasta.
Tiedotus
M. A. Castrénin seura palvelee jäseniään, viranomaisia, tiedotusvälineitä, kouluja ja
muita tahoja välittämällä tietoa uralilaisista kansoista.
Yhtenä tiedonvälittäjänä toimii kirjakokoelma, joka käsittää noin 1000 nidettä. Se on
syntynyt etupäässä seuran tukemien julkaisuhankkeiden ja monipuolisen ruohonjuuritason verkoston myötä. Perustiedot teoksista ovat saavutettavissa Internetissä vuoden
2012 aikana.
Seura osallistuu eri tahojen järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksiensa mukaan.
Seura pyrkii lisäämään näkyvyyttään kotimaassa ja myös ulkomaille suuntautuvaa tiedonvälitystä kehittämällä kotisivujaan ja suomalais-ugrilaisista kansoista kertovaa
verkkotietopakettia www.ugri.net. Kotisivujen kirjallisuusosio tulee täydentymään kevään aikana komipermjakkilaisella runoudella. Seura liittyi alkuvuodesta Facebookiin,
internetissä toimivaan yhteisöpalveluun, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia
yhteydenpitoon suomalais-ugrilaisten ystävien kanssa.
Jäsentiedote ilmestyy vuonna 2012 neljänä numerona.

