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M. A. CASTRÉNIN SEURAN VUOSIKOKOUS SIIRTYY

Seuran vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan maalis–huhtikuun aikana. Koronaviruksen
aiheuttaman tilanteen ja sen myötä annettujen rajoitusten vuoksi seuran hallitus on todennut,
että vuosikokousta ei voida pitää määräaikaan mennessä vaan se siirretään pidettäväksi
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Mikäli tilanne helpottuu nopeasti, vuosikokous voisi
olla mahdollinen ehkä kesän alussa, tai sitten jätämme kokoustamisen suosiolla syksyyn.

Meiltä on tullut kyselyitä, voisiko kokouksen
pitää sähköisesti. Patentti- ja rekisterihallituksen
mukaan yhdistyksen kokoukseen voi osallistua
sähköisesti, mikäli asiasta on maininta
yhdistyksen säännöissä. Meidän säännöissämme
mainintaa ei ole. Kaikilla jäsenillä ei valttämättä
olisi myöskään mahdollisuutta sähköiseen
kokoontumiseen, tasavertainen osallistuminen
pitäisi olla mahdollista. Pidetään siis
vuosikokous myöhemmin perinteiseen tapaan ja
parempaan aikaan!

Vuosikokousvalmistelut ehdittiin tehdä ja
kokouspäiväkin esitelmineen oli sovittu.
Tilintarkastus saatiin myös tehdyksi ja hyväksy-
tyksi. Ehdimme saada myös OKM:n valtion-
avustusmyönnön juuri ennen poikkeustilan
alkamista, joten olemme voineet käynnistää
yhteistyöhankkeet niin täällä Suomessa kuin
Venäjällä.

Vuoden suurtapahtuma VIII suomalais-
ugrilaisten kansojen maailmankongressi
Kulttuuriympäristö – kieli ja mieli, joka oli
tarkoitus järjestää kesäkuussa Virossa, on myös
peruutettu. Seura on osallistunut kongressia
järjestävän konsultaatiokomitean ja maailman-
kongressin järjestelytoimikunnan työskentelyyn.
Työ ei kuitenkaan mene hukkaan, sillä kongressi
tullaan pitämään  myöhemmin samassa
paikassa, Viron uudessa kansallismuseossa
Tartossa.
Seuran syyskauden toimintaan kuuluvat
perinteiset sukukansapäivän tapahtumat ja
tietenkin seuran 30-vuotisjuhlallisuudet. Näistä
kaikista ilmoittelemme myöhemmin jäsen-
tiedotteissa, kotisivuilla ja Facebookissa.
Ajankohtaisista suomalais-ugrilaisen maailman
asioista saa näin poikkeusaikanakin tietoa
seuran toimistosta puhelimitse tai sähköpostitse
sekä FB-sivulta – pidetään yhteyttä! 



M. A. CASTRENIN SEURA 30 VUOTTA

M. A. Castrénin seura perustettiin Helsingissä 22.1.1990. Perustamiseen vaikutti ratkaisevasti 1980-
luvun lopulla alkanut Venäjän ja Itä-Euroopan murros, joka sai aikaan uudenlaisia konkreettisia
yhteyksiä Suomen ja Venäjällä asuvien uralilaisten (yleisessä kielenkäytössä suomalais-ugrilaisten)
kielten puhujien välillä. 30 vuodessa M. A. Castrénin seura on kasvanut paitsi dynaamiseksi
kansalaisjärjestöksi myös alansa tunnustetuksi vaikuttajaksi Suomessa.

Seuran syntysanat lausuttiin Marin tasavallan pääkaupungissa Joškar-Olassa vuonna 1989, jolloin
siellä järjestettiin suomalais-ugrilaisten kirjailijoiden ensimmäinen kansainvälinen kongressi.
Mukana oli myös kymmenhenkinen delegaatio suomalaisia kirjailijoita, tutkijoita ja toimittajia.
Seuraava kirjailijakongressi pidettiin Suomessa kaksi vuotta myöhemmin, ja järjestäjänä toimi
vastaperustettu M. A. Castrénin seura.

Seura on saanut nimensä Matias Aleksanteri Castrénilta, 1800-luvun alkupuolella vaikuttaneelta
uralilaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen uranuurtajalta. Kenttätyömatkoillaan hän keräsi
kielioppi- ja sanastoaineistoa useista uralilaisista kielistä. Nykyään häntä nimitettäisiin aikansa
kansainväliseksi huippututkijaksi.

Seuran tehtävänä on ylläpitää ja luoda suhteita Venäjän suomalais-ugrilaisiin kansoihin, antaa tietoa
näistä kansoista, kielistä ja kulttuureista ja tukea heidän pyrkimyksiään säilyttää ja kehittää omaa
kieltään ja kulttuuriaan. Seura toimii valtionavun turvin.

Seuran tekemä konkreettinen työ voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: yhteistyöprojekteihin ja
tiedotustoimintaan.

Venäjällä tehtävät yhteistyöhankkeet liittyvät mm. omakielisten lehtien ja kirjallisuuden
julkaisemiseen, kulttuuritapahtumien järjestämiseen ekä radio- ja tv-ohjelmien tekemiseen. Lisäksi
jaetaan käännös-, kirjallisuus- ja journalistipalkintoja, tuetaan koulutustilaisuuksia ja myönnetään
matka-avustuksia sekä Venäjällä että Suomessa pidettäviin seminaareihin, kongresseihin ja
kulttuuritapahtumiin.

Suomalaisille toimijoille myönnetään projektiavustuksia opetus- ja kulttuuriministeriön Suomalais-
ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa -hakumenettelystä. Muutoin Suomessa tehtävä työ on
suurelta osin tiedotustoimintaa. Seuran tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja seuralla on
suomalais-ugrilaisia kieliä ja kansoja esittelevä Internet-tietopaketti www.ugri.net ja kotisivut
www.macastren.fi. Nopeampaa tiedonvälitystä edustavat sähköpostituslista ja Facebook-sivu, jotka
seuraavat suomalais-ugrilaisen maailman tapahtumia. Seuralla on kirjasto, josta kirjojen lisäksi voi
lainata erilaista av-materiaalia. Seuran kolme kiertonäyttelyä ovat kiertäneet ansiokkaasti mm.
kirjastoissa eri puolella Suomea.

Suomalaiselle yleisölle järjestetään esitelmätilaisuuksia, teematapahtumia ja kulttuurimatkoja.
Suurin vuosittainen tapahtuma on syksyisin pidettävä sukukansapäivä. Tänä vuonna
sukukansapäivää vietetään juhlimalla seuran 30-vuotista taivalta.

Seuran keskeisimpiä yhteistyökumppaneita niin Venäjällä kuin Suomessakin ovat kansalliset
kulttuurikeskukset, kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset, kustantamot, korkeakoulut,
tutkimuslaitokset, museot, kirjastot ja joukkoviestimet. Suomalais-ugrilainen verkosto on laaja ja
kasvaa koko ajan. Joukossa on niin ahkeria kumppaneita vuosien takaa kuin uusiakin.

Seura toimii asiantuntijana ja kontaktien välittäjänä suunniteltaessa erityisesti kulttuuri- ja
opetusalan yhteistyöprojekteja sekä asiantuntijavaihtoa ko. kansojen kanssa. Lisäksi seura antaa
asiantuntijalausuntoja suomalais-ugrilaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Hyvää syntymäpäivää, M. A. Castrénin seura!
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MUITA JUHLAPÄIVIÄ VUONNA 2020

Tähän on koottu kalenterivuoden suomalais-ugrilaisten kielten päiviä. Mikäli tiedätte vielä lisää
merkkipäiviä,  ottakaa yhteyttä seuran toimistoon! 

17.2. Komipermjakin eli permjakin kirjakielen päivä
Kielellä on 63.000 puhujaa (vuonna 2010), ja sitä puhutaan Permin Komin piirikunnassa

Permin aluepiirissä. 1860-luvulta lähtien on ilmestynyt komipermjakin kielioppeja, sanastoja ja
oppikirjoja. Varsinainen kirjakieli syntyi Venäjän vallankumouksn jälkeen, ja 1920-30-luvuilla
kieltä ryhdyttiin käyttämään kouluissa, lehdissä ja teattereissa.

14.3. Viron kielen päivä
Viron kielen puhujia on Virossa 930.000 ja ulkomailla 150.000. Kirjakieli syntyi

uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla, ja ensimmäiset kirjat olivat hartaus- ja opetuskirjallisuutta.
Vironkielinen kauno- ja tietokirjallisuus alkoivat kehittyä 1800-luvulla, samoin vironkielinen
lehdistö. Viime vuonna viron kieli täytti 100 vuotta Viron virallisena kielenä.

9.4. Suomen kielen päivä, Mikael Agricolan päivä
Suomen kieltä puhuu Suomessa äidinkielenään 4.9 milj. ja toisena kielenä 0,5 milj. Piispa

Mikael Agricola loi 1500–luvulla pohjan suomen kielelle ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset
painetut kirjat. Vuonna 1978 Agricolan päivästä tehtiin myös suomen kielen päivä. Sama päivä on
myös Suomen kansalliseepoksen Kalevalan kokoajan Elias Lönnrotin syntymä- ja nimipäivä.

16.4. Ersän kielen päivä
Kielellä on 300.000 äidinkielistä puhujaa. Vaikka puhujamäärä on korkea, puhuja-alue on

laaja. Mordvan tasavallassa asuu alle kolmasosa mordvalaisia. 1800-luvulla ilmestyi uskonnollista
kirjallisuutta, kielioppeja ja kansanrunokokoelmia. Ensimmäinen painettu ersänkielinen teos on
katkismus vuodelta 1808, mutta sen käsikirjoitus on jo vuonna 1788.

20.4. Karjalan ja vepsän kielen päivä
Karjalan puhujia arvioidaan olevan Karjalan tasavallassa ja Tverin Karjalassa  60.000 –

95.000. Ortodoksinen kirkko julkaisi 1800-luvulla jonkin verran uskonnollista ja
opetuskirjallisuutta. Karjalan kielessä erotetaan kaksi päämuotoa: varsinaiskarjala ja livvinkarjala,
jotka vielä jakautuvat omiin murteisiinsa.

Vepsän puhujia on 5.000 Karjalan tasavallan sekä Leningradin ja Vologdan alueilla. Vepsän
kielellä on kirjakieli, jota on pyritty elvyttämään 1980-luvun lopulta lähtien julkaisemalla
vepsänkielistä tieto- ja kaunokirjallisuutta niin Karjalan tasavallassa kuin  Suomessa ja Virossa.

17.5. Komin kielen päivä (toukokuun kolmas sunnuntai)
Komia eli komisyrjääniä puhuu äidinkielenään 160.000 komilaista Komin tasavallassa. Komin
ensimmäinen kirjakieli on peräisin 1300-luvulta, jolloin pappi Stefan Permiläinen laati komia varten
oman aakkoston, ns. anbur-kirjoituksen. Komin kieli sai virallisen kielen statuksen tasavallassaan
vuonna 1992.

27.11. Udmurtin kielen päivä, Suomessa puhutun karjalan kielen  päivä
Udmurtin kielen puhujia on 340.000 Udmurtian tasavallassa. Ensimmäinen tieteellinen

kielioppi saatiin vuonna 1851. Kielilaki udmurtista tasavallan valtiollisena kielenä venäjän rinnalla
hyväksyttiin 27.11.2001.
Suomessa puhutun karjalan päivää on vietetty vuodesta 2016 lähtien. 27.11.2009 Suomessa tehtiin
asetusmuutos, jonka mukaan Suomessa puhuttu karjalan kieli määriteltiin yhdeksi Suomen
kansallisista kielistä.

10.12.  Marin kielen päivä
Marin kielten, vuori- ja niittymarin, puhujia on 380.000 Marin tasavallassa. Marin kielen

ensimmäinen kielioppikirja, Tšeremissin kielen kielioppi, julkistettiin 10.12.1775. Kieliopin lisäksi
kirja sisältää marin kielen murteiden sanaluettelon. Marin kielen päivää on vietetty vuodesta 1990
alkaen.
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ELELIMME, OLIMME ...

Elelimme, olimme: minä, sinä, hän, me, te, äijä, miniä, neiti ynnä poika. Ensin meitä oli yksi, kaksi,
viisi, seitsemän. Jää suli, lumi suli, monta sataa vuotta meni. Uusi vuosi, uusia eläjiä. Monia satoja
meitä seisoi pihan keskellä jakamassa säyneitä syötäväksi, puolukoita purnuun panna.

Ilmaa, pilviä yllämme oli. Maata, vettä  allamme. Tuttua ynnä epätuttua meidän kehässämme oli.
Tuntematonta lie pelätty. Kyynärpäät ynnä kynnet meillä oli, sarvia ei. Karjumisen kielen
tunsimme: ei, epä. Käskemisen, lyömisen tunsimme. Vihan tunsimme.

Me itse eläviä: verta, suonta, luuta, ihoa. Ydin, sepä, kero ynnä pää meillä oli. Täit saivarineen
vertamme joivat. Jäseniä oli: sääret, kaksi kättä, niissä peukalot. Päässä kaksi silmää läppineen,
turpa, kieli, piit meillä oli, ynnä tävy, maksa, sappi. Syli oli, povessamme sydän, millä tuntea. 

Pireää elämä oli. Kodassa me elimme, pihalle uksesta kuljimme. Tulen tunsimme: kodassa tuli
pihdissä. Talvella räppänän tykönä miniä jaksoi kutoa. Neiti ehti punoa niintä, punoa puun keriä.
Äimä oli, tymää oli. Pihassa äijä vuoli kivellä puun tyveä, poika kantta purnuun. Riihessä
pohdettiin. Hiiriä riihessä kulki, kiven alla sisiliskoja.
 
Me söimme, joimme. Puremiseen piit oli. Parasta syötiin: sakeaa rokkaa, säynettä, luun ydintä,
voita, puolukoita, muuraimia. Imelää mettä ken söi, ken joi. Tunsimme, kuinka niellä, nuolla, imeä,
sylkeä, panna, pusertaa, oksentaa, kusta. Turpa sylkeä ynnä saarnaa suolsi, perä sittaa. 

Tie oli: jokea alas soudettiin, ylös soudettiin. Äijällä oli koskessa otava. Vaaleasuomuinen säyne
kuti koskessa, talvella jään alla ui. Joen perällä majavan pesä, joella sotkia, alleja. Kotkalla
vanhastaan pesä petäjässä, lie sääkselläkin ollut. Vuorella vanhassa kuusessa häähnä eleli.
Kaarneella pireät pojat pesässä.

Talvella äijä poikineen penin ynnä nuolien kanssa kulki ulkona. Peni oravan puuhun ajoi. Pihlajasta
tuomeen orava puitti. Puun alla kuului teeri. Repo asteli tiellä. Ammuttavaa oli, kotaan viedä,
talveksi purnuun panna. 
 
Oltiin, eleltiin... Vuosi vuoden perästä meni. Talvi meni, lounasmaalta lumi suli. Yhdesti yöllä oli
kylmennyt: joen yksi tahko jäässä. Pimeässä äijä yksin joelle lähti. Askel jäälle... äijä kumoon!
Kylmään veteen, jäiden keskelle hän vajosi. Ken hänet vei? Surma? Mitä katosi?

Vanhaa katosi. Moni äijä kuoli. Uutta elämää syntyi, syntyy. Maan elävinä me olemme tuon äijän
poikia, äijän neitejä. Me uskomme: vanhojen eläjien äly, mieli, löyly kielenä yllämme kulkee, uusia
saarnoja antaa. Maan, ilman, veden, tulen yhdessä jaamme.
Lumet sulavat, jäät menevät... Kuoleman perästä uusi koi, uusi vuosi, uusi elämä.

PAULA KOKKONEN

Tämä pikku tarina on rakennettu yli 200
sanasta, jotka ovat yhteisiä komille ja
suomelle joko uralilaiselta, suomalais-
ugrilaiselta tai suomalais-permiläiseltä
kaudelta. Osa sanoista on kulkenut muka-
namme jopa 7000 vuotta, muutama indo-
eurooppalainen lainasanakin mahtuu jouk-
koon; ne ovat vieläkin vanhempia. Jotkut

sanat ovat tyystin kadonneet nykykäytöstä
tai merkitys on muuttunut jommassa-
kummassa kielessä, siksi teksti on paikoin
hyvinkin arkaainen.

(Pääasiallinen lähde: Kaisa Häkkinen: Mistä
sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. SKS,
1990.)
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SUOMALAIS-UGRILAISTEN KANSOJEN MAAILMANKOGRESSI

Kulttuurimaisema – mieli ja kieli

Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressi on suomalais-ugrilaisten kansojen ja
samojedikansojen hallituksista ja poliittisista puolueista riippumaton foorumi, joka toiminnassaan
nojautuu Suomalis-ugrilaisten knsojen yhteistyön åääperiaatteiden, tavoitteiden ja tehtävien
julistukseen, joka laadittiin ensimmäisessä maailmankogressiissa v. 1992.

Kongressin tavoitteena on yhteistyön edistäminen kulttuurin, tieteen, koulutuksen, tiedonvälityksen,
oikeuden, ekologian, sosiaalipolitiikan ja talouden alalla. Kongressi myös myötävaikuttaa
suomalais-ugrilaisten kielten, kulttuurien ja etnisen identiteetin kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on
edistää kansainvälisten normien toteutuminen ihmisoikeuksien, kansojen itsemääräämisoikeuden ja
alkuperäiskansojen oikeuksien alalla.

Kongressi on lähinnä kansalaisjärjestöjen yhteinen tapahtuma, johon myös poliitikot ja
viranomaiset ovat osallistuneet keskustelukumppaneina.

Kongressin toimeenpaneva elin on konsultaatiokomitea, jonka pääpaikka on Suomi–Venäjä-
Seurassa. Sen tehtävänä on yhteistoiminnan koordinoiminen ja suomalais-ugrilaisten kansojen
oikeuksien edustaminen kansainvälisissä elimissä, kuten Yhdistyneissä kansakunnissa.

Kongresseja on pidetty seuraavasti

1992 Syktyvkar, Komin tasavalta, Venäjä

1996 Budapest, Unkari

2000 Helsinki, Suomi

2004 Tallinna, Viro

2008 Hanty-Mansijsk, Hanti-Mansian autonominen aluepiiri, Venäjä

2012 Siófok, Unkari

2016 Lahti, Suomi

Kahdeksas maailmankongressi oli tarkoitus pitää 17.–19.6.2020 Tartossa Virossa, mutta se
jouduttiin koronatilanteen vuoksi peruuttamaan ja siirtämään myöhempään ajankohtaan. Paikkana
tulee olemaan edelleen Tarto ja Viron kansallismuseo.

Lisätietoja: https://tartu2020fu.ee      5



JÄSENTIEDOTTEITA VUOSIEN VARRELTA
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MITEN TULLA M. A. CASTRÉNIN SEURAN JÄSENEKSI?

M. A. Castrénin seuran jäseneksi voi liittyä täyttämällä Jäsenrekisteritiedot -kaavake (löytyy
kotisivuilta www.macastren.fi, voidaan myös lähettää postitse) ja lähettämällä se joko postitse tai
sähköpostitse seuraan. Jäsenmaksukategoriat löytyvät tämän tiedotteen takakannesta.

Jäsenenä tuet seuran toimintaa ja edistät yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Jäsenmäärä vaikuttaa näinäkin
aikoina esim. apurahoja haettaessa – jokainen jäsen on meille tärkeä.

Seuran jäsenet saavat jäsentiedotteita ja alennuksia alan uutuuskirjoista. Jäsenille järjestetään
tapahtumia ja räätälöityjä kulttuurimatkoja Venäjän suomalais-ugrilaisille alueille. Voit vaikuttaa
seuran toimintaan vapaaehtoisena erilaisten tapahtumien yhteydessä. Ja tietenkin myös
osallistumalla vuosikokoukseen!

    HUOM. Jäsenyyden voi antaa myös lahjaksi – vaikkapa hänelle, jolla on jo kaikkea ...

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

M. A. Castrénin seura

Toiminnanjohtaja Marja Lappalainen Osoite:
puh. +358 (0)50 54 36 888 Mariankatu 7 A 5
marja.lappalainen[a]castren.inet.fi 00170 Helsinki

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 postitse. Jäsenmaksut ovat vuosijäseniltä 20 €,
opiskelijajäseniltä 10 €, ainais- ja yhteisöjäseniltä 200 € ja ainaisyhteisöjäseniltä 1000 €.

Hallituksen jäseniä ovat MuT Maari Kallberg (pj.), amanuenssi Anna-Mari Immonen (Museovirasto),
äidinkielenopettaja Minna Inovaara (Hämeenlinna), kirjailija Riina Katajavuori, opiskelija Tomi Koivunen
(Turun yliopisto), arkeologian professori Mika Lavento (Helsingin yliopisto), toimittaja Kirsikka Moring, FT
Merja Salo (vpj., Helsingin yliopisto) ja tietoasiantuntija Emilia Tuohimetsä (Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura).
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