
Huhtikuu 2010

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Castrén-suvun sukutapaaminen ja Castrén-suku ry:n 
varsinainen sukukokous pidetään Helsingissä lauantaina 
12.6.2010 alkaen klo 9.30 ilmoittautumisella. 
Pitopaikkana Ostobotnian juhlakerros Töölössä 
Museokatu 10.

Tästä sukukirjeestä löytyvät tarkemmat ohjelmatiedot sekä 
ilmoittautumisohjeet.

Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua lasketaan sukuyhdistyksen 
seppele kokouspaikan välittömässä läheisyydessä olevalle Matias 
Aleksanteri Castrénin muistopatsaalle. Samassa yhteydessä 
pidetään muistohetki suvun edesmenneille jäsenille. Sekä 
seppeleenlaskutilaisuuteen että muistohetkeen ovat kaikki 
sukutapaamiseen osallistuvat tervetulleita.

Sukutapaamiseen perinteisesti kuuluvan sukuun liittyvän 
esityksen pitää sukuyhdistyksen varapuheenjohtaja Simo Castrén 
aiheenaan diplomi-insinööri, professori, senaattori ja 
Rautatiehallituksen pääjohtaja Jalmar Castrén. Esitelmään liittyy 
Heikki Castrénin kuvaama filmi isoisästään Jalmar Castrénista.

Sukutapaamisen toisena keskeisenä aiheena on Castrén-suku 2012 
kalenterihanke. Ohjelmassa on kalenterihankkeen esittely ja 
esillä ovat myös sukukalenterin ensimmäiset raakavedokset. 
Näistä kukin voi tarkistaa omien ja lähisukulaistensa tietojen 
oikeellisuuden.

Edellisessä sukutapaamisessa esitettiin toivomus, että perheiden 
nuorimmille järjestetään omaa ohjelmaa. Kuten ohjelmasta 
ilmenee niin tämä toive on toteutettu. Toivottavasti tämä 
järjestely mahdollistaa myös nuorten perheiden runsaan 
osallistumisen kesäkuun sukutapaamiseen!

Tervetuloa vuoden 2010 Castrén-suvun sukutapaamiseen! 

Sukuneuvoston puolesta

Sukuyhdistyksen puheenjohtaja

Ilmoittautumiset sukukokoukseen 19.5.2010 mennessä tämän 
postituksen osoitesivun lomakkeella!
Ilmoittautumislomake löytyy myös sukuyhdistyksen kotisivuilta. 



Sukutapaamiseen 
liittyvää tietoa 

• Tämä sukukirje on myös 
kutsu Castrén-suku ry:n 
varsinaiseen 
sukukokoukseen 

• Ilmoittautumiset 
sukutapaamiseen ja 
varsinaiseen 
sukukokoukseen pyydetään 
tekemään osoitesivun 
lomakkeella 19.5.2010 
mennessä yhdistyksen 
sihteerille.
Lomake löytyy myös 
sukuyhdistyksen 
kotisivuilta.

• Sukutapaamisen 
osallistumismaksut:
- Aikuiset 50 €,
- Lapset 5-12 vuotta 25 €
- Alle 5 vuotiaat,
  ei osallistumismaksua 

• Castrén-suku 2012 
kalenterin raakaversio on 
nähtävissä kokouspaikalla. 
Toivomuksena on, että 
mahdollisimman moni 
tarkistaisi omat ja 
lähisukulaistensa tiedot.

• Mahdollisista varsinaisessa 
sukukokouksessa 
käsiteltäviksi ehdotetuista 
asioista pyydetään 
ilmoittamaan 
sukuyhdistyksen sihteerille 
hyvissä ajoin ennen 
kokousta.

Castrén-suvun sukutapaaminen 
lauantaina 12.6.2010

Ostrobotnian juhlakerroksen juhlasali

Klo 
9.00 Sukuyhdistyksen seppeleenlasku 

Matias Aleksanteri Castrénin 
muistopatsaalle.
Muistohetki edesmenneille suvun 
jäsenille.

Sukuneuvosto

Pentti 
Simojoki

Klo 
9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi,

Juhlakerroksen aula
Klo 
10.30 Tilaisuuden avaus Jaakko Castrén

Klo 
10.45 Suvun läsnä olevien jäsenten 

esittely sukuhaaroittain
Kari Castrén

Klo 
11.30 Castrén-suku 2012 

kalenterihankkeen esittely
Jaakko Castrén 
ja Kari Castrén

Klo 
12.00 Lounas 
Klo 
13.30 Sukuvalokuva
Klo 
14.00 Esitys Jalmar Castrénista sekä 

asiaan liittyvä filmi
Simo Castrén

Klo 
15.00 Castrén-suku ry:n varsinainen 

sukukokous 
• Yhdistyksen sääntöjen 

edellyttämät asiat 
(toimintakertomus, tilinpäätös, 
jäsenmaksut, sukuneuvoston 
jäsenet)

• Mahdolliset muut asiat
• Tavoitteita tukevalle kaudelle.

Klo 
11.30 – 
12.00 
sekä
klo 
14.00 –
16.00

Perheiden nuorimmille ohjattua 
sukuun liittyvää ja muuta 
askartelua ja puuhastelua 
Chydenius-salissa

Sirkka Castrén-
Tenwolde

Klo 
16.00 Tilaisuus päättyy



CASTRÉN-SUKU 1992 –
SUKUKALENTERI
Klaus Castrénin toimittama nk. 
preesens-kalenteri vuodelta 1992 
on edelleen saatavana. Castrén-
suku 1992 -teoksen tarkistettu 
hinta on 10 €. Hintaan lisätään 
postituskulut. 

CASTRÉN-
SUKUTARINOITA
Sukukokouksissa pidetyt esitelmät 
ja eräät suvun jäseniä esittelevät 
artikkelit on julkaistu vuonna 
2005 kirjamuodossa. CASTRÉN-Su-
kutarinoita –kirja on edelleen 
saatavissa. Kirjan hinta on 48 €
lisättynä postituskuluilla (8,50
€/kirja).

Sukuvaakuna
Vaakunan omistaa Castrén-suku 
ry. Suvun jäsenet voivat käyttää 
vaakunaa henkilökohtaisten 
paino- ja vastaavien tuotteiden 
yhteydessä, esim. kirjekuoret, 
postimerkit, adressit jne. Jäsenet 
voivat näissä tapauksissa ottaa 
yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 
Vaakunan käytöstä suoritetaan 
20€ kertakorvaus. 

Tilaukset yhdistyksen sihteerille. 
marja.castren(at)wip.fi tai

Puhelin (09) 454 9557 (iltaisin)

Castrén-suku 1992 ja Castrén-
sukutarinoita julkaisut ovat 
myynnissä sukukokouksessa.

CASTRÉN-SUKU 2012 SUKUKALENTERI

Sukuneuvosto on päättänyt edellisen vuonna 1992 ilmestyneen 
sukukalenterin päivittämisestä siten, että uusi  ajantasalla oleva 
sukukalenteri voidaan julkaista vuonna 2012.

Uuden sukukalenterin tietojen keruu käynnistettiin 
loppuvuodesta 2009 postittamalla asiaan liittyvät 
tietojenkeruulomakkeet kaikille niille sukuun kuuluville, 
joiden osoitteet olivat sukuyhdistyksen tiedossa. Lomakkeita 
on palautettu kiitettävästi. Kiitos kaikille lomakkeiden 
palauttajille!

Niille sukuun kuuluville, joiden tietoja emme vielä ole 
saaneet lähetetään  tietojenkeruulomake tämän sukukirjeen 
liiteenä. 

Lomake pyydetään palauttamaan 19.5.2010 mennessä.

Tavoitteena on, että saamme uuteen kalenteriin kaikkia suvun 
jäseniä ja heidän perheitään koskevat tiedot kunkin 
ilmoittamassa laajuudessa. Tärkeätä on ainakin suvun jäsenten 
perustietojen saanti (nimet, syntymäajat ja –paikat sekä 
yhteystiedot). 

Niiden suvun jäsenten osalta, joita emme tavoita joudumme 
tyytymään edellisen sukukalenterin tai muiden julkisten 
lähteiden perustietoihin.
 
Mikäli joku sukuun kuuluvista ei jostain syystä halua tulla 
laisinkaan mainituksi uudessa sukukalenterissa niin pyydämme 
toimittamaan tätä koskevan ilmoituksen sukuyhdistykselle.

Tarkemmat tiedot sukukalenterihankkeesta löytyvät edellisestä 
syksyn 2009 sukukirjeestä sekä sukuyhdistyksen kotisivuilta 
(www.castren.net).

Hankkeen aikataulu
• 2010 Hankkeen esittely ja tilannekatsaus 

sukutapaamisessa kesäkuussa 2010 sekä puuttuvien 
tietojen hankinta.

• 2011 Julkaisun tietojen viimeistelyt ja täsmennykset.
• 2012 Kalenterin painatus ja julkaisu.

Sukukalenterihanketta koskevat kyselyt ja palautteet:

Jaakko Castrén
Sukuyhdistyksen puheenjohtaja
jaakko.castren(at)kolumbus.fi, puhelin (09) 492663 tai

Marja Castrén
Sukuyhdistyksen sihteeri 
puhelin (09) 454 9557 (iltaisin)



Castrén-suku ry

Sukuyhdistyksen tarkoituksena on 
kehittää ja ylläpitää suvun 
jäsenten yhteenkuuluvaisuuden-
tunnetta, vaalia suvun perinteitä.

Yhdistys toimii pitämällä 
määrävuosina kokouksia, 
edistämällä suvun historian 
tutkimista ja pitämällä luetteloa 
suvun jäsenistä.

Kuulumalla sukuyhdistykseen voi 
parhaiten edistää näitä 
tavoitteita sekä pysyä ajantasalla 
suvun tapahtumista.

Yhdistyksen jäseneksi on 
sääntöjen mukaan oikeutettu 
pääsemään jokainen vuonna 1737 
kuolleesta kirkkoherra Olaus 
Castreniuksesta yksinomaan 
miespuolisen jälkeläisen kautta 
polveutuva sekä hänen 
aviopuolisonsa ja lapsensa. 
Siis myös sukuun syntyneitten 
naisten aviopuolisot ja täysi-
ikäiset lapset ovat nykyisten 
sääntöjen mukaan oikeutettuja 
liittymään sukuyhdistykseen.

Viestiä sukulaisille!

Sukukirje on lähetetty kaikille 
niille suvun jäsenille, joiden 
osoitteet ovat sukuyhdistyksen 
tiedossa.
Kutsut on lähetetty yhtenä 
kappaleena samassa osoitteessa 
asuville suvun jäsenille.

Sukuneuvosto pyytää kaikkia 
kirjeen saaneita informoimaan 
sukukokouksesta ja 
sukukirjahankkeesta niitä 
lähisukulaisiaan, jotka eivät ole 
saaneet sukukirjettä. 

Sukuneuvostossa kaudella 
2005—2010 eri sukuhaaroja 
(I—IV) edustavat seuraavat 
sukulaisemme:
  
Jaakko Johannes Castrén (IV), puheenjohtaja
Simo Antero Castrén (I), varapuheenjohtaja 
Janne Andrei Castrén (I), varainhoitaja 
Marja Tuulikki Castrén (I), sihteeri
Anna-Maija Castrén (III)
Eero Hemminki Castrén (I)
Garth Christopher Strachan Castrén (I)
Hannu Markku Castrén (I)
Juha Tapani Castrén (II)
Kari Yrjö Alarik Castrén (I)
Maaret Kaarina Castrén (I)
Merja Kaarina Castrén (IV)
Yrjö Erik Castrén (III), Heikki Castrénin tilalla 12.2006

Yhdistyksen kotisivut internetissä

OSOITE on:
www.castren.net 

CASTRÉN-SUKU 2012 sukukalenterihanketta koskevat tiedot 
päivitetään yhdistyksen kotisivuille.

AJANKOHTAISTEN asioiden lisäksi sivuilta löytyy tietoa 
yhdistyksestä, sukukokouksista ja vaakunastamme.

Sukuyhdistyksen sihteerin yhteystiedot:

Castrén-suku ry.
c/o Marja Castrén
Töölönkatu 30 b A 7
00260 Helsinki

Puhelin (09) 454 9557 (iltaisin)
E-mail: marja.castren(at)wip.fi 

Sähköpostin käyttö

Sukuyhdistys tulee käyttämään jatkossa myös sähköpostia 
yhteydenpidossa suvun jäseniin. 
Sähköpostiosoitteet päivitetään ja kerätään uuden 
sukukalenterin tietojenkeruun yhteydessä. 

http://www.castren.net/
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