
Syyskuu 2009

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Sukukalenterilla on keskeinen merkitys suvun 
yhteenkuuluvaisuuden kannalta. Castrén-suku ry:n sääntöjen 
mukaan yhdistys pitää luetteloa suvun jäsenistä sekä edistää 
suvun historian tutkimusta. Edellinen Klaus Castrénin laatima 
Castrén-suvun sukukalenteri on vuodelta 1992.
 
Näistä lähtökohdista Castrén-suku ry:n sukuneuvosto on 
päättänyt sukukalenterin päivittämisestä siten, että uusi ajan 
tasalla oleva Castrén-suku 2012 kalenteri voidaan julkaista 
vuonna 2012.

Tämän sukukirjeen pääteemana on Castrén-suku 2012 
sukukalenterihankkeen esittely sekä tähän liittyvä tietojen 
keruun käynnistys. Sukukirje on postitettu aikaisempaa 
laajemmalla jakelulla tavoitteena saavuttaa mahdollisimman 
moni sukuun kuuluva. 
Vuonna 1999 voimaan tullut henkilötietolaki edellyttää, että 
elossa olevien täysi-ikäisten henkilöiden tiedot saa julkaista vain 
ao. henkilön luvalla. Näin ollen on tärkeätä, että sukumme elossa 
olevat jäsenet antavat tietonsa uudessa sukukalenterissa 
julkaistaviksi.

Sukuyhdistyksemme on perinteisesti kokoontunut viiden vuoden 
välein vuorotellen pääkaupunkiseudulla sekä sen ulkopuolella. 
Seuraava vuoden 2010 Castrén-suku ry:n sukukokous pidetään 
Helsingissä lauantaina 12.6.2010 alkaen klo 9.30 
ilmoittautumisella.  Pitopaikkana on Ravintola Botnia Töölössä 
Museokadulla. Sukukokouksesta ja sen tarkemmasta ohjelmasta 
tiedot vuoden 2010 alkupuolen sukukirjeessä. Ohjelmassa on 
virallisten asioiden lisäksi esitys senaattori Jalmar Castrénista 
sekä sukukirjahankkeen esittely.

 Sukulaisterveisin

Sukuyhdistyksen puheenjohtaja 
 



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. Suositellaan 
kaikille uuden sukukalenterin 
päivitykseen osallistuville.

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 voi osoittaa yhdistyksen 
sihteerille. 
marja.castren@wip.fi 

Puhelin (09) 454 9557 (iltaisin)

CASTRÉN-SUKU 2012

Julkaisun lähtökohdat

Sukutoimikunta ja kirjahankkeen projektiryhmä ovat 
kokoontuneet useamman kerran vuoden 2009 aikana ja 
julkaisun pääperiaatteissa on päädytty tässä sukukirjeessä ja 
sen liitteissä esitettyihin ratkaisuihin.
 
Sukuyhdistyksen sääntöjen mukaan sukuun kuuluu ja 
yhdistyksen jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen 
vuonna 1736 kuolleesta kirkkoherra Olaus Castreniuksesta 
yksinomaan miespuolisten jälkeläisten kautta polveutuva ja 
hänen aviopuolisonsa ja lapsensa. Siis myös sukuun 
syntyneitten naisten aviopuolisot ja täysi-ikäiset lapset ovat 
nykyisten sääntöjen mukaan oikeutettuja liittymään 
sukuyhdistykseen.
 
Castrén-suku 2012 julkaisuun tulevat elämänkerralliset tiedot 
ei elossa olevien henkilöiden osalta perustuen aikaisempiin 
kalentereihin ja elossa olevien osalta perustietoihin 
karsittuina ja pohjautuen suvun jäsenten antamiin tietoihin.

Tietojen keruu

• Sukukalenteriin tulevien tietojen keruu suoritetaan 
palauttamalla tämän kirjeen liitteenä oleva 
tietojenkeruulomake. 

•  Jokaisesta suvun elossa olevasta täysi-ikäisestä jäsenestä 
täytetään oma lomake.

• Päätavoitteena on saada Castrén-suku 2012 julkaisu 
ajantasalle nuorempien sukupolvien tietojen osalta. Nämä 
pohjautuvat suvun jäsenten antamiin tietoihin. Niiden 
suvun jäsenten osalta, joiden tiedot ovat vuoden 1992 
sukukalenterissa, seuraa liitteenä kopiot sukukalenterin 
kyseisistä sivuista lomakkeiden täyttämisen 
helpottamiseksi.

• Tietojen keruun tavoitteena on saada tieto 
kirjahankkeesta mahdollisimman monelle sukuumme 
kuuluvalle. Tämän mahdollistamiseksi seuraa liitteenä 
luettelo sukuyhdistyksen tiedossa olevista kunkin henkilön 
lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. Luetteloon on merkitty 
osoitteet siten kuin ne ovat sukuyhdistyksen 
jäsenrekisterissä. Joitakin osoitteita on tarkistettu muista 
lähteistä. Postitus on suoritettu tämän osoitteiston 
mukaisesti. Mikäli lähipiirissänne on sukuun kuuluva 
henkilö, jonka osoite puuttuu luettelosta, niin 
pyydämme ystävällisesti tiedottamaan hänelle 
kirjahankkeesta. Tiedossa olevista puuttuvista osoitteista 
samoin kuin luettelossa ilmenevistä virheellisyyksistä 
pyydämme myös ilmoittamaan yhdistyksemme sihteerille.
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Muita hankkeeseen liittyviä 
periaatteita

Julkaisuperiaatteet pohjautuvat 
11.6.2008 julkaistuihin 
sukututkimustoimialan 
käytännesääntöihin, jotka 
koskevat lähinnä elossa olevia 
henkilöitä. 

Hankkeeseen liittyvä 
henkilötietolain edellyttämä 
rekisteriseloste löytyy 
sukuyhdistyksen kotisivuilta.

Julkaisun laatimisessa on käytössä 
Sukuohjelmisto 2004 
tietokoneohjelma. 

Elossa olevien henkilöiden tietoja 
ei julkaista avoimessa verkossa 
(Internet)

Osoite- ja yhteystietoja ei paineta 
sukujulkaisuun. Niitä käytetään 
ainoastaan sukuyhdistyksen 
yhteydenpitoon.

Sukukirjahanketta koskevat 
kyselyt ja palautteet:

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

Marja Castrén
Sukuyhdistyksen sihteeri 
marja.castren@wip.fi 
Puhelin (09) 454 9557 (iltaisin)

• Vuonna 1999 voimaan tullut henkilötietolaki edellyttää, 
että elossa olevien täysi-ikäisten henkilöiden tiedot saa 
julkaista vain ao. henkilön luvalla. Jotta vuoden 2012 
sukukalenteriin saataisiin ajantasalla olevat tiedot 
sukumme elossa olevista jäsenistä on ensiarvoisen 
tärkeätä, että nämä henkilöt ilmoittavat liitteenä olevalla 
lomakkeella tietonsa ja antavat luvan näiden 
julkaisemiseen uudessa sukukalenterissa.

Lomakkeet palautetaan täytettyinä lomakkeella annettuun 
osoitteeseen 30.11.2009 mennessä.
• Tietokoneella täytettävissä olevat lomakkeet löytyvät 

sukuyhdistyksen kotisivuilta (www.castren.net).
• Lomakkeen viimeiseltä sivulta löytyy täyttöohjeet.

Hankkeen organisointi

Projektin johtoryhmä = sukutoimikunta: 
Jaakko Johannes Castrén IV-sukuhaara
Simo Antero Castrén, I-sukuhaara
Janne Andrei Castrén, I-sukuhaara
Marja Tuulikki Castrén, I-sukuhaara

Hankkeen projektiryhmä: 
Anna-Maija Castrén, III-sukuhaara
Jari Pekka Castrén, I-sukuhaara
Juha Tapani Castrén, II-sukuhaara
Kari Yrjö Alarik Castren, I-sukuhaara
Lauri Antero Castrén I-sukuhaara
Yrjö Erik Castrén, III-sukuhaara

Tietojen keruun vastuuhenkilöinä toimivat edellä 
mainittujen lisäksi sukuneuvoston jäsenet.

Hankkeen aikataulu

• 2009  Tietojen keruun käynnistys syksyllä 2009
• Lomakkeiden palautus 30.11.2009 mennessä.

• 2010 Sukuhaarojen vastuuhenkilöt tarkistavat puuttuvat 
tiedot sukuhaaroittain.

• 2010  Hankkeen esittely ja tilannekatsaus sukukokouksessa 
kesäkuussa 2010.

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

Tämä sukukirje on lähetetty niille 
suvun jäsenille, joiden osoite on 
yhdistyksen tiedossa.

Sukuneuvosto pyytää kaikkia 
kirjeen saaneita informoimaan 
kirjeestä 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 hanketta 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@wip.fi 

Sähköpostin käyttö

Sukuyhdistys pyrkii jatkossa käyttämään yhteydenpidossa 
suvun jäseniin sähköpostia. Sähköpostiosoitten voi ilmoittaa 
liittenä olevalla sukukirjahankkeen tietojenkeruulomakkeella. 
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