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Sukutapaamisen avaus 12.6.2010 
 
Arvoisat Castrén-suvun jäsenet 
Ärade medlemmar av släkten Castrén 
Hyvät sukulaiset  
Hyvät naiset ja herrat 
Mina damer och herrar 
 
Yhdistyksemme sukuneuvoston puolesta lausun Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi 
tähän sukuyhdistyksemme 14. (neljänteentoista) varsinaiseen sukukokoukseen 
Ostrobotnia talolle. 
 
 Å släktrådets vägnar ber jag att få hälsa Er alla välkomna till vårt fjortonde släktmöte. Vi är 
mycket glada över det, att den norska grenen av släkten Castrén är också representerad 
här i dag. 
 
 
Olemme erittäin iloisia siitä, että sukumme on  monipuolisesti edustettuna täällä tänään. 
Paikalla on aivan nuorinta sukupolvea ja erityisesti iloitsemme siitä, että mukana on 
sukumme päämies Klaus Castrén puolisoineen.  
 
Tässä yhteydessä on myös syytä todeta, että Suomen Sukututkimusseura on 
kevätkokouksessaan 17.4.2010 kutsunut seuralle uusia kunniajäseniä. Luen otteen seuran 
asiaa koskevasta tiedotteesta: 
 
Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminnallaan erityisen 
huomattavalla tavalla edistänyt Seuran toimintaa tai sen edustamien tutkimusalojen 
kehitystä.  
Seuran tutkijajäsenien joukossa on henkilöitä, jotka ovat erityisen huomattavalla tavalla 
edistäneet suku- ja henkilöhistorian tutkimusta ja jotka tästä syystä kutsuttiin Seuran 
kunniajäseniksi. Näitä henkilöitä oli kaksi ja heistä toinen on suurlähettiläs Klaus Castrén, 
joka on myös erityisen huomattavalla tavalla edistänyt Seuran toimintaa tekemällä vuonna 
2009 suuren kirjalahjoituksen Seuran kirjastolle. 
 
Haluamme esittää parhaat onnittelut sukumme päämiehelle, joka on myös aivan 
keskeinen henkilö oman sukumme tutkimusten kannalta.  
 
 
Sääntöjemme mukaan sukuyhdistyksemme tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun 
jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä vaalia suvun perinteitä. Lisäksi yhdistys 
toimii pitämällä määrävuosina kokouksia, edistämällä suvun historian tutkimista sekä 
pitämällä luetteloa suvun jäsenistä. Edelleen sääntöjen mukaan varsinainen sukukokous 
pidetään joka viides vuosi. Käytännössä suvun kokoukset ja varsinaiset viralliset 
sukukokoukset on järjestetty saman aikaisesti.  
 
Sukuyhdistyksemme alkuvaiheilta voidaan kertauksena todeta lyhyesti seuraavat 
merkittävimmät vaiheet: 

 



 
• Jo ennen sukuyhdistyksemme perustamista oli syksyllä 1927 senaattori Kaarlo 

Castrénin aloitteesta pidetty Helsingin Seurahuoneella varsin onnistunut 
sukukokous, johon osallistui yli 100 suvun jäsentä. Kokouksen puitteet olivat 
vaikuttavat kuten oheisesta sukukokous illallisilta otetusta valokuvasta ilmenee. 
Kaksipäiväisestä kokouksesta oli useamman sivun pituinen selostus valokuvineen 
silloisessa Suomen Kuvalehdessä. 

 
 

• Tarkoituksena oli perustaa sukuyhdistys tämän kokouksen jälkeen, mutta 
perustaminen siirtyi aina vuoteen 1946 ja ensimmäinen perustamisen jälkeinen 
sukukokous pidettiin vuonna 1947 Helsingissä Tieteellisten seurain talossa. Myös 
tästä kokouksesta otettu valokuva osoittaa kokouksen tapahtuneen arvokkaissa 
puitteissa. 



 

 
 
• Seuraavassa vuoden 1987 sukukokouskuvassa olemme jo hieman lähempänä tätä 

päivää. 
 

 
• Ensimmäisen sukukokouksen jälkeen päädyttiin siihen, että sukukokoukset 

järjestetään vuorotellen pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Näin onkin 
käytännössä tapahtunut ja uskon, että tähän järjestelyyn ollaan oltu tyytyväisiä. 



• Tämä pohjalaisten osakuntien Ostrobotnia talo liittyy sukuumme vahvasti siten, että 
monet sukumme jäsenistä ovat olleet aktiivisesti mukana pohjalaisten osakuntien 
ylioppilaselämässä. Myös edellinen pääkaupunkiseudulla pidetty sukukokous 
vuonna 2000 järjestettiin näissä samoissa tiloissa. 

 
Tätä sukukokousta suunniteltaessa me vanhemmat sukuneuvoston jäsenistä puhuimme 
edelleen sukukokouksesta ja sen järjestämisestä. Nuoremmat jäsenet korostivat 
voimakkaasti sitä, että meidän tulisi puhua sukutapaamisesta ja näin nähdä tämä tilaisuus 
vähemmän muodollisena sekä samalla varata aikaa suvun jäsenten vapaamuotoiselle 
tapaamiselle. Uskon, että he ovat oikeassa ja näin toivottavasti tässäkin 
sukutapaamisessa voimme lisätä sukumme jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 
 
Sääntöjen edellyttämä varsinainen sukukokous on sukutapaamisen viimeisenä kohtana. 
 
Sukuneuvoston eräänä haasteellisena tehtävänä on määrittää kokouksen pitoajankohta. 
Kesäkuun alulla on perinteet. Kuitenkin on monia sukuumme kuuluvia, joille tämä 
ajankohta sopii huonosti. Tässä kokouksessa on jaossa arviointilomake ja toivomme, siinä 
tuotte seuraavia kokouksia ajatellen esille näkemyksen tämän kuten muidenkin 
kokoukseen liittyvien asioiden suhteen.  
 
Tähän kokoukseen ilmoittautui runsaat sata sukumme jäsentä. Tämä on käytännössä 
sama lukumäärä kuin edellisessä Sääksmäellä järjestetyssä kokouksessa. Tässä 
vaiheessa voi todeta kuitenkin erään muutoksen aikaisempiin kokouksiin verrattuna. 
Varsin monet sukumme nuoremmista jäsenistä työskentelevät ja asuvat ulkomailla ja ovat 
näin estyneet osallistumaan kokouksiimme. Toisaalta he arvostavat sukuun kuulumista ja 
ovat esimerkiksi palauttaneet varsin hyvin uuden sukukalenterimme 
tietojenkeruulomakkeita. Keskimäärin varmasti paremmin kuin me täällä kotimaassa 
asuvat! Tämä on osoituksena siitä, että tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa suvulla ja 
siihen liittyen sukuyhdistykselläkin on tulevaisuudessakin merkittävä rooli. Juurien 
tiedostamisella on suuri merkitys kunkin henkilökohtaisen identiteetin muodostumiselle.  
 
Kokouksen ohjelma noudattaa pitkälti aikaisempien kokousten perinteitä. Tämän 
kokouksen avauksen jälkeen seuraa suvun läsnä olevien jäsenten esittely ja sen suorittaa 
Kari Castrén hetken kuluttua. 
 
Kari Castrén toimii myös kokouksen seremoniamestarina ja hän kertoo seuraavaksi 
tarkemmin kokouksen ohjelmasta. 
 
Viime sukukokouksessa tuotiin esille toivomus, että perheiden nuorimmille järjestetään 
omaa ohjattua askartelua ja puuhastelua. Karin jälkeen Sirkka Castrén-Tenwolde kertoo 
tarkemmin nuorille järjestetystä ohjelmasta. 
 
Mutta ennen kuin luovutan puheenvuoron Karille ja Sirkalle avaan tämän neljännentoista 
Castrén-suvun sukutapaamisen toivoen, että tapaamisemme olisi omiaan kehittämään 
suvun yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja muutoinkin edistämään sukuyhdistyksemme 
tarkoitusperiä. Tervetuloa! 
 
 
 


