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YLEISTÄ 
 
Perinteisten sukukokousten lisäksi Castrén-sukuyhdistyksen merkittävimmät tapahtumat 
toimintakertomuskaudella 11.6.2005 – 12.6.2010 liittyivät kahteen kirjahankkeeseen. 
 
Edellisellä kaudella käynnistetty suvun henkilöhistoria ”CASTRÉN – Sukutarinoita” 
valmistui ja kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin 5.12.2005 Kansallissalissa Helsingissä. 
Kirjaan on koottu sukukokouksissa pidetyt esitelmät ja mukana on myös joitakin kyseistä 
julkaisua varten kirjoitettuja artikkeleita. Kirja antaa hyvän kuvan sukumme historiasta sekä 
eräiden sen jäsenten kansallisesta merkityksestä. Kirjan toimittamisesta vastasi 
sukuneuvoston jäsenistä koostunut julkaisutoimikunta puheenjohtajanaan Paavo Castrén. 
 
Sukuneuvosto päätti vuonna 2006 käynnistää selvityksen uuden ajantasalla olevan 
sukukalenterin laatimiseksi. Suunnitelma hyväksyttiin sukuneuvostossa. Tavoitteena on 
julkaista Castrén-suku 2012 kalenteri vuonna 2012. Kalenteri laaditaan vuonna 1992 
julkaistun preesenskalenterin pohjalta kuitenkin  siten, että mukaan tulevat nuorempien 
sukupolvien osalta sukuun syntyneet naisten aviopuolisot ja lapset. Tietojenkeruu 
käynnistettiin syksyllä 2009 ja sukukalenterin ensimmäinen raakavedos valmistuu 
tarkistettavaksi vuoden 2010 sukukokoukseen. Hankeryhmäksi vahvistettiin sukuneuvosto 
täydennettynä seuraavilla suvun jäsenillä: Anna-Maija Castrén, Jari Pekka Castrén, Juha 
Tapani Castrén, Kari Yrjö Alarik Castrén, Lauri Antero Castrén sekä Yrjö Erik Castrén. 
 
Sukukalenterihankkeeseen liittyen on selvitettävänä myös uuden sukupuun laatiminen.  



 
 
SUKUKOKOUKSET 
 
Castrén-suku ry:n kolmastoista sukukokous järjestettiin Sääksmäellä Päivölän 
kansanopistolla11.6.2005. Sukuneuvoston puheenjohtaja prof. Paavo Castrén suoritti 
läsnä olevien esittelyn sekä kertoi suvun varhaisvaiheista. Viimeksi mainittu antoi myös 
erinomaiset taustatiedot kokouksen ohjelmassa olleelle tutustumiselle Linnaisten kylään ja 
suvun alkukotiin Mattilan taloon. Kokoukseen osallistui 120 sukuyhdistyksen jäsentä. 
 
Sukuyhdistyksen neljästoista sukukokous päätettiin järjestää pääkaupunkiseudulla ja 
kokouspaikaksi valittiin Ostrobotnian juhlasali. Kokouspäivä on 12.6 2010. 
 
 
 
SUKUNEUVOSTO JA SUKUTOIMIKUNTA  
 
Vuoden 2005 varsinaisessa sukukokouksessa valittiin seuraavat jäsenet yhdistyksen 
sukuneuvostoon (nimen jälkeen sukuhaaran numero): 
 

• Puheenjohtaja Jaakko Johannes Castrén sukutoimikunnan jäsen IV  
• Varapuheenjohtaja Simo Antero  Castrén sukutoimikunnan jäsen I  
• Varainhoitaja Janne Andrei Castrén sukutoimikunnan jäsen I 
• Sihteeri Marja Tuulikki Castrén sukutoimikunnan jäsen I 
• Jäsen Anna-Maija Castrén III 
• Jäsen Garth Christopher Strachan Castrén I   
• Jäsen Hannu Markku Castrén I   
• Jäsen Heikki Castrénin III 
• Jäsen Juha Tapani Castrén II  
• Jäsen Kari Yrjö Alarik Castrén I 
• Jäsen Maaret Kaarina Castrén I   
• Jäsen Merja Kaarina Castrén IV 

 
Sukuhaarojen edustuksen tasapainottamiseksi sukuneuvoston toimintaan tuli kokouksen 
jälkeen mukaan Eero Hemminki Castrén (I). Kolmannen sukuhaaran edustaja vaihtui 
vuoden 2006 lopussa siten, että Heikki Castrénin tilalle tuli Yrjö Erik Castrén. 
 
Tilintarkastajiksi valittiin Jari Pekka Castrén ja  Veli-Olavi Castrén sekä varatilintarkastajiksi 
Kirsi Katariina Castrén ja Krister Sakari Henrikinpoika Castrén. 
 
Sukuneuvosto on kokoontunut 6 kertaa ja sukutoimikunta 14 kertaa. Kirjahankkeen 
projektiryhmän jäsenet ovat osallistuneet tarpeen mukaan sekä sukuneuvoston että 
sukutoimikunnan kokouksiin. 
 
 
 
TIEDOTUS 
 
Tiedotus on tapahtunut sukukirjeiden ja sukuyhdistyksen kotisivujen (www.castren.net) 
välityksellä. Sukukirjeet on lähetetty vuosittain syksyllä ja lisäksi yksi ylimääräinen ennen 



vuoden 2010 sukukokousta, yhteensä 6 kpl. Sukukalenterihankkeen yhteydessä on pyritty 
tavoittamaan kaikki sukuun kuuluvat. Samoin hankkeen yhteydessä on päivitetty sukuun 
kuuluvien sähköpostiosoitteet. Jatkossa voidaan säästää postituskustannuksissa 
käyttämällä mahdollisuuksien mukaan sähköpostia, jolla voidaan haluttaessa tavoittaa 
ilman lisäkustannuksia myös ne sukuun kuuluvat, jotka eivät ole sukuyhdistyksen jäseniä.  
 
 
 
MUU TOIMINTA 
 
Toimintakertomuskauden alussa  kartoitettiin sukuyhdistyksen jäsenten kiinnostus lasten- 
ja nuorten teatteritapahtumaan. Samoin esillä oli pienryhmässä tapahtuva sukuretkeily 
Pohjois-Suomen paikkakunnille, joissa suvun jäsenet ovat olleet merkittäviä vaikuttajia. 
Tapahtumiin ei kuitenkaan löytynyt riittävästi kiinnostusta. 
 
Museovirasto on selvitellyt suvun Pälkäneen rauniokirkolla olevan Olaus Castreniuksen 
muistokiven sijaintipaikan muuttamista. Yhdyshenkilönä Museovirastoon on ollut Lauri 
Antero Castrén. Sukuyhdistyksellä ei ollut huomauttamista muistomerkin 
siirtosuunnitelmiin. 
 
Klaus Castrén on ollut yhteydessä Kainuun museoon liittyen Christer Castrénin ja hänen 
poikansa Matias Alarik Castrénin 1700-luvulla luvulla omistamaan Immolan taloon 
Paltaniemen kylässä. Immolan talo on kunnostettu EU-varoilla alkuperäiseen 1690-luvun 
asuunsa.  
 
Sukuyhdistyksen puheenjohtaja esitti sukuyhdistyksen tervehdyksen M. A. Castrénin 
seuran järjestämässä Matias Aleksanteri Castrénin matkoista kertovan sarjakuvakirjan 
Siperian kielioppi julkistamistilaisuudessa 14.11.2008. 
 
Kansallisarkiston kanssa on alustavasti sovittu suvun arkistojen järjestelyistä ja siirrosta 
Kansallisarkistoon. 
 
Sukuyhdistykseltä tilattavina tuotteina ovat edelleen olleet: 

• Sukuvaakunalla varustettu sukusormus 
• Castrén sukutarinoita kirja 
• Castrén-suku 1992  sukukalenteri  

Lisäksi sukuyhdistyksen jäsenet voivat käyttää Castrén-suvun vaakunaa henkilökohtaisten 
painotuotteiden yhteydessä 20 euron kertakorvausta vastaan. 
 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talouden hoitajina ovat toimineet sihteeri ja varainhoitaja. Kirjanpidosta on 
vastannut Jarmo Castrén. 
 
Sukuyhdistyksen taloudellinen tilanne oli tilikauden päättyessä 31.12.2009 seuraava: 
Castrén-suku ry Sampopankin tilillä 2998,91 euroa. 
Jäsenmaksuja toimintakertomuskaudella maksoi n. 250 suvun jäsentä, yhteensä 7927,50 
euroa.. Sukuyhdistyksen jäsenmaksu viideltä vuodelta on ollut 34  euroa aikuisilta ja 17 



euroa opiskelijoilta. Suurimmat kuluerät olivat sukukirjeiden monistukset ja postitukset, 
lähes 500 euroa postitusta kohden.  
 
Sukuyhdistyksen talous ei ole mahdollistanut suvun jäsenten taloudellista avustamista 
yhdistyksen säännöissä mainitulla tavalla. Yhdistys on kukkalähetyksin ja adressein 
muistanut eräiden suvun jäsenten merkkipäiviä ja hautajaisia. 
  
Sukuyhdistyksen tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa kun mahdollisimman moni lähes 
tuhannesta sukuun kuuluvasta on myös sukuyhdistyksen jäsenenä.  
 
 
 
Helsingissä 12.6.2010 
 
Sukuneuvoston puolesta 
 

 
Jaakko Castrén 
Sukuneuvoston puheenjohtaja 
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