
Itsenäisyyssenaatin suvut 

Suomen itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneesta kymmenestä senaattorista kaksi oli Castrén-suvun jäseniä: 

(Johan) Arthur Castrén (sukukalenterin taulu 124) ja Jalmar Castrén (taulu 159).  Niinpä suvun piiristä on 

esitetty toivomus, että sukuyhdistys järjestäisi juhlatilaisuuden itsenäisyysjulistuksen kunniaksi julistuksen 

täyttäessä 100 vuotta 4.12.2017. 

Olemme sukuyhdistyksessä ideoineet juhlatilaisuutta ja päädyimme ottamaan yhteyttä muihin yhdeksään 

itsenäisyyssenaattorisukuun. Puheenjohtajamme Yrjö Castrén toimii hankkeen koordinaattorina. Kaikki 

suvut on nyt tavoitettu ja viimeisimmässä kokouksessa onnistuimme saamaan paikalle yhdeksän suvun 

edustajat. Olemme kokoontuneet kuluneen vuoden aikana muutaman kerran suunnittelemaan yhteistä 

juhlaa. Juhlan tarkemmat yksityiskohdat ovat vielä avoinna, mutta koska meillä jo nyt on tiedossa aika ja 

paikka, ajattelimme että on hyvä tiedottaa näistä sukulaisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Juhla 

koostuu kahdesta tilaisuudesta. Ensimmäinen on yleisötilaisuus kaikkien itsenäisyyssenaattorisukujen 

jäsenille. Tilaisuus on lauantaina 2. päivänä joulukuuta 2017 Helsingin Säätytalolla. Tarkka aika puuttuu 

vielä, mutta kysymys on päivätilaisuudesta. Tilaisuuden aikana on mm. mahdollisuus päästä näkemään 

valtioneuvoston juhlahuone, jossa itsenäissyysjulistus allekirjoitettiin 4.12.1917. 

Toinen tilaisuus liittyy 100visio.fi-hankkeeseen. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kutsutaan kaikki 

suomalaiset koululuokat yläkouluista, erityiskouluista, ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista luomaan 

Suomelle uusi visio seuraavalle sadalle vuodelle. Visioista valitaan parhaat ensin maakunnittain, ja näistä 

valitaan vielä valtakunnallinen voittaja. Hanketta koordinoi Satakuntaliitto. Itsenäissyysenaatin suvut 

toimivat 100Vison suojelijana ja maakuntaliitot ovatkin toivoneet, että mahdollisuuksien mukaan sukujen 

jäsenet vierailisivat kouluissa, esim. omassa entisessä koulussaan esittelemässä hanketta. Esittelymateriaali 

on saatavana Satakuntaliitolta.  

Valtakunnallinen voittaja julkistetaan 15.11. ja hänet palkitaan maanantaina 4. päivänä joulukuuta. 

Palkitsemistilaisuus on valtioneuvoston juhlahuoneistossa ja jokaisesta itsenäisyyssenaattorisuvusta 

valitaan sinne edustaja, Castrén-suvusta tietysti kaksi edustajaa. 

Näiden tilaisuuksien lisäksi on suunnitteilla muitakin tapahtumia, esim.: 

Tarkoitus on istuttaa jokaiselle senaattorille nimikkokuusi 

Mahdollisuuksien mukaan liputetaan jokaisen senaattorin syntymäpäivänä (syntymäpäivät liitteessä 1) 

Ehdotuksia tapahtumiksi saa myös mielellään lähettää sukuyhdistykselle 23.3.2017 mennessä. 

Pyydämme siis ystävällisesti merkitsemään päivämäärän 2. joulukuuta 2017 jo nyt kalenteriin. Pyydämme 

myös huomioimaan, että tämä ennakkoilmoitus lähetetään vain sähköisesti ja siis ainoastaan niille, joiden 

sähköpostiosoitteet ovat sukuyhdistyksen tiedossa. Levittäkää siis sanaa niille lähiomaisillenne, joiden 

arvelette jääneen ilman tätä ilmoitusta. Heti kun tiedot joulukuun tilaisuuksista tarkentuvat, lähetetään 

varsinainen virallinen kutsu kaikille sekä sähköisesti että postitse. 

Olemme avanneet myös yhteisen Facebook-sivun nimellä itsenäisyyssenaatin suvut 2017. Sivustolle pitää 

kirjautua, sillä se on suljettu muilta kuin sukujen jäseniltä. Kirjautumista valvovat Matias Castrén ja Markku 

Aalto-Setälä. Käykää kirjautumassa niin näette, miten hanke etenee! 

Toisessa liitteessä on artikkeli, joka julkaistiin Keskisuomalaisessa, Savon sanomissa ja muutamissa muissa 

samaan konserniin kuuluvassa lehdessä marraskuussa. Mainittakoon, että tämän artikkelin ilmestyttyä 

saimme yhteyden vielä tuolloin puuttuvaan sukuun, Pehkosiin. 

 



Lisäksi sukuyhdistystä on pyydetty ilmoittamaan seuraava syntymäpäivään liittyvä uutinen: 

Mummi 100 - Suomi 100 

Meeri Castrénin syntymäpäiväkonsertti 

  

Konsertti Meeri Castrénin (taulu 252) 100 vuosipäivään ja itsenäisen Suomen kunniaksi Kauniaisten kirkossa 

(Kavallintie 3) su 22.1.2017 klo 16:00. Tarkempi kutsu on liitteessä 3. 

  

Lopuksi toivotan kaikille suvun jäsenille rauhallista joulunodotusta.  

Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen kanssa 2.12. 2017 

Terveisin 

Päivi Castrén-Kortekangas 


