
	  

	  

Helmikuussa 2013

Hyvää alkanutta vuotta 2013

MENNYT vuosi oli sukuyhdistykselle tapahtumarikas. Saimme val-
miiksi Castrén-suku 2012 -kalenterin ja sen julkistamistilaisuuteen 
huhtikuussa kokoontui lähes 80 sukulaista. Kalenterin tekemiseen 
pääsi osallistumaan meistä jokainen ilmoittamalla omia ja lä-
heistensä tietoja. Julkaiseminen oli vain jäävuoren huippu tässä 
monivuotisessa valmistelussa. Kalenterihanke vietiin läpi pääosin 
talkoovoimin, kiitos kaikille osallistuneille. Tunnelmakuvia julkista-
mistilaisuudesta löytyy tästä kirjeesta ja myöhemmin myös koti-
sivuiltamme.

KEVÄÄLLÄ 2012 tiedotimme, että sukuyhdistys on saanut Klaus 
Castrénilta huomattavan perinnön. Hänen toiveesta sukuyhdistys 
tuottaa uuden Castrén-sukua käsittelevän kirjan. Se jatkaa yhdis-
tyksemme monikymmenvuotista julkaisuperinnettä. Uusi kirja on 
tarkoitus julkistaa seuraavassa sukutapaamisessa kesällä 2015. 

KIRJALLE on on valittu oma työryhmä ja se kokoontui ensimmäi-
sen kerran 21.1.2013. Kirjasta tulee varmasti kiinnostava mutta 
sen sisältö on myös meistä itsestämme kiinni. Pyydämme kaikilta 
sukulaisilta ehdotuksia kirjan sisällöksi. Aiheet voivat olla yhden su-
kulaisen, kokonaisen perheen tai sukuhaaran kulttuuri-, matkailu-, 
opiskelu-, työ- ja urheilutapahtumia. Kirjatyöryhmä toivoo sukulai-
silta pikaisesti ehdotuksia, lähetä omasi ennen pääsiäistä, viimeis-
tään 30. maaliskuuta 2013 mennessä.

UUDEN kirjan toimittajaksi on valittu Marko Taavila. Hän koordinoi 
sisällöntuotantoa ja kirjoittaa artikkeleita ja tekee haastatteluja 
meidän kaikkien sukulaisten ideoinnin ja kertomusten perusteella. 
Ei siis tarvitse itse olla kirjoittaja, soitto toimittajalle riittää ja 
siitä asia etenee. Julkaisun sisällöstä on kerrottu lisää tässä tiedo-
tuskirjeessa. Myöhemmin hankkeen etenemisestä kerrotaan pää-
sääntöisesti suvun kotisivuilla, toki myös näissä tiedotuskirjeissä.

MATIAS Aleksanteri Castrénin syntymästä tulee kuluneeksi tänä 
vuonna 200 vuotta. Sukuyhdistys tekee yhteistyötä juhlavuonna 
mm. M. A. Castrénin seuran kanssa. Erilaisista tapahtumista ja mah-
dollisista julkaisuista kerrotaan myös yhdistyksemme kotisivuilla 
osoitteessa www.castrensuku.fi.

 

Yrjö Castrén

Sukuyhdistyksen puheenjohtaja



Tunnelmia sukukalenterin julkistamistilaisuudesta 19. huhtikuuta 2012 
Ekberg Extrassa, Helsingissä

Errata!

Huomioita 
Castrén-suku 2012 -kirjan 
lukijoille

LUKUISISTA huolellisista oiko-
lukukierroksista huolimatta on 
viimeiseen sukumme julkaisuun 
jäänyt kirjoitus- ja asiavirhei-
tä. Toimituskunnan tietoon 
niitä on tullut muutamia. Kiitos 
tarkkasilmäisille lukijoille. 
Pyydämme jatkossakin toimit-
tamaan mahdolliset korjaukset 
sukuyhdistyksen sihteerille.

YKSI löydetyistä virheistä on 
syytä korjata lukijoille: 

Tauluissa sukupolvea kuvaa-
va numerointi poikkeaa läpi 
teoksen yhdellä sukupolvel-
la. Sukupolvet on ilmoitettu 
perhetauluissa roomalaisilla 
numeroilla (I-XIV) ensimmäi-
senä, ennen jokaisen henkilön 
nimeä. Oikea sukupolvi meille 
kaikille on siten yhden suku-
polven suurempi.

VIRHE sai alkunsa heti taulus-
ta 1, sivulta 36. Aikaisempien 
sukukalentereiden tapaan, 
sukupolvien numerointi olisi pi-
tänyt aloittaa kanta-isästämme 
Sigfridistä. Nyt se alkaa vasta 
hänen pojastaan.

Halutessasi voit leikata tämän 
sivunreunan oman kirjasi väliin 
korjaushuomioksi muillekin 
lukijoille.

Aukeaman kuvat: 
Juha Mäkinen



Castrénien uusi kirjaprojekti 
2012-2015

Sukuneuvosto on päättänyt julkaista uuden ajantasaisen suku-
kirjan. Hankkeen taustalla on Klaus Alarik 
Castrén toivomus ja testamentissaan hänen 
tähän tarkoitukseen sukuyhdistykselle osoi-
tetut varat.  

Sukukirjan toimitusprosessi käynnistyi 
loppuvuodesta 2012. Aikataulun mukainen 
tietojen keruu, henkilöhaastattelut ja teks-
tiosuuksien kirjoittaminen tapahtuu vuosien 
2013 ja 2014 aikana. Valmis, noin 200-300 
-sivuinen teos on julkaistaan kesän 2015 
sukutapaamisessa. 

Sukuyhdistyksen jäsenistä koottu työryhmä 
laatii kirjan sisältösuunnitelman ja valvoo 
hankkeen etenemistä.  Toimikunnan puheen-
johtajana on Yrjö Castrén, jäseninä Paavo 
Castrén, Ritva Castrén ja Susanna Castrén. 

Sihteerinä on freelancer-toimittaja Marko Taavila, joka 
vastaa kirjan kaikesta tekstisisällöstä.

Taavila kirjoittaa valtaosan artikkeleista ja kokoaa niiden 
aineistot pääasiassa puhelinhaastatteluina ja sähköposti-
viesteinä. Suvun jäseniltä tai muualta saatavia tekstejä 
muokataan tarvittaessa kokonaisuuteen sopiviksi.

Kirjaprojektin tavoitteena on syventää suvun vanhoja histo-
riatietoja ja tallentaa lähimenneisyyden ajankuvaa tulevil-
le sukupolville. Valmis teos tulee muodostumaan osioista, 
joissa  paikkoja, tapahtumia ja henkilöitä tarkastellaan 
suvun näkökulmasta.

Marko Taavila ottaa suvun jäseniltä vastaan aihe-ehdotuksia ja 
haastattelupyyntöjä puhelimitse ja sähköpostilla. Kirjan sisältöä 
koskevat vinkit ja toiveet tulisi lähettää hänelle maaliskuun 2013 
loppuun mennessä. 

Näin hanke etenee...

Alustavan suunnitelman mukaan hanke toteutetaan vuosina 2012-
2015. Tarkempi kuvaus hankkeen vaiheista ja sisällöstä on esitetty 
seuraavan aukeaman kaaviossa. Muutoksia tällaisissa projekteissa 
tulee aina eteen, mutta kaavio kuvaa tavoiteaikataulua ja projek-
tin eri vaiheita.

Tekemistä ja ideointia koko suvulle...

Ole mukana avustamassa kirjan tekemistä

Kuten jo mainittu, kaikki sukulaiset voivat antaa ideoita tulevan 
kirjan sisällöksi. Keräsimme muutamia ideoita jatkojalostettavaksi 
seuraavalle aukeamalle. Pyydämme lähettämään aineistoa ja ide-
oita kirjan toimitukselle 30.3.2013 mennessä soistteeseen:

Marko Taavila
Porkalintie 27
17200 Vääksy
p. +358 40 507 1786
toimitus@castrensuku.fi

Onko sinulla kirjahyllyssä kaikki
aikaisemmat Castrén-suvun julkaisut?

Castrén-suku 2012 -kalenteria ja vuonna 2005 julkaistua Castrén-
sukutarinoita -kirjaa on vielä saatavilla, samoin vuonna 1992 
julkaistua sinikantista kalenteria. Tilauksen voi tehdä vapaamuo-
toisesti sähköpostilla sukuyhdistyksen sihteerille, sihteeri@castren-
suku.fi .

 

 

Uuden julkaisun 
toimittaja Marko 
Taavila esittäytyy

OLEN syntynyt vuonna 1968 
Heinolassa. Perheeseeni 
kuuluu Leena-vaimo sekä 
lapsemme Otso (s. 03), 
Helka (s. 05) ja Eero  
(s. 07).

ASUSTELEMME Asikkalan 
Vääksyssä, jonne siirryim-
me pääkaupunkiseudulta 
perheen perustamisen 
tultua ajankohtaiseksi. 

TYÖSKENTELEN pääasiassa 
toimistohuoneessani, joka 
sijaitsee asuintalomme 
alakerrassa. Kotikonttorin 
ansiosta ehdin huolehtia 
lasten lähdöistä arkiaa-
muisin ja kotiutumisista 
-iltapäivisin. Vaimoni on 
Lahden A-klinikkasäätiön 
vastaava sosiaaliterapeut-

ti. Hänen rientäessä työ-
paikalleen me muut vasta 
heräämme yöuniltamme. 

TOIMITTAJAN urani alkoi 
vuonna 1998, kun juuri 
perustettu Retki-lehti pyysi 
minua kirjoittamaan paki-
napalstaa. Olen sittemmin 
toimittanut monenlaisia ar-
tikkeleita tähän retkeilyyn, 
matkailuun ja varusteisiin 
keskittyvään julkaisuun. 

...jatkoa viereiseltä sivul-
ta...

Viime vuosina olen kirjoit-
tanut Retkeen vakituista 
Jokamiehen Oikeus -kolum-
nia ja vastannut kesäloman 
sijaisena päätoimittajan 
tehtävistä.    

ILTA-SANOMIA ryhdyin 
avustamaan samoihin 
aikoihin kuin Retki-lehteä. 
Tätä työtä tein vuoteen 
2003, kunnes otin vastaan 
Onninen Oy:n tarjouksen 
toimittaa tekstiartikkeleita 
heidän asiakaslehteensä. 
Tehtävä laajeni sittemmin 
viisi vuotta kestäneeksi 
toimitussihteerin pestiksi. 
Vuonna 2005 sain lisäksi 
vastuulleni Onnisen Infra-
tuotelehden, jota toimitan 
edelleen.     

EDELLÄ mainittujen töiden 
ohella olen tehnyt tekstejä 
yli 20 muulle toimeksian-
tajalle. Nämä kirjoitukset 
ovat olleet enimmäkseen 
eripituisia lehtijuttuja sekä 
yritysten esitteiden ja koti-
sivujen tekstejä.  

ALKANUTTA Castrénien 
sukukirjaprojektia pidän 
erittäin mielenkiintoisena. 
Tulen sen aikana tutustu-
maan moniin uusiin henki-
löihin, joiden kautta saan 
välitettäväksi arvokasta 
tietoa nykyisille ja tuleville 
sukupolville. 

t. Marko Taavila

”...yhdistys sai 
tiedon Klaus 

Castrénin testa-
mentista, jossa 

on huomioitu laa-
jemman Castrén-

sukua käsittele-
vän sukukirjan 

laatiminen.”
Ote Castrén-suku 2012 -kalen-

terin alkuteksteistä.

...jatkuu seuraavan sivun 
laidassa



Kevät 2012 
Uuden kirjahankkeen päälin-
jat ja aikataulu hahmotellaan

Syksy 2012 
Kirjahanke käynnistetään, 
kootaan toimikunta ja etsi-
tään vastaavaa toimittajaa

Tammikuu 2013 
Kirjatoimikunta aloittaa, 
toimittaja valitaan. Alustava 
sisältösuunnitelma.

Helmikuu 2013 
Sisällön ehdotuksien ja ai-
neiston kerääminen sukulai-
silta aloitetaan

Syksy 2014 
Aineiston vastaanottaminen 
päättyy 31.9.2014, viimeiset 
artikkelit ja haastattelut.

Kevät 2014 
Aineiston keruu täydentäviä 
nimitietoja ja valokuvia var-
ten alkaa (vrt. sukukalenteri)

Toukokuu 2015 
Kirjan painatus ja sidonta

Kevät 2015 
Kirjan ulkoasun suunnittelu 
ja tuottaminen kirjapainoa 
valten. Ennakkotilaukset 

Huhtikuu - Joulukuu 2013 
Haastattelut, tietojen keruu 
ja artikkeleiden kirjoittami-
nen aloitetaan

Talvi 2015 
Käsikirjoituksen ja muun 
aineiston viimeistely ja 
oikoluku.

Helmi-maaliskuu 2013 
Lähetä oma aineistosi tai 
ideasi sisällöstä 30.3.2013 
mennessä kirjatyöryhmälle.

Marraskuu 2014  
Kirjan lopullisesta sisällöstä 
päätetään.

Vuosi 2012

Vuosi 2013

Vuosi 2014

Vuosi 2015

Näin sinä ja lähiperheesi voitte olla mukana sukumme uuden kirjan tekemisessä...

Valmista vuonna 2015 - nyt tarvitaan hyviä ideoita ja arkistotalkoita

Järjestele perheen 

arkisto ja kirjaa 

muistiin sellaisia 

muistoja jotka 

mielestäsi voisivat 

kiinnostaa muitakin 

sukulaisia: valoku-

via, kirjoituksia, 

kirjoja, karttoja...

Skannaa vanhoja 
valokuvia 1:1 ko-

koon 600 dpi reso-luutiolla ja tallenna ne .tif-muotoon. Sukuyhdistys ottaa mieluusti arkistoon digikuvia. Liitä mu-kaan pieni selostus.

Tee matkakerto-
mus, kuvaus per-

heesi perinteistä tai 
isoäidin 

ruokaresepteistä.

Kesä 2015 
Kirjan julkistamistilaisuus 
sukutapaamisessa.

Loppuvuosi 2014 
Käsikirjoituksen ja kuvatoimi-
tuksen työstäminen jatkuu.

Kerää ja ylläpidä 
oman perheen tie-
toja päivittääksesi 

aikaisempien kalen-
tereiden tietoja.

Siirrä perheensuullista perimätie-toa eteenpäin- anna haastattelu kirjan toimittajalle!

Lähetä  
juttuvinkki kirjan toimittajalle

Ota ryhmäkuvia ja 

henkilöpotretteja 

perheen yhteisissä 

juhlatilaisuuksissa.

Kirjoita muistelmia perheen mielen-kiintoisista tapahtu-mista, saavutuksista tai harrastuksista.

Lähetä sukuyhdis-

tykselle lyhyt kirjal-

lisuusluettelo teok-

sista jotka sisältävät 

sukulaisten kirjoi-

tuksia tai artikke-

leita heistä!

Valokuvaa ja kirjoi-
ta lyhyitä juttuja 

paikoista, esineistä 
tai rakennuksista, 

jotka ovat perhees-
sä tärkeitä.

Lähetä ideat tai aineisto Marko Taavilalle
30.3.2013 mennessä ositteeseen: 

toimitus@castrensuku.fi tai
Porkalintie 27, 17200 Vääksy

tai soita 040 507 1786.



Castrénit 
Facebookissa

Facebookissa on suljettu 
ryhmä ”Castrén-suku”. Ter-
vetuloa kaikki sukulaiset 
vaihtamaan ajatuksia maa-
ilman menosta tai avoimes-
ti ideoimaan tulevan kirjan 
sisältöä. Moderaattorit 
hyväksyvät ryhmään (vain 
sukulaisiamme), sitten 
sana on vapaa!

Suku-
vaa-
kuna

Vaakunan omistaa Castrén-
suku ry. Suvun jäsenet 
voivat käyttää vaakunaa 
henkilökohtaisten paino- 
ja vastaavien tuotteiden 
yhteydessä, esim. kirje-
kuoret, postimerkit, adres-
sit jne. Jos haluat itsellesi 
käyttöoikeuden vaakuna-
tunnukseen, ota yhteyttä 
yhdistyksen sihteeriin. Vaa-
kunan käytöstä suoritetaan 
20 € kertakorvaus. 

Yhteystiedot sukuhaarojen edustajille

Sukuyhdistyksen asioita hoitavat sukutoimikunta ja sukuneuvosto. 
Ohessa yhteystietomme sähköposteja varten.

(III) Yrjö Castrén .................. puheenjohtaja@castrensuku.fi
(I) Jari Castrén  ................... sihteeri@castrensuku.fi
(I) Simo Castrén  .................. simo.castren@elisanet.fi 
(I) Janne Castrén  ................. janne.castren@lassila-tikanoja.fi

(III) Anna-Maija Castrén .......... anna-maija.castren@helsinki.fi
(I) Markku Castrén ................ markku.castren@kolumbus.fi
(II) Juha Castrén .................. juha.castren@nordea.com
(I) Kari Castrén .................... kari.castren@gmail.com
(I) Marjaana Saksela .............. marjaana.saksela@finnair.com
(IV) Matias Castrén ............... matias@castren.name
(IV) Merja Castrén ................ merja.castren@mediq.fi
(I) Päivi  Castrén-Kortekangas .. pcastren@its.jnj.com

Pari sanaa sukuyhdistyksestä...

CASTRÉN-suku ry:n 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 tavoit-
teita 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 tervetulleita mukaan suku-
yhdistyksen toimintaan.


