
	  

	  

Huhtikuussa 2015

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. 
Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri 
Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan toimitustyö. 

VUONNA 2012 sukuyhdistys sai suurlähettiläs Klaus Castrénilta 
perinnön. Hänen toiveesta sukuyhdistys päätti tuottaa uu-
den sukuamme käsittelevän kirjan. Se jatkaa yhdistyksemme 
monikymmenvuotista julkaisuperinnettä. Härkätietä opintielle 
- Castrén-suvun henkilöitä ja vaiheita on nyt valmis. On aika 
kokoontua sukutapaamiseen ja juhlimaan kirjan julkistusta. 

TAPAHTUMAPAIKKA on Lahden Sibelius-talon Kuusi-sali. Se 
tarjoaa erinomaiset puitteet tapaamiselle ja yhdistyksen 
kokoukselle. Tilaisuudessa on tälläkin kerralla kulttuuritarjon-
taa - näyttely Taru Castrénin kirjakuvituksista. Kokouspäivä 
on lauantai 13.6.2015. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat 
tässä kirjeessä.  

HÄRKÄTIETÄ Opintielle -kirja julkaistaan sukutapaamisessa 
klo 14.00. Kirjassa on 250 sivua ja se koostuu 30 erillisestä 
tarinasta. Se käsittelee mikrohistorian keinoin sukumme eri 
henkilöiden vaiheita Härkätieltä aina tähän päivään. Hank-
keeseen on osallistunut yli 100 sukumme jäsentä eri tavoin, 
kirjan varsinaisen kirjoitustyön on tehnyt toimittaja Marko 
Taavila. Kiitos heille tekemästään työstä. Kirjan myyntiaika on 
rajoitettu ja painos myydään tilausjärjestyksessä. Tilausoh-
jeet ovat myös tässä kirjeessä.  

VIIMEISEN viiden vuoden aikana on keskuudestamme nukkunut 
pois henkilöitä. Ilmoitatko oman lähisukulaisen pois nukkumi-
sen sukuyhdistyksemme sihteerille niin pystymme huomioi-
maan sen hiljaisella hetkellä. 

OLETTE kaikki lämpimästi tervetulleita sukutapaamiseen Lah-
teen. Ilmoittautumiset ja kirjatilaukset pyydämme tekemään 
22.5.2015 mennessä. 

Hyvää alkavaa kesää ja nähdään Lahdessa kesäkuussa.

Sukuneuvoston puolesta

 

Yrjö Castrén



Castrén-suvun tapaaminen 
Lahdessa 13.6.2015

Ohjelma Sibelius-talolla
 
Vuoden 2015 sukutapaamimen järjestetään Vesijärven rannalla Sibelius-talossa.

Tilaisuuden ohjelma alkaa kello 9.00 ilmoittautumisella, sen jälkeen voin nauttia sukulaisten seurasta kahvi- tai teekupin äärellä. Kello 10.00 pidämme sukuyhdistyksen sääntömääräisen kokouksen jossa 
käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat (säännöt löytyvät kotisivuilta www.castrensuku.fi). Kokouksen aluksi esitellään lyhyesti läsnäolevat sukulaiset. Lounas tarjoillaan klo 12.00-13.30. Lounaan aikana ja 
jälkeen voi omatoimisesti tutustua Sibelius-taloon ja Taru Castrénin kirjakuvituksia esittelevään näyttelyyn. Kello 13.30 kokoonnumme perinteiseen ryhmävalokuvaan. Iltapäivällä julkistetaan sukuyhdistyksen 
uunituore kirja Härkätietä opintielle - Castrén-suvun henkilöitä ja vaiheita. Sukutapaamisen ohjelma päättyy klo 16.00.

Sitovat ilmoittautumiset 22.5.2015 mennessä Jari Castrénille: sihteeri@castrensuku.fi tai iltaisin puhelimitse 040 451 4081 (ilmoittautumislomake on jäljempänä).

Osallistumismaksut maksetaan Castrén-suku ry:n tilille FI2817853000008261 viimeistään 5.6.2015 mennessä: Aikuinen 32 €, nuoret 12-16 vuotiaat 16 €, lapset 0-11 vuotiaat veloituksetta. Osallistumismaksu 
sisältää aamukahvin/teen/mehun ja kahvileivän, kolmen ruokalajin lounasbuffetin ja lasillisen kuohuviiniä kirjan julkistamisen yhteydessä.
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Lahdessa julkaistaan 
sukuyhdistyksen uusi kirja

HÄRKÄTIETÄ opintielle - Castrén-suvun henkilöitä ja vaiheita julkaistaan sukutapaamisessa Sibelius-
talolla. Teoksen 30 kirjoitusta käsittelevät mikrohistorian keinoin sukumme eri henkilöiden vaiheita 
Härkätieltä aina tähän päivään. Kirjan tekemiseen on osallistunut yli 100 sukumme jäsentä eri tavoin.

Tilaa itsellesi kirjoja edullisempaan ennakkotilaushintaan (39 €/ kpl) 22.5.2015 mennessä. Tilatut kir-
jat saa mukaan sukutapaamisessa. Maksu yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla. Ei käteismyyntiä.

 

OtavaHärkätietä
opintielle

H
ärkätietä

opintielle CASTRÉN-SUVUN HENKILÖITÄ JA VAIHEITAwww.castrensuku.fi

Castrénit ovat vuosisatojen varrella vaikuttaneet pappeina, poliitikkoina,  
virka- ja lakimiehinä sekä eri tieteenalojen asiantuntijoina. 

Itsenäisistä tarinoista ja henkilöesittelyistä koostuva teos tarkastelee tämän 
talonpoikaistaustaisen suomalaissuvun vaiheita lähietäisyydeltä. 

Kirja kertoo niin nälkämaan papin, toimeliaan ylikonemestarin kuin 
rytmitajuisen teollisuusjohtajankin tarinan. Yksittäisten ihmisten ja perheiden 
kokemukset laajentavat ja syventävät kuvaa Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Aiemmin julkaisemattomia mikrohistoriallisia tietoja sisältävät artikkelit 
perustuvat Castrén-suvun jäsenten haastatteluihin ja yksityisarkistoihin.  
Aiheiden valinnasta vastaa Castrén-sukuyhdistyksen kirjatoimikunta ja niiden 
kirjallisesta asusta vapaa toimittaja Marko Taavila.  

CASTRÉN-SUKU RY:N JULKAISUJA

Castrén – Sukutarinoita. 2005.

Castrén-suku 2012 -henkilökalenteri. 

otava.fi 
99.3

ISBN 978-951-1-28808-4

Ennakkotilaajan  

hinta vain 39 €!

Tilausohje on  

jäljempänä



Sukutapaamisen 
ohjelma

Klo 9.00 
Ilmoittautuminen ja 
kahvi

klo 10.00
Tervehdyspuhe, muis-
taminen, läsnäolijoiden 
esittely ja sääntömääräi-
nen kokous

klo 12.00
Lounas ja tutustuminen 
taloon ja kuvitusnäytte-
lyyn (omatoiminen)

13.30
Valokuvaus

14.00
Uuden kirjan julkistami-
nen

16.00
Tilauuden päätös

Osallistumis- 
maksut

Aikuiset 32 €
Nuoret 11-16 vuotta 16 €
Lapset 0-11 vuotta 0 €

Maksuohje

Osallistumismaksut 
maksetaan Castrén-
suku ry:n tilille 
FI2817853000008261
5.6.2015 mennessä.

Mainitse viestissä nime-
si ja osallistujien mää-
rät (aikuiset/nuoret/
lapset).

Ilmoittautuminen 
sukutapaamiseen
Nimi:_______________________________________________

Osoite:_____________________________________________

Postinumero ja postitoimipaikka:_______________________

Puhelinnumero:______________________________________

Sähköposti:__________________________________________

Muut samalla ilmoitettavat perheenjäsenet:

2
Nimi ja ikä:__________________________________________

Sähköposti:__________________________________________

3
Nimi ja ikä:__________________________________________

Sähköposti:__________________________________________

4
Nimi ja ikä:__________________________________________

Sähköposti:__________________________________________

5
Nimi ja ikä:__________________________________________

Sähköposti:__________________________________________

6
Nimi ja ikä:__________________________________________

Sähköposti:__________________________________________

Ilmoittaudu 22.5. Mennessä lähettämällä valokuva tästä lo-
makkeesta tai samat tiedot sähköpostilla sihteeri@castren-
suku.fi tai ilmoittaudu puhelimitse ILTAISIN sukuyhdistyksen 
sihteerille Jari Castrénille numeroon 040 451 4081

Vuoden 2012 
Castrén-suku 
kalenterita saa 
nyt edullisesti

Voit samalla tilauslo-
makkeella tilata myös 
keväällä 2012 julkaistua 
sukukalenteria hintaan 
10 €/kpl. Myös nämä kir-
jat noudetaan ja makse-
taan sukutapaamisessa.

Maksutavat 
kirjoille

Ennakkotilaus noudetaan 
ja maksetaan sukutapaa-
misen yhteydessä Sibe-
lius-talolla. Maksuväli-
neenä käyvät yleisimmät 
pankki- ja luottokortit. 

Maksu laskulla tai kätei-
sellä ei ole mahdollista.

Kirjatilaus

Nimi: Härkätietä opintielle - Castrén-suvun henkilöitä ja 
vaiheita
Laajuus: 250 sivua
Julkaisija: Castrén-suku ry, toim. Marko Taavila
Kustantaja: Otava

Tilaan _____ kpl uutuuskirjoja ennakkohintaan 39 €

Tilaan _____ kpl Castrén-suku 2012 kalentereita hintaan 10 €

Nimi:_______________________________________________

Osoite:_____________________________________________

Postinumero ja postitoimipaikka:_______________________

Puhelinnumero:______________________________________

Sähköposti:__________________________________________

Tee tilaus 22.5. mennessä lähettämällä valokuva tästä lomak-
keesta tai samat tiedot sähköpostilla sihteeri@castrensuku.fi 
tai tee tilaus puhelimitse ILTAISIN sukuyhdistyksen sihteerille 
Jari Castrénille numeroon 040 451 4081

Otava

Härkätietä
opintielle

H
ärkätietä

opintielle CASTRÉN-SUVUN HENKILÖITÄ JA VAIHEITA

www.castrensuku.fi

Castrénit ovat vuosisatojen varrella vaikuttaneet pappeina, poliitikkoina,  

virka- ja lakimiehinä sekä eri tieteenalojen asiantuntijoina. 

Itsenäisistä tarinoista ja henkilöesittelyistä koostuva teos tarkastelee tämän 

talonpoikaistaustaisen suomalaissuvun vaiheita lähietäisyydeltä. 

Kirja kertoo niin nälkämaan papin, toimeliaan ylikonemestarin kuin 

rytmitajuisen teollisuusjohtajankin tarinan. Yksittäisten ihmisten ja perheiden 

kokemukset laajentavat ja syventävät kuvaa Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Aiemmin julkaisemattomia mikrohistoriallisia tietoja sisältävät artikkelit 

perustuvat Castrén-suvun jäsenten haastatteluihin ja yksityisarkistoihin.  

Aiheiden valinnasta vastaa Castrén-sukuyhdistyksen kirjatoimikunta ja niiden 

kirjallisesta asusta vapaa toimittaja Marko Taavila.  

CASTRÉN-SUKU RY:N JULKAISUJA

Castrén – Sukutarinoita. 2005.

Castrén-suku 2012 -henkilökalenteri. 

otava.fi 
99.3

ISBN 978-951-1-28808-4



Castrénit 
Facebookissa

Facebookissa on suljettu 
ryhmä ”Castrén-suku”. Ter-
vetuloa kaikki sukulaiset 
vaihtamaan ajatuksia maa-
ilman menosta. Moderaat-
torit 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 € korvaus/käyttökerta 
tai käyttökohde. 

Yhteystiedot sukuhaarojen edustajille

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

Sukutoimikunta
(III) Yrjö Castrén .................. puheenjohtaja@castrensuku.fi
(I) Jari Castrén  ................... sihteeri@castrensuku.fi
(I) Simo Castrén  .................. simo.castren@elisanet.fi 
(I) Janne Castrén  ................. janne.castren@
         kiinteistohuoltojaakola.fi
Sukuneuvosto (edellisten lisäksi)
(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

Näin pääset Sibelius-talolle...

Sibelius-talo löytyy Lahdesta Vesijärven rannalta osoitteesta 
Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Talon viereisellä tontilla, hiekka-
kentällä, on epävirallisia pysäköintipaikkoja.

Junalla pääsee Lahteen kätevästi esim. Helsingistä. Matka-
aika junalla on 49 minuuttia. Rautatieasemalta on suora linja-
autoyhteys Sibelius-talolle (linja 17).

Lisätietoja voi katsoa osoitteesta www.sibeliustalo.fi

Menovinkki - risteily Vesijärvellä

Jos sukutapaamisen aikaan sää on kaunis, kannattaa harkita 
illaksi vielä risteilyä. Lisätietoja saa mm. osoitteesta 
www.lahdenjarvimatkailu.fi


