
	  

	  

Elokuussa 2015

Loppukesän terveiset koko suvulle!

CASTRÉNIEN 15. sukukokous pidettiin 13.6.2015 Lahden Sibe-
lius-talolla. Osallistujia oli yli 100. Kokouksessa hyväksyttiin 
toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä 5-vuotiskaudelta 
sekä valittiin uudet toimihenkilöt. Kuulimme myös Juha Ar-
hinmäen eloisan esitelmän suurlähettiläs Klaus Castrénista. 
Sukutapaamisemme päätteeksi nostettiin maljoja yhdistyksen 
uudelle julkaisulle.

Sukukokouksessa kutsuttiin suvun kunniajäseniksi Simo Castrén  
(vasemmalla), Paavo Castrén, Marja Castrén ja Jaakko Castrén.

HÄRKÄTIETÄ opintielle -kirjaa myytiin Lahdessa runsaasti,  
39 €:n erikoishinta oli varmasti monille mieleen. Kirjan myynti 
siirtyy Otavalle 1. syyskuuta alkaen ja sukulaisten erikoishinta 
poistuu. Nyt on oikea hetki hankkia muutamia kirjoja perheen 
omaan varastoon lahjoiksi, tulijaiseksi tai itsellesi - jos et 
uutta kirjaa vielä omista. Ohjeet kirjojen hankkimiseksi nyt ja 
tulevaisuudessa ovat tässä kirjeessä.  

JÄSENMAKSULASKU kaudelle 2015-2020 on tämän sukukirjeen 
liitteenä.  Loppusumma on kaikilla sama, jos olet opiskelija 
tai alle 16-vuotias maksa laskussa mainittu pienempi summa. 
Lasku sisältää sukukokoukseen osallistuneilla 7 €:n valokuva-
maksun, silloin kuoressa oli toivottavasti myös kaksi valokuvaa 
- valokuvamaksu on perhe-/ruokakuntakohtainen.

Kesäterveisin, 

Yrjö Castrén, sukuyhdistyksen puheenjohtaja



Castrén-suvulle  

edullisempi

39 € 
hinta

on voimassa 

31.8. saakka!

Hanki uusia kirjoja 31.8. mennessä. 

Härkätietä opintielle - 
Castrén-suvun  

henkilöitä ja vaiheita
Saatavilla vain Otavan kirjakaupasta!

Kirjoja sukulaishintaan Otavan myymälästä Helsingissä

SUKUYHDISTYS on sopinut uuden kirjan kustantajan - Otavan - kanssa kirjojen 
myynnistä erikoishinnalla 31.8.2015 saakka. Sukukokouksessa oli mahdollisuus 
ostaa kirjoja, mutta niille sukulaisille, jotka eivät käyttäneet tätä mahdolli-
suutta on vielä yksi mahdollisuus: Sukulaiset voivat käydä Otavan myymälässä 
ostamassa haluamansa määrän kirjoja 39 €:n hintaan. Myöhemmin hinta on 
huomattavasti korkeampi, myös verkkokaupoissa.

Otavan Kirjakauppa
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puhelin 050 310 0586
Sähköposti kirjakauppa@otava.fi 

Otavan Kirjakauppa on avoinna ma-pe klo 10-18, la-su kirjakauppa on suljettu.

1.9.2015 alkaen kirja on myynnissä myös verkkokaupassa

HÄRKÄTIETÄ opintielle -kirjaa voi syyskuun alusta alkaen ostaa myös Suoma-
laisen kirjakaupan verkkokaupasta osoitteesta www.suomalainen.com, hinta 
verkossa on tällöin 61,95 €. Sukulaisille tarkoitettu 39 €:n hinta ei ole voimassa 
verkkokaupassa!

Tuotekoodi: P9789511288084
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!

Yhteystiedot sukuhaarojen edustajille  
vuosille 2015-2020

Sukuyhdistyksen asioita hoitavat sukutoimikunta ja sukuneuvosto. 
Ohessa on myös yhteystietoja seuraavalle viisivuotiskaudelle sähkö-
posteja varten. Muut yhteystiedot sukuyhdistykselle löytyvät aina 
ajantasaisina kotisivuilta osoitteesta www.castrensuku.fi

Sukutoimikunta:

Puheenjohtaja Yrjö Erik Castrén
Taulu 262, III sukuhaara, puheenjohtaja@castrensuku.fi

Varapuheenjohtaja Päivi Castrén-Kortekangas
Taulu 63, I sukuhaara, varapuheenjohtaja@castrensuku.fi

Sihteeri Jari Pekka Castrén
Taulu 155, I sukuhaara, sihteeri@castrensuku.fi

Varainhoitaja Juha Tapani Castrén
Taulu 221, II sukuhaara, varainhoitaja@castrensuku.fi

Sukuneuvosto, edellisten lisäksi:

Maaret Kaarina Castrén
Taulu 93, I sukuhaara

Sakari Johannes Castrén
Taulu 279, III sukuhaara, sakari.castren@gmail.com

Kari Yrjö Alarik Castrén
Taulu 203, I sukuhaara, kari.castren@gmail.com

Matias Johannes Castrén
Taulu 330, IV sukuhaara

Laura Johanna Castrén
Taulu 283, III sukuhaara, laura.castren@espoonasunnot.fi

Sigfrid Lalli Aleksi Castrén
Taulu 67, I sukuhaara, lalli@castren.net

Hannu Markku Castrén
Taulu 108, I sukuhaara

Sukuyhdistyksen toiminnantarkastajat:

Anna-Maija Castrén
Taulu 281, IV sukuhaara

Janne Castrén
Taulu 210, IV sukuhaara

varalla

Eero Castrén
Taulu 256, IV sukuhaara

Helena Castrén
Taulu 256, IV sukuhaara


