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Hyvät Castrén-suvun jäsenet. 

  

Suomen 100- vuotissyntymäpäivä ja samalla Itsenäisyyssenaattorien juhla lähestyy. 

  

Juhla järjestetään Säätytalolla Helsingissä lauantaina 2. joulukuuta. Ohjelma on vielä osittain 

auki, mutta tiedämme jo, että mukana on professori Martti Häikiön aiheeseen liittyvä esitys sekä 

valtiovallan tervehdys. Kuka valtiovallan tervehdyksen tuo on vielä epävarmaa, mutta tiedossa 

on, että tämä tilaisuus on arvioitu erittäin korkealle esim. Suomi 100 - tapahtumien joukossa, 

joten uskomme saavamme korkean tason edustajan paikalle. 

  

Säätytaloon mahtuu maksimissaan 600 henkeä. Itsenäisyyssenaattoreiden sukuja on kymmenen, 

ja vaikka osa suvuista on hyvin pieniä, joudumme silti varautumaan siihen, että ihan kaikki 

halukkaat eivät mahdollisesti mahdu mukaan. 

  

Ilmoittautuminen tulee tapahtumaan sähköisesti syyskuun aikana lähetettävän linkin kautta. 

Jokaiselle suvulle varataan kiintiö joka on suhteutettu suvun kokoon. Meidän kiintiömme näyttää 

alustavasti olevan 80- 100 henkeä. Viime sukukokouksessa oli läsnä noin sata henkeä, joten 

arvelemme tuon määrän olevan meille oikea. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli 

muista pienemmistä suvuista jää paikkoja, on niitä mahdollista siirtää mahdollisille 

jonotuspaikalle jääneille.  

  

Tilanpuutteen ja tilaisuuden luonteen vuoksi suvut toivovat, että alle kouluikäisiä lapsia ei 

otettaisi mukaan. Säätytalo ei ole yhtenäinen tila, vaan siellä on useita erillisiä saleja kahdessa 

kerroksessa, joten minkäänlaista lastenohjelmaa tai erillistä tilaa ei valitettavasti pystytä 

järjestämään. 

  

Säätytalolta on mahdollista päästä käymään valtioneuvoston juhlasalissa, jossa 

itsenäisyysjulistus aikanaan allekirjoitettiin. Tämä sali on siis valtioneuvoston rakennuksessa 

senaatintorin laidalla. Sinne voidaan päästää vain n. 50 henkeä kerrallaan ja pääsy vaatii 

jonkinlaisen turvatarkastuksen tai tunnistautumisen jokaiselta. Tämän vuoksi ilmoittautumisen 

yhteydessä tullaan pyytämään erillistä ilmoitusta siitä, haluaako käydä valtioneuvoston salissa.  

  

Kysymyksessä on siis päivätilaisuus. Tarkka alkamisaika varmistuu syyskuuhun mennessä. 

Tarjolla tulee olemaan lasi kuohuviiniä sekä kahvia ja kahvileipää. Tilaisuuden järjestämisestä 

koituu jonkin verran  kuluja, jonka vuoksi joudumme kattamaan ne osallistumismaksulla. 

Maksu suoritetaan luottokortilla ilmoittautumisen yhteydessä. 

  

Lopullinen ohjelma, aikataulu ja ilmoittautumisohjeet lähetetään sukukirjeellä syyskuun alussa. 

  

 

 



Muuta toimintaa: 

Itsenäisyyssenaattorien suvut ehdottivat Helsingin kaupungille, että jokaiselle senaattorille 

istutettaisiin muistolaatalla varustettu kuusi sopivaksi katsottuun paikkaan. Yhdentoista kuusen 

sijoittaminen Helsinkiin yhteen tai useampaan paikkaan ei ollut mahdollista, mutta yhden kuusen 

tulemme saamaan: Helsingin kaupunki järjestää ja kustantaa kuusen ja sen istutuksen 

Kaivopuistoon itsenäisen Suomen 50-vuotisjuhlan kunniaksi istutetun kuusen viereen. Kuusen 

yhteyteen tulee muistolaatta, jossa on teksti:  

Suomen kansan on asetuttava 

muiden maailman kansojen rinnalle 

itsenäisenä kansakuntana. 

(itsenäisyysjulistuksesta 4.12.1917) 

Itsenäisyyssenaattoreiden suvut 

Muistolaatan suvut joutuvat kustantamaan itse. Istutustilaisuus on syyskuun 18 päivänä kello 15 

ja tilaisuuteen saa mielellään tulla mukaan. Tarkemmat tiedot seuraavassa sukukirjeessä. 

  

Lahtelainen Ahtialan yläkoulu, jonka opintovalikoimassa on valinnaisaineena viestintätaito, on 

ottanut tuottaakseen koosteen itsenäisyyssenaattorien sukuihin liittyvistä vuoden 2017 

tapahtumista. Oppilaat tulevat mm. kuvaamaan kesän aikana kaikkien senaattorien haudat, 

tallentamaan syyskuisen kuusen istutuksen sekä olemaan läsnä pääjuhlassa Säätytalolla.  

 

Vuonna 1918 sisällissodan vuoksi osa itsenäisyyssenaattia oli siirretty toimimaan Vaasaan 29.1.–

3.5.1918. Tässä nk. Vaasan senaatissa toimi mm. Jalmar Castrén. Itsenäisyyssenaatin suvut 

olivat tämän kunniaksi Vaasan kaupungin vieraina 14.6.2017. Vierailuun osallistui edustaja 

seitsemästä suvusta: Matti Arajärvi, Yrjö Castrén, Carl-Johan Frey, Pentti Kaarlonen (Kallio-

suku), Juha Pehkonen, Kaarina Reenkola (Renvall-suku) ja Mia Setälä. Vierailun yhteydessä 

istutettiin juhlakuusi Vaasan Kalarannan puistoon. 

  

 

Tämä sukukirje, kuten aikaisempikin,  lähetetään ainoastaan sähköisenä versiona. Toivomme, 

että toimitatte tietoa edelleen niille suvun jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta meillä ei ole, tai 

joilla ei ole mahdollisuutta lukea sähköisitä tiedotetta. Puuttuvan sähköpostiosoitteen voi lähettää 

osoitteeseen  sihteeri@castrensuku.fi 

  

  

Oikein hyvää kesää toivottaen  

  

Päivi Castrén-Kortekangas   Jari Castrén  

Varapuheenjohtaja    sihteeri 
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