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Henrik 200 v

SUKUKOKOUKSEN OHJELMA 
ROKUALLA JA SÄRÄISNIEMELLÄ

Lauantai 6.8.2011

• Klo 12 – 13 lounas noutopöydästä ravintolasalista

• Klo 12.45 – 13.20 ilmoittautuminen sukukokoukseen liikuntasalissa 

• Klo 13.20 sukukokouksen avaus liikuntasalissa: Hannu Mustakallio. Osanottajien esittäyty-
minen sukuhaarojen mukaan (tuokion vetävät Arja Hämäläinen ja Ilkka Mustakallio)

•  Klo 14 hotellihuoneet vapautuvat käyttöömme

• Klo 14.45 kahvi liikuntasalissa

• Klo 15.00 – 17.00 Henrik ja Laura Schwartzberg ja heidän aikansa 

• Alustuksia: Hannu Mustakallio (erityisesti Henrikistä), Katariina Mustakallio (Laurasta) ja 
Marja Heimonen (Henrikin kasvuympäristöstä Pyhäjoella). Keskustelua alustusten pohjalta.

• Klo 17.15 -17.45 Maija Vuornoksen esitys taidemaalari Maria Schwartzbergista (1873 – 
1923). Maria Schwartzberg oli Henrikin ja Lauran pojan tuomiorovasti Johannes Schwartz-
bergin tytär

• Klo 18 päivällinen noutopöydästä ravintolasalista

• Klo 19.30 – 21.00 sukuseuran perustamiskokous ja vapaata yhdessäoloa

• Työryhmä ehdottaa perustettavan sukuseuran nimeksi Henrik ja Laura Schwartzbergin jälke-
läiset ry. Sääntöehdotus toimitetaan osanottajille sähköpostissa vielä ennen sukukokousta. 

Sunnuntai 7.8.2011
Klo 7.00 - aamiainen hotellissa

Klo 8.45 siirtyminen omilla autoilla Säräisniemelle (37 km)

• Klo 10.00 Messu Säräisniemen kirkossa yhdessä Vaalan seurakunnan kanssa

• Saarna: pastori Sami Mustakallio

• Liturgi: seurakuntapastori Matti Malinen

• Kanttori: Essi Takkinen

• Ehtoollisavustaja: pastori Jari Visto

• Raamatuntekstien lukeminen: Marja Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto

• Messun jälkeen suvun edustajat tuovat kukkatervehdyksen Henrik Schwartzbergin sekä Jo-
hannes Jaakko ja Edla Mustakallion haudoille 

• Kirkkokahvit tarjotaan kirkon tapulissa, järjestäjinä Säräisniemen Martat, vapaaehtoinen 
kahviraha (suositus: 3 euroa) 

• Klo 12.00 – noin 13.00 päätösjuhla eli Henrik Schwartzbergin 200-vuotisjuhla Säräisniemen 
kirkossa (avoin myös muille kuin suvun jäsenille)

          Vaalan seurakunnan tervehdys: seurakuntapastori Matti Malinen

  Professori Hannu Mustakallio: Henrik Schwartzberg kirkollisena vaikuttajana

  Musiikkiohjelmaa

  Sukukokouksen päätössanat ja loppusiunaus

• Päätösjuhlan jälkeen pääsemme tutustumaan Säräisniemen entisen pappilan paikkaan 
(Säräisniementie 465, kirkolta noin 2 km). Vanhan pappilan päärakennus paloi joulukuussa 
1981. Silloiset asukkaat Lea ja Heikki Lehtovuori rakensivat seuraavana kesänä uuden 
päärakennuksen. Piharakennukset ovat entisiä (katto- ja maalikorjauksin). Lehtovuoret ovat 
ystävällisesti lupautuneet esittelemään entisen pappilan ympäristöä.

• Päätösjuhlan jälkeen on kylätoimistolla Säräisniemen koululla (1 km kirkolta, Säräisniemen-
tie 355, sisäänkäynti asuntolanpään puoleisesta ovesta) ostettavissa Säräisniemeen liittyviä 
tuotteita (muun muassa Säräisniemi – kirkon kylä -kirja, Säräisniemi-mukeja ja -viirejä).

• Voit myös etukäteen tutustua Säräisniemen kylän nettisivuihin: www.saraisniemi.net 

• Muita nettisivuja: www.utajarvi.fi; www.rokua.com; www.vaala.fi 
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Henrik ja Laura Schwartzbergin perhe
Henrik Schwartzberg s. Pyhäjoella 7.5.1811, k. Säräisniemellä 18.11.1857. 
Laura Katarina o.s. Stenbäck s. Kuortaneella 22.2.1816, k. Iisalmella Viere-
mällä 24.12.1885. 
Vihittiin aviolittoon Vöyrillä 10.1.1839.
Lapset:
1. Gustaf (Kusti) s. Sievissä 19.12.1839, kuoli Haapajärven kanttorina 

11.12.1912. Puoliso 30.3.1864 Liisa Simelius s. Rantsilassa 7.4.1841, k. 
Haapajärvellä 31.10.1920.

2. Lars s. Sievissä 9.3.1841, kuoli armovuodensaarnaajana Pulkkilassa 
7.7.1865 naimattomana.

3.  Maria s. Perhossa 17.7.1842, k. Heinävedellä 17.6.1932. Puoliso 
4.9.1872 Heinäveden kanttori Matti Malkki s. 29.6.1835, k. Heinävedellä 
12.11.1910.

4. Henrik (Heikku) s. Pyhäjärvellä Ol. 4.4.1844, kuoli Sotkamon kirkko-
herrana 27.12.1913. Puoliso 8.1.1875 Johanna Ottelin s. Reisjärvellä 
31.10.1853, k. Oulussa 17.12.1925.

5. Johannes s. Pyhäjärvellä Ol. 15.2.1846, kuoli Kuopion kirkkoherrana 
(tuomiorovastina) 18.9.1915. Puoliso 17.8.1870 Hanna Rahm s. Heinä-
vedellä 28.1.1853, k. Kuopiossa 6.12.1926.

6  Jakob (Jaakko) s. Säräisniemellä 8.9.1848, kuoli (Oulun läänin) Pyhä-
järven kirkkoherrana 20.1.1909. Puoliso 1.7.1874 Emma (Emmi) Maria 
Gummerus s. Kokkolassa 2.8.1841, k. Pyhäjärvellä 30.12.1926.

7  Laura s. Säräisniemellä 1.11.1850, k. siellä 15.5.1851.

8  Karl (Kalle) s. Säräisniemellä 25.4.1852, kuoli Sairalan asemapäällikkö-
nä 16.1.1899. Puoliso 12.3.1885 Helena Katarina Malinen s. Kerimäellä 
4.1.1855, k. Helsingissä 1.10.1910.

9. Johanna (Hanna) s. Säräisniemellä 11.3.1854, kansakoulunopettaja 
Kaavilla, k. Helsingissä 8.9.1929. Puoliso 10.8.1880 kansakoulunopet-
taja Kaarlo Arvid Riihikallio (Riberg) s. Torniossa 11.10.1856, k. Helsin-
gissä 23.2.1927.

10. Josef (Jooseppi) s. Säräisniemellä 18.7.1857, k. Parikkalan kirkkoherra-
na 20.4.1923. Suomen Lähetysseuran lähetysjohtaja. Puoliso 4.1.1886 
Agnes Selma Helena Lampén s. Kuopio 6.4.1867, k. Helsinki 5.2.1936. 
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8168

8174

8146

Aloitimme lauantai-
lounaalla klo 12.00 
seisovan pöydän an-
timilla.

Ruoka oli maittavaa, 
ja sitä oli riittävästi.

Hotellihuoneet va-
pautuivat klo 14 käyt-
töömme. Erään kum-
mallisuuden kuitenkin 
huomasin. Pistorasia 
oli katossa.
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8489

8197

8197

8202

Ja toinen vaateko-
merossa. Se ei su-
kukokouksen menoa 
haitannut, ihmettelin-
pähän vaan käytän-
nön ratkaisuita.

Klo 12.45 alkaen 
ilmoittauduimme, 
saimme aineistoa ja 
maksoimme osallistu-
mismaksun.

Klo 13.20 Hannu 
lausui avaussanat 
tilaisuudessa, joka oli 
ristitty nimellä Henrik 
200 v, ja esitteli suku-
juhlan valmistelutyö-
ryhmän jäsenet.
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8222

8225

8229

Sukukokouksen val-
mistelutyöryhmään 
kuuluivat Hannun 
lisäksi Katariina 
Mustakallio

Marja (Lilli) Musta-
kallio

Marja Heimonen
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8285

8294

ja Sanna Vuornos-
Visto.

Seinälle liimattuihin 
paperiliuskoihin meitä 
kannustettiin päivittä-
mään sukutietomme 
vastaista ajantasalle 
saattamista varten. 
Seniorit ottivat tussiky-
nät käyttöön.

Juniorit  olivat siirty-
neet jo digi-aikaan 
iPadinsa pariin.
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8401

8421

8342

Hannun avaussanojen 
jälkeen kunkin suku-
haaran edustajat kut-
suttiin esittäytymään. 
Tilaisuuden juontajana 
toimi Arja Hämäläi-
nen...

...puolisonsa Ilkka 
Mustakallion kanssa.

Kustin joukkue aloitti.
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8256

8273

8266

Sitten tuli Johannes 
vahvalla panoksel-
laan.

Seuraavaksi ke-
rääntyivät yhteen 
Nivalan Lauri Mus-
takallion jälkeläiset 
Jaakon sukuhaa-
rasta.

Heitä seurasi Sä-
räisniemen Johan-
nes Jaakosta pol-
veutuva ryhmä, joka 
myös on Jaakon 
sukuhaaraa.
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8275

1234

8460

Joosepin joukkue oli  
viiden osanottajan vah-
vuinen.

Marian (Malkki)  suku-
haaran edustaja Ulla 
Kotilainen-Wallen tuli 
Rokualle Ahvenan-
maalta. 

Klo 15-17 välisenä 
aikana kuulimme 3 esi-
telmää. Hannu Musta-
kallio kertoi Henrikistä.
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Kommunikointi 
oli kaksisuuntais-
ta, kysymyksiä 
esitettiin...

.... ja niihin vas-
tattiin

Hannun jälkeen 
esitelmän piti 
Katariina Mus-
takallio, teema-
na oli Henrik 
Schwartzbergin 
Laura-puoliso 
(o.s. Stenbäck)

8331

8333

8307
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8314

8329

8319

Marja Heimonen kertoi 
Henrikin kasvuympä-
ristöstä Pyhäjoella...

...hänen opettajis-
taan...

...ja elämästään Lau-
ran kanssa
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8340

8345

8382 

Tauon jälkeen  klo 
17.15 Maija Vuor-
nos piti esityksen 
taidemaalari Maria 
Schwartzbergistä. 
Esitys koostui yli 20 
diakuvasta, jotka 
hän oli ottanut yk-
sityiskotien seinillä 
olevista Marian maa-
lauksista.

Klo 19.30 kokoon-
nuimme sukuseuran 
perustavaan kokouk-
seen. Hannu avasi 
tilaisuuden. Joukko 
ei ollut suuren suu-
ri...
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9120

8379

8391

Pöytäkirjan mukaan 
paikalla oli 46 hen-
kilöä

Tässä käytävän oikea 
puoli.

Perustavan kokouk-
sen puheenjohtajaksi 
valittiin Mervi  Musta-
kallio...
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...ja sihteeriksi Sanna 
Vuornos-Visto.

Sukuseuran hallituk-
seen valittiin 7 hen-
kilöä, jotka edustivat 
viittä sukuhaaraa.
Puheenjohtajana on 
Hannu Mustakallio ja 
varapuheenjohtajana 
Katariina Mustakallio. 
Hallituksen jäseninä 
ovat Sanna Vuornos-
Visto, Marja Heimo-
nen, Kari Mustakallio 
ja Leena Carpén (ei 
kuvaa). Hallitukseen 
valittu Mauri Jaakon-
aho joutui sittemmin 
luopumaan tehtäväs-
tään.

Kokouksen jälkeen 
Pertti Pietarinen piti 
ennakkomarkkinoin-
tipuheen Heikki Mus-
takallion teksteistä 
postuumisti kootusta 
hartauskirjasta ”Ar-
mon leipää riihirukiis-
ta”.

8386

1234

8395

Hannu                                   Katariina                                Sanna

Marja                                      Kari
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8404

8447

Lopuksi perinteinen ryhmäkuva      

Sukukokouksen 
jälkeen Arja ja Ilkka 
ottivat jälleen ohjat 
käsiinsä kysellen 
mm. miten pidämme 
yhteyttä serkuksia 
etäisempiin sukulai-
siimme.

Arja ja Ilkka olivat 
keksineet monen-
moista pikkuhauskaa, 
esim. miten paikal-
laolijat jakautuivat 
maantieteellisesti ko-
tipaikkansa suhteen 
jne.

Arja kutsui ”Henrikin 
viivalle”  ne, jotka 
ovat nyt, tai ovat 
olleet seurakunnan 
palveluksessa. Kym-
menen henkilöä löytyi 
joukosta.



18

                

Sunnuntaina otim-
me suunnaksi Sä-
räisniemen kirkon, 
missä pidettiin 
messu yhdessä Sä-
räisniemen seura-
kunnan kanssa.

Liturgina seura-
kuntapastori Matti 
Malinen. Hän jakoi 
myös ehtoollisen 
avustajanaan pas-
tori Jari Visto (ei 
kuvaa).

Messussa saarnasi 
suvun oma pappi, 
pastori Sami Mus-
takallio

      

8498

8498

8513 
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8506

8509

8511

Kanttori Essi Takki-
nen

Raamatunluku Lilli 
Mustakallio...

...ja Sanna Vuornos- 
Visto
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Henrikin jälkeläiset 
muodostivat messu-
kansan ydinjoukon.

Messun jälkeen Ka-
tariina Mustakallio ja 
Hannu Mustakallio 
sekä Marjatta Mus-
takallio ja Jaakko 
Mustakallio laskivat 
kukkalaitteet Henrikin 
sekä Johannes Jaa-
kon ja Edla-puolison 
haudoille. 

8507

8521

8527
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8525

8554

Messun jälkeen Sä-
räisniemen Martat tar-
joilivat kirkkokahvit.

Sunnuntaina klo 13 
alkoi Säräisniemen 
kirkossa Henrik 200 v 
-päivien päätösjuhla. 

Professori Han-
nu Mustakallio piti 
esitelmän ”Henrik 
Schwartzberg kirkolli-
sena vaikuttajana”.

Hannu esitti myös 
päätössanat ja loppu-
siunauksen.
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Loppujuhlassa Vaa-
lan seurakunnan 
tervehdyksen esitti 
seurakuntapastori  
Matti Malinen.

Sukukokouksen 
osanottajan puheen-
vuoron päätösjuh-
lassa käytti Laura 
Yrjönmäki Kustin 
sukuhaarasta. .

Loppuvirren veisa-
simme seisten.

8552

8556

8557 
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8309

8302

8291

Seuraavilla sivuilla 
satunnaisia otoksia 
Rokualta.
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8278

8299

8437
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8176

8181

8186
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8335

8338

8374

Maria Schwartzberg, 
akvarelli ”Perheen 
kesäpaikka Murron 
saaressa”, teos yksi-
tyisomistuksessa. 
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Henrik 200 v

Avaussanat Rokualla 6.8.2011   
Hannu Mustakallio

Hyvät sukulaiset eli Henrik ja Laura Schwartzbergin 
jälkeläiset ja avioliiton kautta sukuumme liitetyt!

Minulla on ilo ja kunnia lausua teidät kaikki terve-
tulleiksi Henrik 200 v -tapahtumaan, jota vietämme 
tänä viikonloppuna täällä Rokualla ja Säräisniemel-
lä. Tämä vuosi on meidän kaikkien mutta ennen 
kaikkea kantaisämme Henrik Schwartzbergin juhla-
vuosi, kun hänen syntymästään tuli kolme kuukautta 
sitten kuluneeksi täydet 200 vuotta. Olihan Henrik 
tai oikeastaan Heikki Jaakonpoika syntynyt touko-
kuun 7. päivänä 1811 Pyhäjoella. 

Meillä on itse kullakin omakohtaisia kokemuksia 50- 
tai 60-vuotissynttäreistä, mutta mahdollisuus viettää 
jonkun vaikuttajan 200-vuotisjuhlavuotta tarjoutuu 
meille suhteellisen harvoin.

Henrik ja hänen juhlavuotensa yhdistää meitä monin 
tavoin. Se on tuonut meidät yhteen niille seuduil-
le, joilla Henrik viimeksi vaikutti. Henrikin elämän 
viimeisen vaiheen muodosti toiminta Säräisnie-
men kappalaisena vuosina 1848 – 1857, siis yli 
150 vuotta sitten. Siksi kokoontumisemme toisen 
päivän tapahtumapaikkana on Säräisniemen kirkko 
nykyisen Vaalan kunnan ja seurakunnan alueella. 
Säräisniemihän on seurakunta, jota ei sen nimisenä 
ole enää olemassa.

Tämän sukukokoontumisen tavoitteena on toisal-
ta oppia tuntemaan entistä paremmin Henrikiä ja 
Lauraa sekä sitä aikaa, jossa he elivät. Toisaalta 
meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua myös 
toisiimme, Schwartzbergin – Mustakallion suvun 
vaiheisiin Henrikin ja Lauran jälkeen sekä suvun ny-
kypäivään sellaisena kuin se näkyy meidän heijas-
tamana. Kummassakin suhteessa meillä jokaisella 
on varmasti paljon opittavaa emmekä tule yhden 
viikonlopun aikana – jos koskaan -- täysin oppi-
neiksi. Emme siis voi ikään kuin kerralla tyhjentää 
koko pajatsoa. Tarkoituksemme on myös perustaa 
oma sukuseura, joka liittäisi meitä sekä Henrikiin ja 
Lauraan että toinen toisiimme.

Kun Henrikillä ja Lauralla oli kymmenen lasta, joista 
yksi kuoli varhain ja yksi naimattomana, jää jäljelle 
kahdeksan sukuhaaraa, joista olemme yrittäneet 
tavoittaa kaikkien edustajia informoidaksemme heitä 
tästä sukukokouksesta. Tässä pyrkimyksessämme 
emme ole kuitenkaan täysin onnistuneet. Olemme 
pystyneet välittämään tietoa lähinnä neljän suku-
haaran eli Kustin, Johanneksen, Jaakon ja Joosepin 
jälkeläisille, joiden edustajat muodostavat osanot-
tajajoukkomme. Lisäksi on ollut yksittäisiä yhtey-
denottoja ainakin Marian haaran eli Malkin suvun 
taholta. [Lisäys käsikirjoitukseen: Rokualle oli tullut 
yksi edustaja myös Marian haarasta.] Sitä vastoin 
Henrikin eli Heikun, Kallen ja Hannan eli Riihikallioi-
den jälkeläiset ovat vielä jääneet yhteisen sukuhar-
rastuksemme ulkopuolelle.

Meitä on kuitenkin kokoontunut yhteen 85 henkeä, 
joista laskelmiemme mukaan 72 on aikuisia ja 13 

lapsia [lopullinen määrä jonkin verran pienempi]. 
Tämä on juuri sopiva määrä ajatellen mahdollisuuk-
sia tutustua toisiimme kunnolla yhden vuorokauden 
aikana. Samalla kokoontumisemme on hyvä alku 
laajempien sukulaispiirien kokoamiselle.

Henrikin ja Lauran jälkeläiset ovat kokoontuneet 
yhteen aiemminkin, mutta edellisestä kaikkien 
sukuhaarojen kokoontumisesta on kulunut ilmeisesti 
jo 54 vuotta. Schwartzberg – Mustakallion sukua 
kokoontui nimittäin tammikuun 17. päivänä 1957 
Helsingin Insinööritalolle, niin kuin Sukututkimusseu-
ran Genos-lehtikin kertoi uutisessaan. Sukukokous 
todettiin järjestyksessään kuudenneksi sarjassa, 
joka oli alkanut vuonna 1889. 

Kokouksen avasi lehtori Jaakko Riihikallio. Rovasti 
Hannes Mustakallio piti esitelmän Henrik ja Laura 
Schwartzbergista polveutuvan suvun määrällisestä 
kehityksestä sekä ammatillisesta ja maantieteelli-
sestä jakaantumisesta. Professori Sakari Mustakal-
lio puolestaan esitti toimia suvun kantavanhempien 
elämäkerran painattamiseksi. Vuoden 1957 sukuko-
kous päättyi kirkkoherra Heikki Mustakallion har-
tauspuheeseen ja virteen Herraa hyvää kiittäkää. 

Yksi edeltävistä sukukokouksista oli pidetty Hel-
singissä vuonna 1928 Henrikin kuolinpäivänä 18. 
marraskuuta. Sen avasi maisteri Juho Mustakallio, 
joka kuului Sakari Mustakallion tavoin Johanneksen 
haaraan. Avaaja antoi arvokkaita tietoja aiemmis-
ta sukukokouksista. Suku oli kokoontunut yhteen 
erilaisten huomattavien merkkipäivien yhteydessä, 
joita olivat esimerkiksi kirkkoherrojen virkaanasetta-
miset ja sukulaisten häät. Suku oli ollut koolla, kun 
Johannes Schwartzberg asetettiin 1893 Kuopion 
tuomiorovastin virkaan. Samoin oli muistettu Heikku-
setää eli Henrik Schwartzberg nuorempaa Sotka-
mossa 1894 ja Jaakko-setää Pyhäjärvellä 1898, 
jolloin Mustakallioita oli ollut läsnä 40 henkeä ja 
Emmi-puolison sukua eli Gummeruksia vielä saman 
verran.

Vuonna 1907 suku oli tehnyt unohtumattomaksi 
luonnehditun laivaretken Kajaanista Oulujärven yli 
Säräisniemelle. Kirkkaan sydänyön aikana suuren 
paikkakuntalaisjoukon mukana oli paljastettu Henri-
kin hautapatsas kirkon vierellä.

Se että tämä vuosi on Henrik Schwartzbergin juhla-
vuosi, ei vielä sinänsä olisi riittänyt kokoamaan mei-
tä yhteen. Kiinnitin itse ensimmäisen kerran joulun 
2007 tienoilla huomiota lähestyvään merkkivuoteen 
ja esitin joillekuille sukulaisille ajatuksen Henrikin 
jälkeläisten kokoontumisesta yhteen sen aikana. 

Tätä sukukokousta on viime elokuusta lähtien 
valmistellut työryhmä, jossa on ollut viisi aktiivista jä-
sentä kolmesta sukuhaarasta. Työryhmä on kokoon-
tunut kolme kertaa ja pitänyt lisäksi tiiviisti yhteyttä 
keskenään sähköpostin välityksellä.  

Haluan nyt esitellä teille työryhmämme jäsenet ja 
heidän sukuhaaransa.

Katariina Mustakallio on antiikin tutkija ja Tampereen 
yliopiston yleisen historian dosentti. Hän toimii tällä 
hetkellä Suomen Rooman-instituutin eli Villa Lanten 
johtajana. Katariina kuuluu Joosepin haaraan. Lähe-
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tysjohtaja Jooseppi Mustakallio oli hänen isoisänsä 
isä. Katariinan isoisä oli Hannes Mustakallio – eli 
suvun keskuudessa ”Pakana-Hannes” - , joka on 
kirjoittanut elämäkerrat sekä Henrikistä ja Laurasta 
että omasta isästään Joosepista. 

Suomalaisen yhteiskoulun eläkkeellä oleva äidinkie-
lenopettaja Marja eli Lilli Mustakallio Espoosta on 
tullut sukuumme avioliiton kautta. Hänen puolisonsa 
oli agronomi Jyrki Mustakallio, jonka isoisän isä oli 
puolestaan Henrikin poika Pyhäjärven kirkkoherra 
Jaakko Mustakallio. Marja Heimonen on helsin-
kiläinen kirjastonhoitaja, joka on kasvatustieteen 
gradussaan tutkinut sukunsa eri polvien kasvatusnä-
kemyksiä. Hänen isoisänsä isä oli Kuopion tuomio-
rovasti Johannes Schwartzberg. Marjan isä Asko 
Mustakallio puolestaan on merkittävästi edistänyt 
suvun -  erityisesti Johanneksen haaran - historia-
tietouden vaalimista. Teologian opiskelija Sanna 
Vuornos-Visto kuuluu myös Johanneksen haaraan 
ja on sen oman yhdistyksen Murron kävijät ry:n 
sihteeri ja rahastonhoitaja. Kun me muut työryhmän 
jäsenet edustamme Henrikistä laskettuna viidettä 
polvea, Sanna kuuluu jo seuraavaan eli kuudenteen 
polveen.

Itse olen siis Hannu Mustakallio ja kuulun Jaakon 
haaraan. Jaakko oli isoisäni isä, isoisäni puolestaan 
Johannes Jaakko Mustakallio, joka kuoli Säräisnie-
men kirkkoherrana. Toimin kirkkohistorian professo-
rina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Kun jul-
kaisin kaksi vuotta sitten laajan tutkimuksen vanhan 
Kuopion – Oulun hiippakunnan historiasta vuosilta 
1850 – 1939, perehdyin omakohtaisesti erityisesti 
tuomiorovasti Johannes Schwartzbergin elämään ja 
toimintaan. Olen kirjoittanut hänestä myös elämä-
kerta-artikkelin Suomen kansallisbiografiaan. 

Kun olen tätä sukukokousta varten perehtynyt 
Henrik ja Laura Schwartzbergin aikaan, olen itsekin 
saanut ammentaa paljon sellaista, mihin haluaisin 
vielä paremmin syventyä. En ole oikein osannut 
tehdä itsellenikään selväksi, onko sukuharrastukseni 
ikään kuin ammatillista toimintaa vai vapaa-ajan 
harrastusta. Työskentely valmistelutyöryhmässä on 
joka tapauksessa avannut meille kaikille runsaasti 
uusia näköaloja sukuumme. Olemme oppineet pal-
jon toisistamme ja sukuhaaroistamme ja haluamme 
välittää sitä tämän viikonlopun aikana myös teille 
muille. 

Henrikistä ja Laurasta polveutuva Schwartzbergin 
– Mustakallion suku on suhteellisen selvärajainen, 
suppea ja omaleimainen kokonaisuus, joka on 
myös saanut oman, Veli-Matti Aution kirjoittaman 
sukuartikkelin Suomen kansallisbiografiaan. Hänen 
mukaansa sukumme on noussut näkyväksi sivis-
tyssuvuksi melko myöhäisessä vaiheessa. Henrik 
Schwartzbergin jälkeläiset ovat ”menestyksekkäästi 
toimineet kulttuuri- ja talouselämässä”, Autio kirjoit-
taa. ”Poikkeuksena useimmista muista sivistyssu-
vuista pappistraditio on säilynyt vahvana nykypäi-
vään saakka.” Pappistraditiota edustaa nuorimpien 
joukossa Sami Mustakallio, joka saarnaa huomenna 
Säräisniemen kirkossa ja kuuluu Joosepin haaraan.

Keitä Schwartzbergeja tai Mustakallioita tunnemme-
kaan oman sukuhaaramme ulkopuolelta? Varmaan 
ykkössijalle nousee oopperalaulaja ja liikemies Timo 

Mustakallio hänen nimeään kantavan, jälleen tänä 
kesänä Savonlinnassa pidetyn laulukilpailun ansios-
ta. Timo Mustakallio oli Joosepin pojanpoika. Ehkä 
meiltä itse kultakin on kysytty myös, olemmeko 
sukulaisia julkisuudessa esillä olleiden taiteilijoiden 
Mimmi ja Minttu Mustakallion kanssa. He eivät ole 
kuitenkaan Henrikin ja Lauran jälkeläisiä. 

Kuluneen vuoden aikana olen itse oppinut, että 
sukumme muusikoihin kuuluvat myös säveltäjä 
Otto Kotilainen sekä laulajat Matti Tuloisela ja Juha 
Kotilainen. Henrikin vanhin lapsi oli Haapajärven 
lukkarina elämäntyönsä tehnyt Kusti Schwartzberg, 
ja kanttoreita on ollut myöhemmissäkin sukupolvis-
sa. 

Talouselämän piirissä sukulaisistamme on anta-
nut huomattavan panoksen muiden muassa Timo 
Mustakallion veli, liikemies Antti Mustakallio, joka oli 
tamperelaisen kenkätehtailijan Emil Aaltosen vävy. 
Samaan talouselämän vaikuttajien sarjaan kuuluvat 
Johanneksen pojan insinööri Henrik Schwartzbergin 
jälkeläiset, muiden muassa kaksi Lahden Rautateol-
lisuus Oy:n, sittemmin Raute Oy:n johdossa toimi-
nutta vuorineuvosta: Aarne ja Heikki Mustakallio. 
Poliittisessa elämässä vaikuttaneita suvun jäseniä 
ovat puolestaan vanhemmasta polvesta Nivalan 
kirkkoherrana eduskuntaan yhdessä Kyösti Kallion 
kanssa valittu Lauri Mustakallio, joka oli Jaakon 
poika, sekä nykyinen kansanedustaja ja entinen 
ministeri Anni Sinnemäki, joka on äitinsä kautta 
Joosepin jälkeläisiä.

Mustakallion suvussa on ollut runsaasti paitsi pap-
peja ja muusikkoja myös lääkäreitä ja professoreita. 
Kun vuonna 2008 julkaistiin matrikkeliteos Suomen 
professorit 1640 – 2007, Mustakallio oli yksi kym-
menestä sukunimestä, joita yhdisti vähintään viisi 
professuuria. Sukuumme kuuluvia professoreita 
on tietysti myös muunnimisiä, esimerkiksi keskuu-
dessamme oleva [ei kuitenkaan päässyt olemaan 
mukana] Tuomo Mannermaa, jonka isoäiti oli 
Kuopion tuomiorovastin Johannes Schwartzbergin 
Laura-tytär.

Kun katsomme ympärillemme, voimme varmaan 
monessa sukulaisessamme havaita samaa näköä 
kuin itsessämme. Esimerkiksi Timo Mustakallio, jota 
en itse koskaan tavannut, näytti eräänlaiselta Mus-
takallion miesten perustyypiltä. Luonteenpiirteistä 
on vaikea sanoa mitään varmaa, mutta voi ainakin 
kysyä, onko Henrikin tuliseksi sanottu luonne tai 
hänen kansanomainen karkeutensa periytynyt myö-
hemmillekin polville.

Hyvät sukulaiset!

Vuonna 1957 pidetty sukukokous vaikutti osaltaan 
siihen, että Hannes Mustakallion elämänkuvaus 
Henrik ja Laura Schwartzberg ilmestyi seuraavana 
vuonna. Se antaa tärkeää tietoa esivanhemmis-
tamme ja on säilyttänyt arvonsa meidän päiviimme 
asti. Henrikistä ja Laurasta kertovaa kirjaa täyden-
si ”Pakana-Hanneksen” isästään vuonna 1965 
julkaisema elämäkerta Joos Mustakallio. Lehtori ja 
lähetysjohtaja. Molemmat kirjat ovat myös vahvis-
taneet koko Schwartzbergin – Mustakallion suvun 
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
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Henrikin jälkeläisten keskuudessa sukuharrastus on 
ollut erityisen vahvaa Kustin ja Johanneksen haa-
roissa, joilla molemmilla on oma sukuseura. Haapa-
järven lukkarin Kustin Alma-tytär naitiin Jaakonahon 
sukuun, jonka sukuseura on perustettu vuonna 1895 
kotipaikkanaan Haapajärvi. Johannes taas hankki 
perheensä kesäpaikaksi vuonna 1906 Kallave-
den saaren Murron, jonka ylläpitämisestä vastaa 
oma yhdistys Murron kävijät ry. Olen itse kuukausi 
sitten pidetyillä vuosittaisilla Murron päivillä saanut 
todistaa, kuinka hienolla tavalla tämä sukuyhdistys 
kokoaa Johanneksen haaraa yhteen vapaan yhdes-
säolon ja yhteisen toiminnan merkeissä.

Kun tällä katsauksellani avaan Henrik 200 v -ko-
koontumisemme, totean niin kuin Juho Mustakallio 
vuoden 1928 sukujuhlassa: Lausun Teidät tervetul-
leiksi tänne ja toivon että tämä tilaisuus jättäisi mei-
hin kaikkiin iloisen muiston. 

Henrik Schwartzbergin elämä   
1811 – 1857 
(Hannu Mustakallio)

Pyhäjokelaiselle kruununtorpparille, myöhemmälle 
talolliselle Jaakko Heikinpoika Mustakalliolle, joka 
oli syntynyt vuonna 1782, ja hänen puolisolleen, 
Limingasta lähtöisin olleelle Valpuri Jaakontytär Pie-
tilälle syntyi kolme lasta: kaksi poikaa ja yksi tytär. 
Ensimmäinen lapsi oli 1803 syntynyt Jaakko, jonka 
sukunimeksi tuli sittemmin Grekula. Toinen oli 1807 
syntynyt ja silloin myös kuollut Liisa. Kolmas lapsi oli 
Henrik eli Heikki, joka syntyi Suomen sodan jälkeen 
toukokuun 7. päivänä 1811. ”Maa ja kansa oli sodan 
ja nälän nääntymyksen jälkeen alkamassa uutta elä-
mää”, Hannes Mustakallio maalailee elämäkerras-
sa. Hänen mukaansa Henrikillä oli äidin perintönä 
varsin vilkas ja kiivas luonne, mutta samalla myös 
nopea käsityskyky ja hyvä muisti. Henrikin mielihar-
rastus oli alusta lähtien lukeminen.

Henrik otettiin kohta rengiksi Pyhäjoen kirkkoherran 
pappilaan. Kirkkoherran apulainen Elias Robert 
Alcenius, myöhempi suomalaisen sukututkimuksen 
uranuurtaja, kiinnitti huomion renkipoikaan ja rupesi 
opettamaan tälle alkeiskoulun aineita. Hengellisen 
Kuukauslehden ensimmäisessä vuosikerrassa 
vuonna 1888 ilmeisesti lehden toimittaja herännäis-
johtaja Wilhelm Malmberg kertoo, että Henrik olisi 
alun perin päätynyt Pyhäjoen kirkkoherranpappilaan 
kerjuumatkallaan. Hänen nimittäin täytyi vanhempi-
ensa varattomuuden tähden elättää itsensä kerjuul-
la. Tästä puolesta Hannes Mustakallio ei Henrikin 
elämakerrassa kerro mitään.

 Alceniuksen antaman yksityisopetuksen ansiosta 
Henrik pääsi joka tapauksessa elokuussa 1825 – 
siis 14-vuotiaana - Oulun triviaalikoulun ensimmäi-
selle luokalle. Hänen onnensa oli se, että koulu oli 
Oulun palon jälkeen sijoitettu tilapäisesti Raaheen. 
Koulun matrikkelissa pyhäjokinen talonpojan poika 
esiintyy nimellä Henrik Svartzberg. Sukunimi alkoi 
siis tavallisella s-kirjaimella, mikä muuttui myöhem-
min saksalaisittain sch:ksi. Kun koulu palasi 1827 
Ouluun, Henrik siirtyi sinne mutta keskeytti moni-
en tovereidensa tavoin opiskelunsa vuoden 1830 

tienoilla. Tämän jälkeen hän sai edelleen yksityis-
opetusta Alceniukselta, josta tällä välin oli tullut 
Kalajoen kappalainen.

Henrikin oli koulunkäyntinsä keskeyttämisestä 
huolimatta edelleen mahdollista pyrkiä opintielle 
eli Helsinkiin siirrettyyn Aleksanterin-yliopistoon, 
josta hän luonnollisesti ajatteli teologista tiede-
kuntaa. Henrik halusi siis valmistua papiksi. Hän 
sai yliopisto-opintoihin oikeuttavan todistuksen 
yliopiston amanuenssina ja dosenttina toimineelta 
tulevalta kansallisrunoilijalta J. L. Runebergilta. 
Henrik suoritti ylioppilastutkinnon Helsingissä tou-
kokuussa 1832, jolloin hän oli juuri täyttänyt  21 
vuotta. Yliopiston matrikkelissa herättää huomiota, 
että hänen isänsä ammatiksi merkittiin torppari, ei 
talonpoika. 

Henrik liittyi Pohjalaiseen osakuntaan ja sen 
kuoroon, olihan hänellä hyvä lauluääni. Hän viihtyi 
hyvin ylioppilastoveriensa parissa, mikä aluksi 
viivästytti hänen opintojensa etenemistä. Hen-
gellisen Kuukauslehden kirjoittaja toteaa saman 
asian: hän ”takertui liiallisesti laulajana ja hupai-
sena toverina ylioppilaselämään”. Sitä vastoin 
Henrikin ei tiedetä olleen kosketuksissa niin 
sanotun ylioppilasherännäisyyden kanssa. Koko 
Pohjalainen osakunta eli suurta henkisen nousun 
aikaa 1830-luvun alkupuoliskolla, jolloin perustet-
tiin Suomalaisen kirjallisuuden Seura ja Kalevala 
ilmestyi.

Opintonsa Henrik rahoitti toimimalla ajan tavan 
mukaan kotiopettajana ja ottamalla lainaa van-
halta tukijaltaan Alceniukselta. Henrik suoritti 
vaaditut teologiset tutkinnot, jotka eivät vaatineet 
erityisiä ponnisteluja, kolmessa vuodessa ke-
vääseen 1835 mennessä. Kun hän oli lähtöisin 
Turun arkkihiippakunnan alueelta, hän suoritti 
pappistutkinnon Turun tuomiokapitulissa vaatimat-
tomin eli approbatur-arvosanoin. Papiksi Henrik 
vihittiin Turun tuomiokirkossa kesäkuussa 1835 ja 
määrättiin armovuoden saarnaajaksi Oulun läänin 
Pyhäjärvelle. 

Henrik Schwartzberg toimi uransa alkuvaiheissa 
vuodesta 1835 lähtien ylimääräisenä pappina 
Pyhäjärvellä, Sievissä, Rautiossa, Perhossa ja 
uudestaan Pyhäjärvellä. Pyhäjärvi oli Pyhäjoen 
emäseurakuntaan eli Henrikin alkuperäiseen ko-
tiseurakuntaan kuulunut kappeli. Tätä tuomioka-
pitulin ”heittopussin” kautta kesti hieman runsaat 
toistakymmentä vuotta. Vuonna 1846 Henrik 
valittiin kappalaiseksi Säräisniemelle, missä hän 
otti viran vastaan vappuna 1848. 

Urakiertonsa alussa Henrik oli vähävarainen, 
velkainen apulaispappi. Hannes Mustakallion mu-
kaan hänellä oli hyviä ulkoisia edellytyksiä hoitaa 
virkaansa: kantava puheääni, hyvä ja tarkka lau-
lukorva, vapaa käytös, helppous lähestyä ihmisiä 
ja säädyn muutoksesta kohonnut itsetunto. Mutta 
hänen luonteenpiirteisiinsä kuului myös tulisuus. 
Toisinaan hän käyttäytyi tavalla, jota aikalaiset 
pitivät karkeana.

Pyhäjärvellä, Keski-Pohjanmaan ja Savon 
rajamailla, nuori pappi joutui kosketuksiin herän-
näisyyden kanssa. Juuri Pyhäjärvellä herännäi-
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syyden savolainen ja pohjalainen haara kohtasivat 
toisensa 1830-luvun puolivälissä. Heränneiden 
näkökulmasta Henrik oli alkuvaiheessa vielä ”suru-
ton pappi”, jolla ei ollut omakohtaisesti sisäistettyä 
uskonvakaumusta. Pyhäjärvellä ollessaan Henrik 
kuitenkin liittyi heränneihin, joiden rakastava huo-
lenpito teki apupappiinkin vaikutuksen. Taustalla oli 
myös Henrikin viranhoidossaan ja henkilökohtaises-
sa elämässään kokemia kriisejä. 

Pyhäjärvellä ensimmäistä kertaa toimiessaan Henrik 
tutustui Keski-Pohjanmaan herännäisyyden keskei-
simpään mieheen, Ylivieskan kappalaiseen Jonas 
Lagukseen sekä heränneiden maallikkojohtajaan 
Paavo Ruotsalaiseen. Henrik oli kuunnellut Ruotsa-
laisen puheita Kiuruvedellä ja mieltynyt niiden raitis-
henkisyyteen, raamatullisuuteen ja psykologiseen 
syvyyteen. Henrik oli läsnä kahden maakunnan 
– Savon ja Pohjanmaan – heränneiden niin sano-
tussa kädenlyönnissä, kun Ukko-Paavo ja Lagus 
kohtasivat Pyhäjärven heränneiden majapaikassa, 
kirkonkylän seuratuvassa vuonna 1836.

Valtaistuimen ja alttarin liiton aikakaudella herän-
näisyyden aiheuttama liikehdintä saatettiin kokea 
hallitusvallan taholla arveluttavaksi ilmiöksi. Läänien 
kuvernöörit joutuivat antamaan selontekoja herän-
näisyyden leviämisestä ja tarkoitusperistä alueillaan. 
Oulun läänin kuvernööri mainitsi maaliskuussa 1838 
kenraalikuvernöörille lähettämässään raportissa 
”lahkolaisten” johtajiksi Jonas Laguksen ja Nils 
Gustaf Malmbergin ohella muiden muassa Henrik 
Schwartzbergin. 

Prokuraattorin käskystä heränneitä vastaan nos-
tettiin oikeusjuttuja, joista kuuluisimmat olivat 1838 
– 1839 käydyt Kalajoen käräjät. Henrik esiintyi näillä 
käräjillä syytettyjen todistajana. Hän esitti, miten 
herännäisyys oli vaikuttanut tapojen paranemiseen, 
talouden nousuun ja ennen muuta hengellisen 
elämän elpymiseen. Hänen käräjiltä kirjoittamaansa 
kirjettä hallitsi luottamus Jumalan johdatukseen.

Kalajoen käräjien jälkeen Oulun läänin kuvernööri 
ahdisteli Sievissä apupappina toiminutta Henrikiä 
erään tarkastuksen yhteydessä ohi kirkollisten esi-
miesten. Herännäispapit kirjoittivat huolestuneina, 
että kuvernööri oli uhannut Schwartzbergia ”kaula-
raudoilla ja vankeudella”.

Kalajoen käräjien loppuaikaan kuului kihlautuminen 
Laura Katarina Stenbäckin kanssa - mistä Katariina 
kertoo enemmän - ja tammikuussa 1839 Vöyrin 
pappilassa vietetyt häät, joita kuvattiin suuriksi ”pie-
tistihäiksi” ja joihin osallistui säätyläisiä ja talollisia 
Pohjanmaalta, Savosta ja Helsingistä. Ensimmäinen 
lapsi Gustaf syntyi jo saman vuoden joulukuussa 
Sievissä. Seuraavat kahdeksan lasta syntyivät 
vuoden tai kahden välein, nuorin eli Jooseppi kolme 
vuotta edellisen eli Hannan jälkeen.

Vuodesta 1842 alkanutta Henrikin toista apupappi-
kautta Pyhäjärvellä tuli leimaamaan ennen muuta 
esimies- ja ystäväsuhde herännäisjohtaja Jonas 
Lagukseen, josta tuli 1845 kappeliseurakunnan 
kappalainen. Lagus nimitti apulaistaan ”uskolliseksi 
edelläkävijäkseen”. Henrik liittyi myös herännäi-
syyden teologisissa ja valtapoliittisissa asetelmissa 
Laguksen edustamaan ryhmään, laguslaisiin eli 

toistupalaisuuteen. Sen vastapuolena oli Keski-
Pohjanmaalla syntynyt niskaslaisuus, joka levisi 
Etelä-Pohjanmaalle malmbergilaisuuden nimellä – 
nimitys tuli körttijohtaja N. G. Malmbergista. Hannes 
Mustakallion Henrikistä kirjoittama elämäkerta on 
osaltaan laguslaisuuden puolustusta.

Henrikin elämän viimeisen vaiheen muodosti hänen 
toimintansa Säräisniemen kappalaisena. Henrikin 
täytyi yrittää turvata jatkuvasti kasvavan perheensä 
toimeentulo hakemalla tuottoisampia virkoja. Henrik 
muutti sinne vappuna 1848. 

Henrik Schwartzbergin siirtyessä Pyhäjärveltä Sä-
räisniemelle tämä oli kappeliseurakunta, joka kuului 
Paltamon emäseurakuntaan. Säräisniemi itsenäistyi 
sittemmin vuonna 1863, mikä toteutui käytännössä 
vasta 1884. Henrik ja hänen kilpahakijansa antoivat 
vaalinäytteensä maaliskuussa 1846, jolloin myös 
itse vaali toimitettiin. Henrik saavutti vaalissa seura-
kuntalaisten yksimielisen kannatuksen, sai huhti-
kuussa valtakirjan virkaan, mutta astui siihen vasta 
vappuna 1848. Edessä oli siis ero Pyhäjärveltä ja 
muutto Säräisniemelle. 

Säräisniemen kappeliseurakunnassa Oulujärven 
rannoilla oli 1800-luvun puolivälissä noin 2 300 asu-
kasta. Säräisniemeen kuului suurin osa Oulujärveä. 
Suuri osa maa-alueesta oli nevoja, joista laajin oli 
Pelsonsuo – se alkoi muutaman kilometrin päässä 
pappilasta. Kesällä kappalaisen oli tehtävä pitkiä 
soutumatkoja ja käveltävä pitkospuita pitkin nevojen 
yli. Nykyaikaisia maanteitä ja laivareittejä ei luonnol-
lisesti ollut. Pappilasta oli matkaa kirkolle noin kaksi 
kilometriä ja emäkirkolle 5,5 peninkulmaa.

Henrik asetettiin virkaansa heinäkuun 9. päivänä 
1848, mikä kokosi heränneitä pappeja yhteen Kai-
nuusta, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta sekä ruotsa-
laiselta Pohjanmaalta saakka. Virkaan asettamisen 
toimitti Paltamon kirkkoherra Karl Aejmelaeus. 
Kohta juhlapäivän jälkeen Henrikiä tervehtimään tuli 
yllättäen myös entinen esimies Jonas Lagus Pyhä-
järveltä. Kaikkiaan virkaanasettajaisjuhlat kestivät 
viikon päivät.

Säräisniemen kappalainen liikkui ahkerasti pitäjällä 
toimittamassa kasteita ja vihkimässä pariskuntia, 
pitämässä kinkereitä ja seuroja sekä tapaamassa 
sairaita. Kappalainen organisoi pitäjän köyhäinhoi-
toa, jonka alalla oli erityisesti vuosina 1856 – 1857 
sattuneiden katovuosien vuoksi paljon tehtävää.

Seuroja oli joka sunnuntai pappilassa tai pitäjällä. 
Jonas Lagusta kannattaneiden herännäispappien 
seurakuntatyöhön kuuluivat kahdenkeskiset ja ryh-
mäkeskustelut. Kristillinen rakkaus ei ollut todellista, 
ellei siihen tarvittaessa kuulunut myös neuvomista ja 
nuhtelua. Jo Pyhäjärvellä, edellisessä seurakunnas-
saan, Henrik Schwartzberg oli tullut tunnetuksi ha-
lustaan kiertää ahkerasti seurakuntalaisten parissa. 

Herännäisyyden historiankirjoittaja Mauno Rosendal 
kuvaa Henrikin aikaa Säräisniemellä (III, 377):

”Schwartzberg - - teki Säräisniemellä uskollisesti 
työtä herännäisyyden hengessä, jos kohta erillään 
Suupohjan ja Keski-Pohjanmaan suurista liikkeistä 
ja niiden silloisia johtomiehiä vikoillen. Säräisnieme-
läiset, jotka jo aikuisemmin Kajaanissa käynneillään 
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olivat tutustuneet herännäisyyteen, kuuntelivat 
hartaudella Schwartzbergin voimallista todistusta 
synnistä ja armosta. Seurakunnassa syntyi huomat-
tava herätys, joka ulkomuotoihinkin nähden kantoi 
herännäisyyden leimaa. Seuroissa veisattiin Siionin 
virsiä, ja heränneet pukeutuivat körttipukuun.”

Henrikin ahkeruudesta huolimatta herännäisyys 
pysyi Säräisniemellä vähemmistön liikkeenä. 
Seurakunta kuului niin sanotun laguslaisuuden eli 
Jonas Laguksen kannattajien valtapiiriin, joka käsitti 
Kainuun sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan.

Säräisniemen kappalainen herätti suoraselkäisyy-
dellään  laajaa huomiota, kun hän puolusti arkkipiis-
pa Edvard Bergenheimille heränneiden toimintaa 
vuonna 1850 toimitetussa piispantarkastuksessa. 
Arkkipiispan ja seudun pappien keskusteluissa 
käsiteltiin muun muassa yksityisten hartaustilai-
suuksien eli seurojen pitoa, jonka voimassa oleva 
konventikkeliplakaatti kielsi, körttipuvun käyttämistä 
sekä heränneiden, erityisesti pappien matkustelua 
seurakunnasta toiseen. 

Arkkipiispa arvosteli sitä, että papit ja heränneet eli 
pietistit olivat tehneet matkoja Paavo Ruotsalaisen 
–”kahden hiippakunnan piispan” - luokse Nilsiään. 
Ukko-Paavoa Bergenheim piti paitsi ”rutivanhana” 
myös ”tunnettuna juomarina”. Henrik joutui yksityi-
sessä keskustelussa arkkipiispan kanssa tekemään 
selkoa, miksi hän oli halunnut tavata Paavo Ruot-
salaista. Henrik kertoi, ettei hän ollut matkustanut 
Nilsiän Aholansaareen saakka, vaan oli tavannut 
Ukko-Paavon Pyhäjärvellä, kun tämä oli ollut mat-
kalla Kalajoen käräjille. Henrik kertoi havainneen-
sa, että Paavolla oli ”harvinaisen puhdas käsitys 
vanhurskauttamisen opissa”. Siksi Henrik oli kysynyt 
tältä neuvoja omantunnnonvaikeuksissaan.

Vuosien 1856 – 1857 katovuosina valtio järjesti 
hätäaputöitä Pelsonsuon kuivattamiseksi. Ne toivat 
Säräisniemelle lähiseudulta heikkokuntoista väkeä 
mutta myös kulkutauteja, jotka olivat pahimmillaan 
syksyllä 1857. Tauti iski myös pappilan väen kimp-
puun. ”Täällä melkein kaikki makaavat sairaina ja 
monet kuolevat”, Henrik kuvasi viimeiseksi jäänees-
sä kirjeessään tilannetta pojalleen Johannekselle. 

Henrikin itsensä täytyi olla yötä päivää sairaiden 
ripitysmatkoilla. Seurauksena oli, että hän itsekin sai 
punatartunnan, joka runsaassa viikossa johti hänen 
kuolemaansa. Henrik Schwartzberg kuoli Säräisnie-
mellä 18. marraskuuta 1857 yhdeksän vuotta säräis-
niemeläisiä palveltuaan ja  vain 46 vuoden ikäisenä. 

Henrikiä jäivät suremaan Laura ja yhdeksän lasta, 
joista vanhin täytti kohta 18 vuotta ja nuorin eli 
Jooseppi oli isän kuolinpäivänä neljän kuukauden 
ikäinen. Hautajaiset pidettiin kuukauden kuluttua 
joulukuun 16. päivänä 1857.

Laura Schwartzberg ilmaisi tunteensa Henrikin kuo-
leman jälkeen toteamalla: ”En tarvinne sanoakaan, 
että elämä on minulle sietämätön taakka. Mutta Her-
ra auttakoon minua viheliäistä.” Kuitenkin hän myö-
hemmin kirjoitti Jaakko-poikansa morsiamelle Emmi 
Gummerukselle: ”Kunpa te tulisitte yhtä onnellisiksi 
kuin minä olin, ja minä toivon ja rukoilen Jumalaa, 
että Jaakko tulisi isänsä kaltaiseksi, silloin sinä tulet 
varmasti onnelliseksi, sillä ne 19 vuotta, jotka me 

olimme yhdessä, kuluivat minulta niin onnellisesti ja 
nopeasti, että niiden muisto on kuin suloinen uni.”

Schwartzbergin kuollessa häntä Pyhäjärveltä 
Säräisniemelle seurannut herännyt palvelija Tiina 
puhkesi puhumaan kielillä ja ennusti, etteivät sä-
räisniemeläiset enää saisi herännyttä pappia, koska 
olivat ylenkatsoneet pastori-vainajan opetukset.

Henrik Schwartzbergin muisto jäi kauan elämään 
Säräiniemellä, mistä olivat osoituksena monet 
hänestä käytetyt lisänimet. Toisaalta häntä muis-
teltiin voimakkaana saarnamiehenä ”Varsperina”, 
jota tultiin kuulemaan kaukaa naapuriseurakunnis-
takin. Toisaalta hän oli kansaa lähelle tuleva pappi 
”Rouhe-Heikki” ja ”Kessu-Pekka”, joka ajan tavan 
mukaan itse viljeli tupakkansa.

Se, miten leskiäiti heränneiden ystäviensä tuella 
huolehti jäljellä olevista yhdeksästä lapsesta – yksi 
tytär (Laura) oli kuollut Säräisniemellä – on oma 
tarinansa. Nykyisen ilmaisen koulutuksen ja hyvän 
sosiaaliturvan keskellä on vaikea kuvitella, millaisia 
ponnisteluja lasten kouluttaminen vaati 1800-luvun 
puolivälissä ja sen jälkeen. Kuitenkin viisi Henrikin ja 
Lauran poikaa valmistui papiksi, yksi (Kusti) kantto-
riksi ja yksi (Kalle) toimi asemapäällikkönä. Tyttäris-
tä yksi eli Hanna valmistui sitä paitsi kansakoulun-
opettajaksi, mikä oli 1800-luvun lopulla suhteellisen 
harvinaista.

Lasten kouluttaminen oli alkanut, kun Henrik-isä oli 
vuonna 1850 vienyt vanhimmat poikansa Kajaanin 
ala-alkeiskouluun, jota he kävivät kolme vuotta. 
Lars-pojan isä aikoi lähettää käytännölliselle alalle 
eli nahkurin oppiin, mutta pani hänetkin kouluun 
ensin Kajaaniin ja sitten Ouluun, missä Heikku jo 
opiskeli. Kysymyksessä lasten kouluttamisesta 
kävivät Lauran ja Henrikin toiveet jossakin määrin 
toisiaan vastaan isän edustaessa käytännöllisem-
pää ajattelutapaa. Äiti-Laura taas edusti sekä isänsä 
että äitinsä (Gummerusten) kautta vanhaa pap-
pis- ja sivistyneistösukua. Henrik piti alkuperäisen 
päätöksensä vanhimman pojan eli Kustin suhteen, 
joka kouluttautui yksityisesti lukkariksi. Johannes 
puolestaan oli isän kuollessa Vaasan yläalkeiskou-
lussa.

Säräisniemellä arvonanto Henrik Schwartzbergia 
kohtaan tuli näkyviin vielä, kun hänen muistokiven-
sä paljastettiin eräänä kesäisenä heinäkuun yönä 
auringon noustessa vuonna 1907. Sukua oli saa-
punut  paikalle  laivalla omasta kokoontumisestaan 
Sotkamosta, missä Heikku-poika oli kirkkoherrana, 
ja kirkkomaalle oli kokoontunut runsaasti seurakun-
talaisia.  

Säräisniemen kirkkoherrana toimi sittemmin vuosina 
1917 – 1936 Henrikin pojan, Pyhäjärven kirkko-
herrana kuolleen Jaakon poika Johannes Jaakko 
Mustakallio, oma isoisäni. Hänet ja hänen Edla-
puolisonsa on haudattu Henrikin viereen Säräisnie-
men kirkkomaalle. J. J. Mustakallio kuoli 60 vuoden 
iässä, jolloin hänen nuorin poikansa Lauri Mustakal-
lio, oma isäni oli vasta 13 vuoden ikäinen. Edla-puo-
liso kuoli vasta 1963, ja itsekin muistan, kun suku 
kokoontui Haapaveden pappilaan saattamaan häntä 
Säräisniemelle.

Lopuksi vielä muutama sana siitä, millaisena Henrik 
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Schwartzberg tunnettiin seurakunnissaan.

Herännäisyyden historiankirjoituksessa Henrikistä 
on piirretty kuva erityisen kansanomaisena pappina. 
Mauno Rosendalin mukaan kansa lähestyi häntä 
alusta lähtien ”vapaasti ja luottamuksella”, vaikka 
hän oli ”hyvin kiivas luonteeltaan”. Harva herännäis-
papeista pääsi kansaa niin lähelle kuin hän, Rosen-
dal toteaa Henrikistä. Rosendal lienee hyödyntänyt 
Hengellisen Kuukauslehden elämäkertakirjoitusta, 
jonka mukaan Henrik kohteli kansaa muiden herän-
näispappien tavoin vertaisenaan:

Hän oli itse kansan lapsi, suuressa puutteessa 
kasvanut ja tunsi omasta kokemuksestaan kansan 
surut ja ilot. Veljen tapasi hänessä jokainen ahdis-
tettu, jolle aina oli vierasvarainen kotinsa avoinna. 
Kansa kertoo ihmetellen hänestä ja joistakuista 
muista herännäisyyden papeista kuinka he herruu-
tensa unhottaen seurapaikoissa makasivat yönsä 
tuvan lattialla puhellen hengellisistä kokemuksistaan 
ihmisille enimmät osat öistäkin.

Vaikka Henrik Schwartzberg oli erkaantunut he-
rännäisyyden eräänlaisesta valtauomasta, hän 
kelpasi palvelemaan sitä ihanteellista kuvaa, joka 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa piirrettiin 
heränneen kansan palvelijoista. Puhuttinhan herän-
näisyyden piirissä mielellään ”samoilla oljilla ma-
kaamisesta”, siitä että papit jäivät seurojen jälkeen 
viettämään yön tuvassa samalla seuravieraiden 
kanssa keskustellen.

Kansaan liittivät Henrikiä myös vapaa-ajan harras-
tukset. Hän teki mielellään puusepän, sepän ja piir-
täjän töitä. Hän jatkoi myös musiikkiharrastuksiaan 
soittamalla itsekin pianoa, kanteletta ja huilua. 

Henrikiä on luonnehdittu hyväksi, vaikkakin hieman 
omituiseksi saarnamieheksi. Hän saarnasi vapaasti, 
alkaen matalalla äänellä harvasanaisesti ja kiihdytti 
esitystään vähitellen. Kun ääni kohosi korkeimmil-
leen ja saarna kiihtyi sanatulvaksi, Henrik katkaisi 
sen äkkiä ja alkoi taas matalalla äänellä, kuten 
Hengellisessä Kuukauslehdessä kerrottiin.

Hannes Mustakallio päättää elämäkertansa Hen-
rik ja Laura Schwartzbergista, isovanhemmistaan, 
seuraaviin sanoihin:

”Heidän elämänsä ei kulkenut ulkonaisesti huomat-
taviin asemiin yhteiskunnassa. Heitä voi hyvällä 
syyllä nimittää herännäisyyden rivimiehiksi. Heidän 
elämäänsä halitsi uskon kilvoitus, itseään kieltävä 
toiminta ympäristön hyväksi ja vastuun kantaminen 
heille uskotuista tehtävistä. Nämä ”pyhiinvaeltajat” 
ovat päässeet päämäärään.”

Säräisniemen kappalainen Henrik 
Schwartzberg (1811 – 1857) 
Kuukauden asiakirja -näyttely Oulun maakunta-
arkistossa syksyllä 2011

Säräisniemen kappalaisena kuolleen Henrik 
Schwartzbergin syntymästä tuli viime toukokuussa 
kuluneeksi 200 vuotta. Heikki Jaakonpoika Musta-
kallio syntyi Pyhäjoella toukokuun 7. päivänä 1811. 
Isä oli kruununtorppari, sittemmin talollinen Jaakko 

Heikinpoika, äiti Limingasta lähtöisin ollut Valpuri 
Jaakontytär Pietilä.

Heikki-poika pääsi rengiksi Pyhäjoen pappilaan. 
Hän sai yksityisopetusta kirkkoherran apulaiselta 
E. R. Alceniukselta ja aloitti koulunkäynnin 1825 
Oulun triviaalikoulussa, joka oli Oulun palon jälkeen 
sijoitettu tilapäisesti Raaheen. Sen matrikkelissa 
poika esiintyi nimellä Henrik Svartzberg. Myöhem-
min sukunimen alku muuttui saksalaismalliseksi. 
Triviaalikoulun palatessa 1827 Ouluun Henrik siirtyi 
mukana, mutta keskeytti opiskelunsa vuoden 1830 
tienoilla. 

Henrik Schwartzberg pääsi kuitenkin aloittamaan 
syksyllä 1832 teologian opiskelun Aleksanterin-
yliopistossa Helsingissä. Hän viihtyi Pohjalaisessa 
osakunnassa ja sen kuorossa. Opintonsa hän vei 
loppuun kolmessa vuodessa. Hänet vihittiin papiksi 
Turun tuomiokirkossa kesäkuussa 1835. 

Schwartzberg toimi aluksi ylimääräisenä pappina 
Pyhäjärvellä, Sievissä, Rautiossa, Perhossa ja uu-
destaan Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä nuori pappi koh-
tasi viranhoidon vaikeudet. Hän liittyi heränneisiin, 
joiden rakastava huolenpito teki häneen vaikutuk-
sen. Schwartzberg tutustui Ylivieskan kappalaiseen 
Jonas Lagukseen ja heränneiden maallikkojohtajaan 
Paavo Ruotsalaiseen. Hän todisti myös Savon ja 
Pohjanmaan heränneiden ”kädenlyöntiä” Pyhäjär-
vellä 1836.

Valtaistuimen ja alttarin liiton aikakaudella halli-
tusvalta pelkäsi herännäisyyden kansan parissa 
aiheuttamaa liikehdintää. Oulun läänin kuvernööri 
nimesi 1838 kenraalikuvernöörille lähettämässään 
raportissa Henrik Schwartzbergin yhdeksi ”lahkolais-
ten” johtajista. Apupappi esiintyi samoihin aikoihin 
pidetyillä Kalajoen käräjillä syytettyjen todistajana.

Henrik Schwartzberg avioitui vuonna 1839 Laura 
Katarina Stenbäckin (1816 – 1885) kanssa, jonka 
isä oli Vöyrin kirkkoherra Karl Fredrik Stenbäck ja 
veli pietistirunoilija Lars Stenbäck. Henrik valittiin 
1846 kappalaiseksi Säräisniemelle, joka kuului 
Paltamon emäseurakuntaan. Virkaansa hän astui 
vappuna 1848. Uusi kappalainen liikkui ahkerasti 
seurakuntalaisten parissa. ”Varsperi” tuli tunnetuksi 
erityisen kansanomaisena pappina. 

Katovuosina 1856 – 1857 valtio järjesti hätäaputöitä 
laajan Pelsonsuon kuivattamiseksi. Heikkokuntoisen 
väestön keskuudessa levinnyt punatauti koitui myös 
Henrik Schwartzbergin kohtaloksi. Hän kuoli 18. 
marraskuuta 1857 vain 46 vuoden ikäisenä.

Henrikillä ja Lauralla oli kymmenen lasta, joista 
yksi oli kuollut nuorena. Vanhin lapsi täytti kohta 18 
vuotta, nuorin oli isän kuolinpäivänä neljän kuukau-
den ikäinen. Seitsemästä pojasta viisi kouluttautui 
sukulaisten ja ystävien tuella papiksi. Kirkkoherroina 
toimivat Henrik (Heikku) Sotkamossa, Johannes 
Kuopiossa (tuomiorovastina) ja Jaakko Oulun läänin 
Pyhäjärvellä. Jooseppi Mustakalliosta tuli Suomen 
Lähetysseuran lähetysjohtaja. 

(Suunnittelu: professori Hannu Mustakallio)
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Dokumentit

1) Henrik Schwartzbergin kirje Johan Mikael Sten-
bäckille 26.10.1857. Simeliana 1.

Henrik Schwartzberg kirjoitti viimeisen kirjeensä 
langolleen Paavolan kappalaiselle Johan Mikael 
(Janne) Stenbäckille sielunhoitomatkalta Pelson 
lasaretista (sairaalasta). Yhteen huoneeseen oli 
saatettu sijoittaa 30 sairasta. Sairaita oli myös lä-
hes jokaisessa talossa. Schwartzberg kuoli monien 
seurakuntalaistensa tavoin punatautiin 18.11.1857.

2) Laura Schwartzbergin kirje Johan Mikael Sten-
bäckille 3.12.1857. Simeliana 1.

42-vuotiaana leskeksi jäänyt Laura Schwartzberg 
kirjoitti ”huonoudessaan” Janne-veljelleen Paa-
volaan. Huolenaiheena olivat hautajaisjärjestelyt. 
Henrik Schwartzbergin ruumiinsiunaus oli Säräis-
niemen kirkossa 16.12.1857. Janne-lanko saapui 
Paavolasta pitämään ruumissaarnan. 

3) Keisarillisen senaatin päätös Laura Schwartz-
bergille myönnettävistä armovuosista 8.6.1858. 
Simeliana Bc 2: 14.

Henrikin kuoltua Laura Schwartzberg ja hänen 
Janne-veljensä, joka toimi yhdeksän alaikäisen 
lapsen holhoojana, anoivat keisarilliselta senaatilta 
kahta ylimääräistä armovuotta. Kuopion hiippakun-
nan tuomiokapituli antoi anomuksesta lausuntonsa, 
jossa se puolsi toista anotuista armovuosista. Se-
naatti myönsi armovuodet anomuksen mukaisina 
ja viittasi erityisen koskettaviin syihin. Näin perhe 
nautti kappalaisen virkaan liittyviä tuloja vappuun 
1860 saakka ja samalla huolehti armovuoden saar-
naajan palkkaamisesta.

4) Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläisiä 
kokoontui 6. – 7.8.2011 Rokualle ja Säräisniemelle 
sukukokoukseen, jonka tunnuksena oli Henrik 200 
v. Kokoontumisen yhteydessä päätettiin perustaa 
Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura.

Henrik Schwartzberg (1811 – 1857)  
herännäispappina
Hannu Mustakallio

Julkaistu teoksessa Olavin ja Mikaelin jalanjäljis-
sä. Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja 
Hymnos 2013. Toim. Tapani Innanen & Teija Pitkä-
nen & Timo Åvist. Helsinki 2013. S. 191 – 199.

Johdanto

Vuoden 2011 aikana muistettiin julkisuudessa 
muutamia kirkollisia vaikuttajia, jotka olivat synty-
neet vuonna 1811 eli kaksisataa vuotta aiemmin. 
Heitä olivat evankelisen liikkeen perustaja Fredrik 
Gabriel Hedberg (1811 – 1893), lestadiolaisuuden 
alkuvaiheen johtava saarnaaja Juhani Raattamaa 
(1811 – 1899) sekä pietistirunoilija, professori ja 
kirkkoherra Lars Stenbäck (1811 - 1870 ).  Samaan 
ikäluokkaan – vaikkakin hieman eri sarjaan – kuului 
myös seurakuntapappina Keski-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa toiminut Henrik Schwartzberg, joka oli 
Stenbäckin lanko.

Kun pidin esitelmän Henrik Schwartzbergista 

Suomen kirkkohistoriallisen seuran kuukausikokouk-
sessa Helsingissä 7.12.2011, isoisäni isoisä ei ollut 
ensimmäistä kertaa käsiteltävänä tällä foorumilla. 
Hannes Mustakallio oli nimittäin pitänyt kuukau-
sikokouksessa 5.2.1934 esitelmän pastori Henrik 
Schwartzbergista herännäismiehenä.  Kysymys 
oli esitelmöijän eli myöhemmän Nivalan kirkkoher-
ran isoisästä. Hannes Mustakallion isä oli Henrik 
Schwartzbergin nuorin poika, Suomen Lähetysseu-
ran johtajana tunnettu Jooseppi Mustakallio. 

Hannes Mustakallion esitelmä ei liittynyt mihinkään 
Henrik Schwartzbergin muistovuoteen vaan hänen 
omaan tutkimusharrastukseensa. Sen tuloksena oli, 
että hän julkaisi kolmatta vuosikymmentä myöhem-
min, vuonna 1958 isovanhempiaan käsittelevän 
elämäkertateoksen Henrik ja Laura Schwartzberg. 
Elämänkuvaus.  Elämäkertateos on säilyttänyt ar-
vonsa melko hyvin. 

Pyrin seuraavassa muodostamaan olemassa 
olevaan tutkimukseen ja eräisiin henkilöhistorial-
lisiin lähteisiin perustuvan kokonaiskuvan Henrik 
Schwartzbergin tärkeimmistä elämänvaiheista: 
kotitaustasta, koulunkäynnistä, opiskelusta ja 
pappisurasta. Keskeisenä kysymyksenä on, miten 
Schwartzbergin toiminta liittyi nousevaan herännäis-
liikkeeseen.

Pyhäjoelta Oulun triviaalikouluun

Pyhäjokelaiselle uudistilalliselle Jaakko Heikinpoika 
Mustakalliolle (1782 – 1845) ja hänen puolisolleen, 
Limingasta lähtöisin olleelle Valpuri Jaakontytär Pie-
tilälle (1771 – 1844) syntyi kolme lasta: kaksi poikaa 
ja yksi tytär. Ensimmäinen lapsi oli 1803 syntynyt ja 
1850 kuollut Jaakko, jonka sukunimeksi tuli sittem-
min Grekula. Toinen oli 1807 syntynyt ja silloin myös 
kuollut Liisa. Kolmas lapsi oli Henrik eli Heikki, joka 
syntyi Suomen sodan jälkeen toukokuun 7. päivänä 
1811. ”Maa ja kansa oli sodan ja nälän nääntymyk-
sen jälkeen alkamassa uutta elämää”, Hannes Mus-
takallio maalailee elämäkerrassa. Hänen mukaansa 
Henrikillä oli äidin perintönä varsin vilkas ja kiivas 
luonne, mutta samalla myös nopea käsityskyky ja 
hyvä muisti. Henrikin mieliharrastus oli alusta lähtien 
lukeminen. 

Henrik otettiin kohta rengiksi Pyhäjoen kirkkoherran 
pappilaan. Kirkkoherran apulainen Elias Robert 
Alcenius, myöhempi suomalaisen sukututkimuksen 
uranuurtaja, kiinnitti huomion renkipoikaan ja rupesi 
opettamaan tälle alkeiskoulun aineita.  Hengellisen 
Kuukauslehden ensimmäisessä vuosikerrassa 1888 
ilmeisesti lehden toimittaja herännäisjohtaja Wilhelm 
Malmberg kertoi, että Henrik olisi alun perin päätynyt 
Pyhäjoen kirkkoherranpappilaan kerjuumatkallaan. 
Hänen nimittäin täytyi vanhempiensa varattomuu-
den tähden elättää itsensä kerjuulla.  Tästä puolesta 
Hannes Mustakallio ei Henrikin elämäkerrassa kerro 
mitään.

Alceniuksen antaman yksityisopetuksen ansiosta 
Henrik pääsi joka tapauksessa elokuussa 1825 
– siis 14-vuotiaana - Oulun triviaalikoulun ensim-
mäiselle luokalle. Hänen onnensa oli, että koulu oli 
Oulun palon jälkeen sijoitettu tilapäisesti Raaheen. 
Koulun matrikkelissa pyhäjokinen talonpojan poika 
esiintyy nimellä Henrik Svartzberg.  Sukunimi alkoi 
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siis tavallisella s-kirjaimella, joka muuttui myöhem-
min saksalaisittain sch:ksi. Kun koulu palasi 1827 
Ouluun, Henrik siirtyi sinne mutta keskeytti monien 
tovereidensa tavoin opiskelunsa vuoden 1830 tie-
noilla. Tämän jälkeen hän sai edelleen yksityisope-
tusta Alceniukselta, josta tällä välin oli tullut Kalajoen 
kappalainen. 

Aleksanterin-yliopistossa ja opiskelijaelämässä

Henrikin oli koulunkäyntinsä keskeyttämisestä 
huolimatta edelleen mahdollista pyrkiä opintielle 
eli Helsinkiin siirrettyyn Aleksanterin-yliopistoon, 
josta hän luonnollisesti ajatteli teologista tiedekun-
taa. Henrik halusi siis valmistua papiksi.  Hän sai 
yliopisto-opintoihin oikeuttavan todistuksen yliopis-
ton amanuenssina ja dosenttina toimineelta tule-
valta kansallisrunoilijalta J. L. Runebergilta. Henrik 
Schwartzberg suoritti ylioppilastutkinnon Helsingissä 
toukokuussa 1832, jolloin hän oli juuri täyttänyt 21 
vuotta. Yliopiston matrikkelissa herättää huomiota, 
että hänen isänsä ammatiksi merkittiin torppari, ei 
talonpoika.  

Henrik Schwartzberg liittyi Pohjalaiseen osakun-
taan ja sen kuoroon, olihan hänellä hyvä lauluääni. 
Hän viihtyi hyvin ylioppilastoveriensa parissa, mikä 
aluksi viivästytti hänen opintojensa etenemistä. 
Hengellisen Kuukauslehden kirjoittaja totesi saman 
asian ilmeisesti hänen lähimmän opiskelutoverinsa 
antamien tietojen pohjalta: hän ”takertui liiallisesti 
laulajana ja hupaisena toverina ylioppilaselämään”. 
Sitä vastoin Henrik Schwartzbergin ei tiedetä olleen 
kosketuksissa niin sanotun yliopistopietismin kans-
sa.  Koko Pohjalainen osakunta eli suurta henkisen 
nousun aikaa 1830-luvun alkupuoliskolla, jolloin 
perustettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja 
Kalevala ilmestyi. 

Opintonsa Henrik Schwartzberg rahoitti toimimal-
la ajan tavan mukaan kotiopettajana ja ottamalla 
lainaa vanhalta tukijaltaan Alceniukselta. Hän suoritti 
vaaditut teologiset tutkinnot, jotka eivät vaatineet eri-
tyisiä ponnisteluja, kolmessa vuodessa kevääseen 
1835 mennessä. Kun Schwartzberg oli lähtöisin 
arkkihiippakunnan alueelta, hän suoritti pappis-
tutkinnon Turun tuomiokapitulissa vaatimattomin 
eli approbatur-arvosanoin. Papiksi Schwartzberg 
vihittiin Turun tuomiokirkossa kesäkuussa 1835 ja 
määrättiin armovuoden saarnaajaksi Oulun läänin 
Pyhäjärvelle. 

”Suruttomasta” apupapista Jonas Laguksen ja 
Ukko-Paavon kannattajaksi

Henrik Schwartzberg toimi uransa alkuvaiheessa 
vuodesta 1835 lähtien ylimääräisenä pappina Pyhä-
järvellä, Sievissä, Rautiossa, Perhossa ja uudestaan 
Pyhäjärvellä. Pyhäjärvi oli Pyhäjoen emäseurakun-
taan eli hänen alkuperäiseen kotiseurakuntaansa 
kuulunut kappeli. Tätä tuomiokapitulin ”heittopussin” 
kautta kesti hieman runsaat toistakymmentä vuotta.  

Urakiertonsa alussa Henrik Schwartzberg oli vähä-
varainen, velkainen apulaispappi. Hannes Musta-
kallion mukaan hänellä oli hyviä ulkoisia edellytyksiä 
hoitaa virkaansa: kantava puheääni, hyvä ja tarkka 
laulukorva, vapaa käytös, helppous lähestyä ihmisiä 
ja säädyn muutoksesta kohonnut itsetunto. Hänen 
luonteenpiirteisiinsä kuului kuitenkin myös tulisuus. 

Toisinaan hän käyttäytyi tavalla, jota aikalaiset piti-
vät karkeana. 

Pyhäjärvellä, Keski-Pohjanmaan ja Savon rajamail-
la, nuori pappi joutui kosketuksiin herännäisyyden 
kanssa. Juuri Pyhäjärvellä herännäisyyden savo-
lainen ja pohjalainen haara kohtasivat toisensa 
1830-luvun puolivälissä. Heränneiden näkökulmasta 
Henrik Schwartzberg oli alkuvaiheessa vielä ”suru-
ton pappi”, jolla ei ollut omakohtaisesti sisäistettyä 
uskonvakaumusta. Pyhäjärvellä ollessaan hän kui-
tenkin liittyi heränneihin, joiden rakastava huolenpito 
teki häneen vaikutuksen. Taustalla oli myös apupa-
pin viranhoidossaan ja henkilökohtaisessa elämäs-
sään kokemia kriisejä.  

Pyhäjärvellä ensimmäistä kertaa toimiessaan 
Schwartzberg tutustui Keski-Pohjanmaan herännäi-
syyden keskeisimpään mieheen, Ylivieskan kappa-
laiseen Jonas Lagukseen sekä heränneiden maal-
likkojohtajaan Paavo Ruotsalaiseen. Schwartzberg 
oli kuunnellut Ruotsalaisen puheita Kiuruvedellä ja 
mieltynyt niiden raitishenkisyyteen, raamatullisuu-
teen ja psykologiseen syvyyteen, niin kuin Hannes 
Mustakallio kuvaa. Schwartzberg oli läsnä kahden 
maakunnan – Savon ja Pohjanmaan – heränneiden 
niin sanotussa kädenlyönnissä, kun Ukko-Paavo ja 
Lagus kohtasivat Pyhäjärven heränneiden majapai-
kassa, kirkonkylän seuratuvassa vuonna 1836. 

Valtaistuimen ja alttarin liiton aikakaudella herän-
näisyyden aiheuttama liikehdintä saatettiin kokea 
hallitusvallan taholla arveluttavaksi ilmiöksi. Läänien 
kuvernöörit joutuivat antamaan selontekoja herän-
näisyyden leviämisestä ja tarkoitusperistä alueillaan. 
Oulun läänin kuvernööri mainitsi maaliskuussa 1838 
kenraalikuvernöörille lähettämässään raportissa 
”lahkolaisten” johtajiksi Jonas Laguksen ja Nils 
Gustaf Malmbergin ohella muiden muassa Henrik 
Schwartzbergin.  

Heränneitä vastaan nostettiin prokuraattorin käskys-
tä oikeusjuttuja, joista kuuluisimmat olivat 1838 – 
1839 käydyt Kalajoen käräjät. Schwartzberg esiintyi 
näillä käräjillä syytettyjen todistajana. Hän esitti, mi-
ten herännäisyys oli vaikuttanut tapojen paranemi-
seen, talouden nousuun ja ennen muuta hengellisen 
elämän elpymiseen. Hänen käräjiltä kirjoittamaansa 
kirjettä hallitsi luottamus Jumalan johdatukseen. 

Kalajoen käräjien jälkeen Oulun läänin kuver-
nööri ahdisteli Sievissä apupappina toiminutta 
Schwartzbergia erään tarkastuksen yhteydessä ohi 
kirkollisten esimiesten. Herännäispapit kirjoittivat 
huolestuneina, että kuvernööri oli uhannut häntä 
karkotuksella, jopa vankeudella. 

Kalajoen käräjien loppuaikaan kuului kihlautuminen 
Laura Katarina Stenbäckin kanssa ja tammikuussa 
1839 Vöyrin pappilassa vietetyt häät, joita kuvattiin 
suuriksi ”pietistihäiksi” ja joihin osallistui säätyläisiä 
ja talollisia Pohjanmaalta, Savosta ja Helsingistä. 
Kutsun olivat saaneet niin Paavo Ruotsalainen 
kuin Sortavalan kappalainen, herätysjohtaja Henrik 
Renqvist, jotka eivät kuitenkaan päässeet tulemaan 
paikalle. Ensimmäinen lapsi Gustaf syntyi jo saman 
vuoden joulukuussa Sievissä. Seuraavat kahdeksan 
lasta syntyivät vuoden tai kahden välein, nuorin eli 
Jooseppi kolme vuotta edellisen eli Hannan jälkeen. 
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Vuodesta 1842 alkanutta Henrik Schwartzbergin 
toista apupappikautta Pyhäjärvellä tuli leimaamaan 
ennen muuta esimies- ja ystäväsuhde herännäis-
johtaja Jonas Lagukseen, josta tuli 1845 seura-
kunnan kappalainen. Lagus nimitti apulaistaan 
”uskolliseksi edelläkävijäkseen”. Schwartzberg liittyi 
myös herännäisyyden teologisissa ja valtapoliitti-
sissa asetelmissa Laguksen edustamaan ryhmään, 
laguslaisiin eli toistupalaisuuteen. Sen vastapuolena 
oli Keski-Pohjanmaalla syntynyt niskaslaisuus, jonka 
talonpoikaisena nimihahmona oli Wilhelm Niska-
nen.  Schwartzberg tuli tunnetuksi yhtenä Wilhelm 
Niskasen ankarimmista arvostelijoista. Hän moitti 
Niskasta ulkonaisesta komeilusta ja kestityksen vaa-
timuksesta sekä siitä, että tämä kiinnitti heränneet 
itseensä eikä Kristukseen.  Hannes Mustakallion 
kirjoittama elämäkerta on osaltaan laguslaisuuden 
puolustusta. Samoin hän Vartijaan 1939 kirjoitta-
massaan artikkelissa ilmoitti käsittelevänsä herän-
näisyyden sisäistä hajaannusta – tupajakoa - nimen-
omaisesti toistupalaisuuden näkökulmasta. 

Säräisniemen kappalainen ja herännäisyyden 
puolustaja

Henrik Schwartzbergin elämän viimeisen vaiheen 
muodosti toimiminen vakinaisessa virassa jälleen 
uudessa seurakunnassa. Hän oli yrittänyt turvata 
jatkuvasti kasvavan perheensä toimeentulon hake-
malla tuottoisampia virkoja. Schwartzberg ja hänen 
kilpahakijansa antoivat vaalinäytteen Säräisniemen 
kappalaisen virkaan maaliskuussa 1846, jolloin 
myös itse vaali toimitettiin. Schwartzberg saavutti 
vaalissa seurakuntalaisten yksimielisen kanna-
tuksen, sai huhtikuussa valtakirjan virkaan, mutta 
astui siihen vasta vappuna 1848. Edessä oli siis ero 
Pyhäjärveltä ja muutto Säräisniemelle. 

Säräisniemi oli kappeliseurakunta, joka kuului Palta-
mon emäseurakuntaan. Kappeli itsenäistyi vuonna 
1864, mutta ero toteutui käytännössä vasta 1883. 
Säräisniemellä, Oulujärven rannoilla oli 1800-luvun 
puolivälissä noin 2 300 asukasta. Seurakuntaan 
kuului suurin osa Oulujärveä. Huomattava osa 
maa-alueesta oli nevoja, joista laajin oli Pelsonsuo 
– se alkoi muutaman kilometrin päässä pappilasta. 
Kesällä kappalaisen oli tehtävä pitkiä soutumatkoja 
ja käveltävä pitkospuita pitkin nevojen yli. Nykyai-
kaisia maanteitä ja laivareittejä ei luonnollisesti ollut. 
Pappilasta oli matkaa kirkolle noin kaksi kilometriä ja 
emäkirkolle viisi ja puoli peninkulmaa. 

Henrik Schwartzberg asetettiin virkaansa heinäkuun 
9. päivänä 1848, mikä kokosi heränneitä pappeja 
yhteen Kainuusta, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta 
sekä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta saakka. Virkaan 
asettamisen toimitti Paltamon kirkkoherra Karl Aej-
melaeus. Kohta juhlapäivän jälkeen uutta kappalais-
ta tervehtimään tuli yllättäen myös entinen esimies 
Jonas Lagus Pyhäjärveltä. Kaikkiaan virkaanasetta-
jaisjuhlat kestivät viikon päivät. 

Säräisniemen kappalainen liikkui ahkerasti pitäjällä 
toimittamassa kasteita ja vihkimässä pariskuntia, 
pitämässä kinkereitä ja seuroja sekä tapaamassa 
sairaita. Schwartzberg organisoi pitäjän köyhäinhoi-
toa, jonka alalla oli erityisesti vuosina 1856 – 1857 
sattuneiden katovuosien vuoksi paljon tehtävää.

Seuroja oli joka sunnuntai pappilassa tai pitäjällä. 
Jonas Lagusta kannattaneiden herännäispappien 
seurakuntatyöhön kuuluivat kahdenkeskiset ja ryh-
mäkeskustelut. Kristillinen rakkaus ei ollut todellista, 
ellei siihen tarvittaessa kuulunut myös neuvomista ja 
nuhtelua. Jo Pyhäjärvellä, edellisessä seurakunnas-
saan, Henrik Schwartzberg oli tullut tunnetuksi ha-
lustaan kiertää ahkerasti seurakuntalaisten parissa.  

Herännäisyyden historiankirjoittaja Mauno Rosendal 
kuvaa Schwartzbergin aikaa Säräisniemellä liikkeen 
”malmbergilaisen” valtauoman näkökulmasta:

Schwartzberg - - teki Säräisniemellä uskollisesti 
työtä herännäisyyden hengessä, jos kohta erillään 
Suupohjan [Etelä-Pohjanmaan] ja Keski-Pohjan-
maan suurista liikkeistä ja niiden silloisia johtomiehiä 
vikoillen. Säräisniemeläiset, jotka jo aikuisemmin 
Kajaanissa käynneillään olivat tutustuneet herän-
näisyyteen, kuuntelivat hartaudella Schwartzbergin 
voimallista todistusta synnistä ja armosta. Seura-
kunnassa syntyi huomattava herätys, joka ulkomuo-
toihinkin nähden kantoi herännäisyyden leimaa. 
Seuroissa veisattiin Siionin virsiä, ja heränneet 
pukeutuivat körttipukuun. 

Uuden kappalaisen ahkeruudesta huolimatta herän-
näisyys pysyi Säräisniemellä vähemmistön liikkee-
nä. Seurakunta kuului niin sanotun laguslaisuuden 
eli Jonas Laguksen kannattajien valtapiiriin, joka 
käsitti Kainuun sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan. 

Schwartzberg herätti suoraselkäisyydellään laa-
jaa huomiota, kun hän puolusti arkkipiispa Edvard 
Bergenheimille heränneiden toimintaa vuonna 1850 
toimitetussa piispantarkastuksessa. Arkkipiispan 
ja seudun pappien keskusteluissa käsiteltiin muun 
muassa yksityisten hartaustilaisuuksien eli seurojen 
pitoa, jonka voimassa oleva konventikkeliplakaatti 
kielsi, körttipuvun käyttämistä sekä heränneiden, eri-
tyisesti pappien matkustelua seurakunnasta toiseen. 

Arkkipiispa arvosteli sitä, että papit ja heränneet eli 
pietistit olivat tehneet matkoja Paavo Ruotsalaisen 
– ”kahden hiippakunnan piispan” - luokse Nilsiään. 
Ukko-Paavoa Bergenheim piti paitsi ”rutivanhana” 
myös ”tunnettuna juomarina”. Schwartzberg joutui 
yksityisessä keskustelussa arkkipiispan kanssa te-
kemään selkoa, miksi hän oli halunnut tavata Paavo 
Ruotsalaista. Schwartzberg kertoi, ettei hän ollut 
matkustanut Nilsiän Aholansaareen saakka, vaan 
oli tavannut Ukko-Paavon Pyhäjärvellä, kun tämä oli 
ollut matkalla Kalajoen käräjille. Schwartzberg kertoi 
havainneensa, että Paavolla oli ”harvinaisen puhdas 
käsitys vanhurskauttamisen opissa”. Siksi hän oli 
kysynyt tältä neuvoja omantunnonvaikeuksissaan. 

Vuosien 1856 – 1857 katovuosina valtio järjesti 
hätäaputöitä Pelsonsuon kuivattamiseksi. Ne toivat 
Säräisniemelle lähiseudulta heikkokuntoista väkeä 
mutta myös kulkutauteja, jotka olivat pahimmillaan 
syksyllä 1857. Tauti iski myös pappilan väen kimp-
puun. ”Täällä melkein kaikki makaavat sairaina ja 
monet kuolevat”, Henrik kuvasi viimeiseksi jäänees-
sä kirjeessään tilannetta pojalleen Johannekselle. 

Kappalaisen itsensä täytyi olla yötä päivää sairaiden 
ripitysmatkoilla. Seurauksena oli, että hän itsekin sai 
punatautitartunnan, joka runsaassa viikossa johti 
hänen kuolemaansa. Henrik Schwartzberg kuoli Sä-
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räisniemellä 18. marraskuuta 1857 yhdeksän vuotta 
säräisniemeläisiä palveltuaan ja vain 46 vuoden 
ikäisenä. 

Poisnukkunutta jäivät suremaan Laura ja yhdeksän 
lasta, joista vanhin täytti kohta 18 vuotta ja nuorin eli 
Jooseppi oli isän kuolinpäivänä neljän kuukauden 
ikäinen. Hautajaiset pidettiin kuukauden kuluttua, 
joulukuun 16. päivänä 1857.

Laura Schwartzberg ilmaisi tunteensa miehensä 
kuoleman jälkeen toteamalla: ”En tarvinne sanoa-
kaan, että elämä on minulle sietämätön taakka. 
Mutta Herra auttakoon minua viheliäistä.” Kuitenkin 
hän myöhemmin kirjoitti Jaakko-poikansa morsia-
melle Emmi Gummerukselle: ”Kunpa te tulisitte yhtä 
onnellisiksi kuin minä olin, ja minä toivon ja rukoilen 
Jumalaa, että Jaakko tulisi isänsä kaltaiseksi, silloin 
sinä tulet varmasti onnelliseksi, sillä ne 19 vuotta, 
jotka me olimme yhdessä, kuluivat minulta niin 
onnellisesti ja nopeasti, että niiden muisto on kuin 
suloinen uni.” 

Henrik Schwartzbergin muisto jäi kauan elämään 
Säräisniemellä, mistä olivat osoituksena monet 
hänestä käytetyt lisänimet. Toisaalta häntä muis-
teltiin voimakkaana saarnamiehenä ”Varsperina”, 
jota tultiin kuulemaan kaukaa naapuriseurakunnis-
takin. Toisaalta hän oli kansaa lähelle tuleva pappi 
”Rouhe-Heikki” ja ”Kessu-Pekka”, joka ajan tavan 
mukaan itse viljeli tupakkansa. 

Se, miten leskiäiti heränneiden ystäviensä tuella 
huolehti jäljellä olevista yhdeksästä lapsesta – yksi 
tytär (Laura) oli kuollut Säräisniemellä – on oma 
tarinansa. Lasten kouluttaminen 1800-luvun puolivä-
lissä ja sen jälkeen edellytti poikkeuksellisia pon-
nisteluja. Kuitenkin viisi Henrikin ja Lauran poikaa 
valmistui papiksi, yksi (Kusti) kanttoriksi ja yksi (Kal-
le) toimi asemapäällikkönä. Tyttäristä yksi (Hanna) 
valmistui sitä paitsi kansakoulunopettajaksi, mikä oli 
1800-luvun lopulla suhteellisen harvinaista.  

Lasten kouluttaminen oli alkanut, kun Henrik-isä oli 
vuonna 1850 vienyt vanhimmat poikansa Kajaanin 
ala-alkeiskouluun, jota he kävivät kolme vuotta. 
Lars-pojan isä aikoi lähettää käytännölliselle alalle 
eli nahkurin oppiin, mutta pani hänetkin kouluun 
ensin Kajaaniin ja sitten Ouluun, missä Heikku jo 
opiskeli. Kysymyksessä lasten kouluttamisesta 
Lauran ja Henrikin toiveet kävivät jossakin määrin 
toisiaan vastaan isän edustaessa käytännöllisem-
pää ajattelutapaa. Äiti-Laura taas edusti sekä isänsä 
että äitinsä eli Gummerusten kautta vanhaa pap-
pis- ja sivistyneistösukua. Henrik piti alkuperäisen 
päätöksensä vanhimman pojan eli Kustin suhteen, 
joka kouluttautui yksityisesti lukkariksi. Johannes 
puolestaan oli isän kuollessa Vaasan yläalkeiskou-
lussa. 

Kansanomaisen herännäispapin perikuva

Herännäisyyden historiankirjoituksessa Henrik 
Schwartzbergista on piirretty kuva erityisen kan-
sanomaisena pappina. Tämä on ymmärrettävää, 
jos oletetaan, että hän oli torpparin poika ja siten 
yhteiskunnalliselta lähdöltään kaikkein alhaisin 
Oulujokilaaksossa isonvihan jälkeen 1860-luvulle 
palvelleista papeista.  Mauno Rosendalin mu-
kaan kansa lähestyi Schwartzbergia alusta lähtien 

”vapaasti ja luottamuksella”, vaikka hän oli ”hyvin 
kiivas luonteeltaan”. Harva herännäispapeista pää-
si kansaa niin lähelle kuin hän, Rosendal toteaa. 
Herännäisyyden historiankirjoittaja lienee hyödyn-
tänyt Hengellisen Kuukauslehden elämäkertakirjoi-
tusta, jonka mukaan Henrik kohteli kansaa muiden 
herännäispappien tavoin vertaisenaan:

Hän oli itse kansan lapsi, suuressa puutteessa 
kasvanut ja tunsi omasta kokemuksestaan kansan 
surut ja ilot. Veljen tapasi hänessä jokainen ahdis-
tettu, jolle aina oli vierasvarainen kotinsa avoinna. 
Kansa kertoo ihmetellen hänestä ja joistakuista 
muista herännäisyyden papeista kuinka he herruu-
tensa unhottaen seurapaikoissa makasivat yönsä 
tuvan lattialla puhellen hengellisistä kokemuksis-
taan ihmisille enimmät osat öistäkin. 

Hengellisen Kuukauslehden mukaan Schwartz-
bergia ei monikaan voinut ”äkkipäätä” erottaa 
talonpojasta; hän kohteli kansaa vertaisenaan. 
Vaikka Schwartzberg oli erkaantunut herännäi-
syyden valtauomasta, hän kelpasi palvelemaan 
sitä ihanteellista kuvaa, joka 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa piirrettiin heränneen kansan 
palvelijoista. Puhuttiinhan herännäisyyden piirissä 
mielellään ”samoilla oljilla makaamisesta”, siitä että 
papit jäivät seurojen jälkeen viettämään yön tuvas-
sa samalla seuravieraiden kanssa keskustellen. 

Schwartzbergia liittivät kansaan myös vapaa-ajan 
harrastukset. Hän teki mielellään puusepän, sepän 
ja piirtäjän töitä. Hän jatkoi myös musiikkiharras-
tuksiaan soittamalla itsekin pianoa, kanteletta ja 
huilua.  

Schwartzbergia on luonnehdittu hyväksi, vaikkakin 
hieman omituiseksi saarnamieheksi. Hän saarnasi 
vapaasti: alkoi matalalla äänellä harvasanaisesti 
ja kiihdytti esitystään vähitellen. Kun ääni koho-
si korkeimmilleen ja saarna kiihtyi sanatulvaksi, 
Schwartzberg katkaisi sen äkkiä ja alkoi taas 
matalalla äänellä, kuten Hengellisessä Kuukaus-
lehdessä kerrottiin. 

Kun Wilhelm Malmberg alkoi vuonna 1888 jul-
kaista Hengellistä Kuukauslehteä, josta tuli uudis-
tuvan herännäisyyden äänenkannattaja, Henrik 
Schwartzberg oli ensimmäinen herännäisvaikuttaja, 
josta hän julkaisi elämäkertaesittelyn, jopa ennen 
Paavo Ruotsalaista. Syynä oli, niin kuin Juha 
Seppo toteaa, että Schwartzberg oli ollut kansan 
erityisesti suosima herännäispappi liikkeen voi-
makaudella 1840-luvulla.  Malmberg saattoi myös 
vetää toistupalaisia pappeja lehtensä lukijoiksi.

Hannes Mustakallio päättää elämäkertansa iso-
vanhemmistaan Henrik ja Laura Schwartzbergista 
seuraaviin sanoihin:

Heidän elämänsä ei kulkenut ulkonaisesti huomat-
taviin asemiin yhteiskunnassa. Heitä voi hyvällä 
syyllä nimittää herännäisyyden rivimiehiksi. Heidän 
elämäänsä hallitsi uskon kilvoitus, itseään kieltävä 
toiminta ympäristön hyväksi ja vastuun kantaminen 
heille uskotuista tehtävistä. Nämä ”pyhiinvaeltajat” 
ovat päässeet päämäärään. 
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vaikuttajia Pyhästä Henrikistä nykypäivään. Studia 
Biographica 10. Porvoo.

Mustakallio, Hannes

1939 a Arkkipiispa ahdistelee heränneitä. – Vartija.

1939 b Näkökohtia herännäisyyden jakaantumises-
ta. – Vartija.

1958 Henrik ja Laura Schwartzberg. Elämänku-
vaus. Vammala.

1965 Joos Mustakallio. Lehtori ja lähetysjohtaja. 
Vammala.

Mustakallio, Hannu

2006 Schwartzberg, Johannes (1846 – 1915). – 
Suomen kansallisbiografia 8. Studia Biographica 3: 
8. Hämeenlinna.

2009 Pohjoinen hiippakunta. Kuopion – Oulun 
hiippakunnan historia 1850 – 1939. Hämeenlinna.

Osmonsalo, Erkki

1939 Hallituksen politiikka herännäisliikkeitä koh-
taan Aleksanteri I:n ja Nikolai I:n aikana. – Suomen 
uskonnollisten liikkeiden historiasta. Asiakirjoja ja 
tutkimuksia. Neljäs nidos. SKHS toim. XII, 4. Helsin-
ki.

Remes, Viljo

1995 Herännäisyyden nousu ja hajoaminen. 
Jyväskylä.

Rosendal, M.

1902 – 1915 Suomen herännäisyyden historia 
XIX:llä vuosisadalla. I –IV. Oulu.

Saarilahti, Toivo

2012 Jooseppi Mustakallio (1857 – 1923). – Kir-
kollisia vaikuttajia Pyhästä Henrikistä nykypäivään. 
Studia Biographica 10. Porvoo.

Seppo, Juha

1988 Kirkollinen ja kansantajuinen. Wilhelmi 
Malmivaaran (Malmbergin) kausi 1888 – 1908. – 
Hengellinen Kuukauslehti 1888 – 1988. Juhlakirja. 
Jyväskylä.

Siltala, Juha

1992 Suomalainen ahdistus. Keuruu.
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Suokunnas, Seppo

2011 Evankelisen liikkeen isä F. G. Hedberg 
1811 – 1893. Vaasa.

Talonen, Jouko

2012  Juhani Raattamaa (1811 – 1899). – Kir-
kollisia vaikuttajia Pyhästä Henrikistä nykypäivään. 
Studia Biographica 10. Porvoo.

Tiensuu, Kyllikki

1985 Edvard Bergenheim. Toiminta koulumiehe-
nä ja arkkipiispana vuoteen 1863. SKHS toim. 133. 
Diss. Helsinki. Valkeakoski.

Tulkku, Jorma

1998  Pyhäjärven herätys ja Siionin sävelmät. – 
Hengellinen Kuukauslehti 4/1998.

2008  Pyhäkkäät kuninkaitten ja keisareitten aika-
na. Pyhäjärven seurakunnan historia 1552 – 1917. 
Jyväskylä.

Vahtola, Jouko

1991 Oulujokilaakson historia keskiajalta 1860-lu-
vulle. – Oulujokilaakson historia. Kivikaudelta vuo-
teen 1865. Oulu.

Vapaavuori, Hannu

1998 Keskipohjalaiset hengellisten kansantoi-
sintojen tallentajina. – Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat 
20 vuotta. Toim. Kaija Aromaa & Mikko Himanka & 
Tarja Luikku. Kokkola.

Ylikangas, Heikki

1979 Körttiläiset tuomiolla. 

Saarna Säräisniemen kirkossa 7.8.2011 
Pastori Sami Mustakallio

Rabbi, on hyvä että  me olemme täällä. Mitähän 
tämä kirkko, nämä seinät kertoisivat jos pystyisivät 
monen sadan vuoden ajalta kirkastussunnuntaina 
2011 sunnuntaina, jona Luther lausuisi , itse uskos-
sa Kristus on läsnä.

Rabbi, on hyvä että me -  juuri sinä ja minä olemme 
täällä, ei suinkaan sattumalta, vaan tarkoituksella. 
Itse usko luo meille hyvyyden tähtäyspisteen, joka 
on viime aikoina ollut kadoksissa, kuten Norjan 
surmateot osoittavat. Hiljentykäämme kuulemaan 
hetki urkuja.

Kuluneena viikonloppuna on perustettu sukuseura, 
sukuseurojahan on monia, mutta Raamatusta löy-
dämme kohdan, jonka mukaan Herramme tulisi olla 
huoneenrakentamisessa läsnä.

Suunnittelemmeko, rakennammeko ja uurastamme-
ko siis turhaan, ellei Heramme ole läsnä.  

On kyllä puhuttu siitäkin onko ihminen oman on-
nensa seppä vai onko hän kuin lintu, joka polttaa 
siipensä.

 Menestyvinä kuin myös menettäneinä olemme Ju-
malan rakkauden tähtäyspisteessä, Jumala loistaa 
valona myös kuoleman kohdatessa ei ole varjoa 
ilman valoa.

Toinen  taas on lähimmäisenrakkaus. Kantakaa 
toistenne taakkoja niin te täytätte Kristuksen lain ei 
saa jäädä lauseeksi. 

Valitettavasti kilpajuoksua käyvät itserakkaus  lähim-
mäisenrakkauden kanssa. 

Kirkas peili, kuvastinkin, voi yhtäkkiä särkyä  jääkö 
Kristus silloin pimentoon ja seurakunta tunteeko 
yksinäisyyttä iloineen sekä  murheineen.

Usko, se  voi olla luja tai vähäinen, mutta silti itse 
uskossa Kristus on läsnä armahtavana, rakastavana 
ja anteeksiantavana.

 Armo, onko tuo vaikea käsittää juuri näinä aikoina, 
jolloin miksi-kysymykset ovat ajatuksissamme. Kuin-
ka katsoa varjosta valoon, jos on vaikeaa.

Ja kuitenkin jokainen syntyvä lapsi antaa toivoa, 
jokainen solmittu avioliitto tulevaisuutta ja toisaalta 
kuolema iankaikkisen elämän varmuuden.

Kristuksen kirkkaus ei tunne varjoa, ihmisen syntiin-
lankeemus on varjo jonka kirkkaus poistaa.

Emme ole joko syntisiä tai vanhurskaita vaan olem-
me niitä yhtä aikaa.

Kirkastusvuori pimeyden ja ahdistuksen keskellä, 
keskikesää muistellessa  missä tuo kirkastusvuori 
on sinulle tänään  meille, käydessämme ehtoollis-
pöytään meille, joille sanotaan Kristuksen ruumis ja 
veri meidän puolesta annettu ja vuodatettu.

Totisesti itse uskossa Kristus on läsnä. Amen.

.
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Sukukokouksen osanottajien määrä sukuhaaroittain.

  Aikuisia 1 - 3 v. 4 - 14 v. Yhteensä

Kusti 4 - 4

Maria 2 - 2

Johannes 16 1 2 19

Jaakko 38 2 6 46

Jooseppi 5 5

Yhteensä 65 3 8 76
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Pöytäkirja sukuseuran perustavasta ko-
kouksesta Rokualla

PÖYTÄKIRJA                  

SUKUSEURAN PERUSTAVA KOKOUS

6.8.2011

HENRIK JA LAURA SCHWARTZBERGIN SUKU-
SEURAN PERUSTAVA KOKOUS

Aika: Lauantai 6.8.2011 klo 19.30-20.15

Paikka: Rokua Health and Spa, liikuntasali

Läsnä: 46 henkeä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Hannu Mustakallio  avasi kokouksen ja toivotti läs-
näolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Sukuseuran perustavan kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Mervi Mustakallio, sihteeriksi Sanna 
Vuornos-Visto ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ään-
tenlaskijoiksi Maarit Mustakallio ja Kari Mustakallio. 
Laitettiin kiertämään osanottajalista osanottajien 
toteamiseksi. 

3. Säännöistä päättäminen pykälä kerrallaan

3.1. Ehdotus: 1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Henrik ja Laura Schwartzbergin 
jälkeläiset ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Näis-
sä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä 
sukuseura tai seura.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin muuten, paitsi jäl-
keläiset-sanan korvasi yhdistyksen nimessä sana 
sukuseura.

3.2. Ehdotus: 2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja 
Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä 
vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Musta-
kallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden 
tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä 
sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdolli-
suuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja mui-
ta vastaavia tilaisuuksia,

- tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä 
jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, 

sekä 

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistä-
vää tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa 
vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, 
perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla jär-
jestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös 
omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin muuten, paitsi lisättiin 

sana julkaisu 4. kohtaan ”harjoittaa seuran tarkoituk-
sen toteutumista edistävää tutkimus- ja julkaisutoi-
mintaa”

3.3. Ehdotus: 3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hy-
väksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka 
polveutuu Henrik Schwartzbergista (1811 – 1857) 
ja hänen puolisostaan Laura Katarina Schwartz-
bergista (1816 – 1885), sekä jokainen henkilö, joka 
avioliiton kautta on liittynyt sukuun.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväk-
syä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostu-
nut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys 
alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä 
on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kir-
jallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokoukses-
sa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsen-
maksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinai-
nen sukukokous. Jäsenille, jotka eivät ennen tilikau-
den alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, 
voidaan määrätä muita jäseniä alempi jäsenmaksu. 
Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen 
jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksuky-
vyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka 
yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa 
olevan jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous 
kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka 
on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai 
muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran 
tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa 
jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. 
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseu-
ran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluttua erottami-
sesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudes-
ta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eron-
neeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmak-
sunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä 
kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin muuten, paitsi lisättiin 
alleviivatut sanat kohtaan ”sekä jokainen henkilö, 
joka avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on 
liittynyt sukuun”.

3.4. Ehdotus: 4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka 
valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokoukses-
sa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen 
sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan 
sukuseuran esimieheksi, varapuheenjohtaja, jota 
kutsutaan sukuseuran varaesimeheksi, ja viisi 
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muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä 
ottamaan huomioon eri sukuhaarojen edustus.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän esty-
neenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 
kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme 
muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi 
tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kan-
nattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytä-
kirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja 
sihteeri allekirjoittavat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin muuten, paitsi kah-
dessa kohdassa tehtiin muutos (hyväksytty uusi 
sanamuoto tässä alleviivattu): ”Hallitukseen kuuluu 
… ja viidestä seitsemään muuta jäsentä”, samoin  
”Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
muista hallituksen jäsenistä”.

3.5. Ehdotus: 5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä 
varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä 
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3.6. Ehdotus: 6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätök-
set tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosiker-
tomukset on annettava tilintarkastajille tarkastetta-
vaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen 
sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien 
lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta on annet-
tava hallitukselle viimeistään kuukausi ennen edellä 
tarkoitettua kokouspäivää.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin, paitsi tilintarkastaji-
en tilalle muutettiin yksikössä toiminnantarkastaja 
kahteen kohtaan (ja vaihtoehdoksi varatoiminnantar-
kastaja). 

3.7. Ehdotus: 7 § Sukuseuran kokousten koollekut-
suminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle jäsenelle 
joko postin tai sähköpostin välityksellä viimeistään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3.8. Ehdotus: 8 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka 
kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti 
– syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seu-
ran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kym-
menesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

kirjallisesti vaatii hallitukselta ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten.

Seuran sukukokouksessa on äänioikeus jokaisella 
kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta 
hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella 
jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa mak-
saneella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on 
yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja 
päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista ää-
nistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3.9. Ehdotus: 9 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus;

2.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kak-
si pöytäkirjantarkastajaa;

4.valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5.hyväksytään kokoukselle työjärjestys;

6.esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset 
ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukuko-
kouksien väliseltä ajalta;

7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä:

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle 
varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotis-
kaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seu-
raaville kolmelle kalenterivuodelle ja vahvistetaan 
talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodosta-
malle ajanjaksolle;

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja viisi muuta jäsentä;

10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintar-
kastajaa;

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seu-
ran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous-
kutsuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin, paitsi 

kohtaan 6 muutos (uusi sanamuoto alleviivattu): 
”toiminnantarkastajan lausunto”, 

kohtaan 9 muutos ”ja viidestä seitsemään muuta 
jäsentä” 

ja kohtaan 10 muutos ”valitaan toiminnantarkastaja 
ja varatoiminnantarkastaja”.

3.10. Ehdotus: 10 § Sääntöjen muuttaminen ja su-
kuseuran purkaminen



42

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkami-
sesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran koko-
uksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista 
koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa seuran varat käytetään 
sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päät-
tävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran 
tullessa lakkautetuksi varat käytetään seuran tarkoi-
tuksen edistämiseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3.11. Ehdotus: 11 § Muu päätöksenteko
Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdis-
tyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4. Hallituksen ja toiminnantarkastajien valinta

4.1 Hallituksen valitseminen
Hallitukseen valittiin (suluissa sukuhaara) puheen-
johtajaksi Hannu Mustakallio (Jaakko), varapu-
heenjohtajaksi Katariina Mustakallio (Jooseppi) ja 
viisi muuta jäsentä: Leena Carpén (Maria), Mauri 
Jaakonaho (Kusti), Marja Heimonen (Johannes), 
Kari Mustakallio (Jaakko) ja Sanna Vuornos-Visto 
(Johannes).
 
4.2. Toiminnatarkastajien valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Mervi Mustakallio. 
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin  Marja (Lilli) Mus-
takallio.

5. Jäsenmaksu
Päätettiin jäsenmaksuksi 20 e/vuosi kolmelle seu-
raavalle kaudelle. Alaikäisen (15-17-vuotiaan) mak-
suksi päätettiin 10 e/vuosi. Ensimmäinen jäsenmak-
su maksetaan 2012.

6. Toimet yhdistyksen perustamiseksi
Valtuutettiin hallitus tekemään kaikki tarvittavat toi-
met yhdistyksen perustamiseksi.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

8. Liitteet
   Liite 1. Osallistujaluettelo
   Liite 2. Ehdotus sukuseuran säännöiksi
   Liite 3. Hyväksytty ehdotus sukuseuran    
 säännöiksi 6.8.2011
      
 Mervi Mustakallio       Sanna Vuornos-Visto
 Puheenjohtaja   Sihteeri
      
 Kari Mustakallio           Maarit Mustakallio
 Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1:

Perustavan kokouksen osallistujat:
Sanna Vuornos-Visto
Katariina Mustakallio

Hannu Mustakallio
Sami Mustakallio
Pasi Jaakonaho
Anja Jaakonaho
Laura Yrjönmäki
Marketta Markkanen
Pekka Mustakallio
Mikko Mustakallio
Kaarina Vuokko
Raimo Vuokko
Liisa Mustakallio
Martti Mustakallio
Leena Pantsar
Ossi Pantsar
Maija Vuornos
Tuomas Vuornos
Juha-Pekka Keskiaho
Kari Kahiluoto
Jaakko Mustakallio
Marjatta Mustakallio
Leena Vikkula
Oili Nupponen
Timo Nupponen
Anja Koskenoja
Tuula Tynjä
Mirjami Koponen
Arja Hämäläinen
Ilkka Mustakallio
Marja Heimonen
Sini Koskinen
Helena Mustakallio 
Marja Mustakallio
Juho Mustakallio
Kirsti Mustakallio
Annukka Pietarinen
Pertti Pietarinen
Teemu Surakka
Katja Surakka
Jutta Mustakallio
Kaija Mustakallio
Maarit Mustakallio
Ulla Kotilainen-Wallén
Leena Mustakallio
Jari Visto
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1 Maria Emilia Schwartzberg 
Maria Emilia Schwartzberg syntyi Heinävedellä 
25.3.1873 Johannes ja Hanna Schwartzbergin 
perheen toisena lapsena. Perhe muutti varsin 
pian Kuopioon, jossa isä, Johannes Schwartzberg 
toimi pitkään lyseon uskonnon ja ruotsin lehtorina 
ja myöhemmin saman koulun rehtorina. Vuodesta 
1893 lähtien isä toimi Kuopion maaseurakunnan 
kirkkoherrana ja hiippakunnan tuomiorovastina. Ma-
ria oli suuren sisarussarjan toiseksi vanhin.  Hänen 
lapsuudestaan ja koulunkäynnistään on vain vähän 
tietoja. Hän kävi Kuopion tyttökoulua ja hänen kou-
lumenestyksensä oli hyvä.

2 Taiteilijan oppiin Helsinkiin
 Vuonna 1892 Maria Schwartzberg lähti opiskele-
maan Helsinkiin Suomen taideyhdistyksen piirustus-
kouluun. Nuorten naisten hakeutuminen taiteilijan 
koulutukseen ja ammattiin 1870- ja 1880-luvuilla 
oli tutkijoiden mukaan yksi oire syvästä yhteiskun-
nallisesta murroksesta. Maalaustaide oli siirtynyt 
käsityöläisammatista estetiikan piiriin. Naisten 
hakeutuminen taiteilijan ammattiin liittyy tähän 
murrosvaiheeseen. Taiteilijakunnan sosiaalinen 
status alkoi Suomessa kohota 1800-luvun alku-
puolella, mikä mahdollisti naisten hakeutumisen 
taiteilijan uralle. Taiteilijan ammattiin hakeutuneet 
naiset olivat tuolloin lähes poikkeuksetta ylemmistä 
sosiaaliluokista. Naiset eivät enää tyytyneet pelkäs-

TAITEILIJA MARIA  SCHWARTZBERG  1873 – 1923
Rokualla Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläisten sukukokouk-
sessa 6.8.2011 pidetty esitelmä taiteilija Maria Schwartzbergista 
(Henrikin ja Lauran pojan tuomiorovasti Johannes Schwartzbergin 
tytär).  Esitelmän painopiste on hänen nuoruusvuosissaan ja tai-
deopinnoissaan sekä Maria Schwartzberg taidemaalarina. Lyhyesti 
käsitellään myös hänen tekstiilitaiteilijauransa pääpiirteet.

Esitelmän käsikirjoitus ja esitys Rokualla Maija Vuornos  
(maija.vuornos@koti.fimnet.fi), valokuvat Tuomas Vuornos.

tään harrastamaan taiteen tekemistä, vaan pyrkivät 
toimimaan tasa-arvoisesti miespuolisten taiteilijoiden 
kanssa. Tasa-arvon saavuttaminen oli vielä kuiten-
kin etäinen haave. Ajateltiin, että naiset maalasivat 
harrastukseksi, miehet ammattia varten. Naisilla ei 
ollut mahdollisuuksia päästä opiskelemaan virallisiin 
taideakatemioihin, kuten Pariisin Ècole des Beaux 
Arts´iin, vaan heidän oli opiskeltava yksityisakatemi-
oissa, joissa maksut naisille olivat paljon korkeam-
mat kuin miehille. 

Samantapainen oli tilanne 1890-luvulla, jolloin Maria 
Schwartzberg aloitti opintonsa Suomen Taideyh-
distyksen piirustuskoulussa Helsingissä. Oli hyvin 
harvinaista, että papin tytär ryhtyi opiskelemaan tai-
demaalariksi. Edellisellä vuosikymmenellä vain yksi 
papin tytär, Ellen Favorin, oli opiskellut samassa 
koulussa. Yleensä Taideyhdistyksen piirustuskoulus-
sa opiskelleet naiset olivat virkamies-, käsityöläis- 
tai kauppiasperheistä. Taiteilijan ammattia pidettiin 
maallisena. 

Maria Schwartzbergin vanhempien on täytynyt olla 
varsin ennakkoluulottomia suostuessaan tyttärensä 
haaveeseen päästä piirustuskouluun Helsinkiin. Asi-
asta on varmaan käyty kotona pitkiä keskusteluja. 
Ilman vanhempien suostumusta olisi nuoren naisen 
ollut mahdotonta lähteä opiskelemaan Kuopiosta 
Helsinkiin jo yksin taloudellisista syistä. Vanhempi-
en myöntymiseen  vaikutti varmasti  myös se, että 

Kuva 1
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Johannes Schwartzberg työskenteli paljon myös 
Helsingissä. Hän oli pappissäädyn edustajana 
valtiopäivillä jo vuodesta 1888 lähtien. Lisäksi hän 
kuului Raamatun käännöskomiteaan. Hänellä oli 
asunto Helsingissä. Näin tyttärenkin oli helpompaa 
asettua opiskelemaan pääkaupunkiin syksyllä 1892.

3 Suomen taideyhdistyksen piirustuskou-
lu
Suomesta puuttui 1800-luvun lopulla vielä varsi-
nainen taideakatemia, joten Helsingin ja Turun 
piirustuskoulut olivat taidealan johtavia oppilaitoksia 
maassamme. Niistä ei kuitenkaan tullut valmiita 
taiteilijoita, vaan lisäoppia oli haettava Tukholmasta, 
Kööpenhaminasta tai peräti Pariisista. 

Kuva 2 

Maria Schwartzberg kirjoittautui Helsingin taideyh-
distyksen piirustuskouluun syksyllä 1892. Koulussa 
opiskeltiin piirtämistä ensin alkeisluokalla, jossa 
opettajana oli Fredrik Ahlstedt. Oppilaat piirsivät kip-
sejä ja ”klosseja”, geometrisiä esineitä. Myös eläviä 
malleja saatettiin piirtää, ei kuitenkaan tuolloin vielä 
alastonmalleja. Miehet ja naiset piirsivät yhdessä.

Seuraavana keväänä Maria siirrettiin malliluokalle 
eli ”antiikkiin”, koska hän oli osoittanut ahkeruutta 
ja hyvää edistymistä, Taideyhdistyksen matrikkelin 
(1893–94) mukaan ”visat flit och goda framsteg”. 
Malliluokalla oli opettajana Carl Eneas Sjöstrand, 
kuvanveistäjä, joka tunnetaan ”Suomen kuvanveis-
ton isänä”. 

Kahden vuoden opiskelun jälkeen katsottiin, että 
Maria oli kypsä jatkamaan, ”mogen att fortsätta”, 
maalausluokalla. Opettajina hänellä oli alkuun Elin 
Danielson ja myöhemmin Helene Schjerfbeck. 
Keväällä 1895 hän oli suorittanut piirustuskoulun 
kaikki luokat ja sai tunnustuspalkintona kuvateok-
sen ”Meisterverke der Holzschneidekunst”. 

Viimeisenä piirustuskouluvuotenaan Maria osoitti 
taipumusta henkilö- ja muotokuvamaalaukseen. 

Omakuva oli 1800-luvun naistaiteilijoiden keskuu-
dessa suosittu aihe. Hän maalasi ensimmäisen 
omakuvansa, Omakuva 1 profiilissa 1895, (kuva 
2) ollessaan maalausluokalla. Muotokuvassa nuori 
nainen katsoo eteenpäin määrätietoisen luottavai-
sena. Hänellä on yllään taiteilijantakki tai -esiliina ja 
hän istuu todennäköisesti maalaustelineen ääressä 
omaa kuvaansa peilin avulla maalaten.  Taiteilijai-
dentiteetti on muodostumassa. Teosta voi verrata 
Helene Schjerfbeckin ystävästään taiteilija Helena 
Westermarckista maalaamaan profiilikuvaan, jossa 
nuori nainen istuu määrätietoisen näköisenä maala-
ustelineen ääressä intensiivisesti työhönsä katsoen.

Viimeisenä vuotenaan Taideyhdistyksen piirustus-
koulussa Maria Schwartzberg maalasi myös mm. 
opettajansa, professori Carl Jahnin muotokuvan 
(kuva 3).

Kuva 3

Jahnin muotokuva osoittaa Marian taipumusta 
muotokuvamaalaukseen ja kykyä tavoittaa mallin 
persoonasta, karaktääristä, jotakin oleellista. Myös 
valon käyttö on tässä teoksessa taitavaa ja natura-
lismille ominaista.

4 Taiteilijaystäviä
Naisten elämää säätelivät vielä 1800-luvun lopulla 
monet sosiaalisen käyttäytymisen säännöt. Naimat-
toman naisen ei sopinut asua yksin, eikä kulkea 
kaupungilla tai matkustaa ulkomaille yksin.  Tytöt 
kasvatettiinkin naisten väliseen yhteyteen niin, 
että heillä oli varsinkin ulkomailla seuraa ja turvaa 
toisistaan. 

Taidehistorian professori Riitta Konttinen nimittää 
1800-luvun loppupuolen naistaiteilijoita ”maalarisis-
koiksi”. Naistaiteilijat olivat monin tavoin tärkeänä 
tukena toisilleen. Lukukausien aikana piirrettiin 
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ja maalattiin yhdessä, mutta myös vapaa-aikaa 
vietettiin yhdessä, joko yhdessä asuen tai taidenäyt-
telyissä ja konserteissa käyden. Loma-aikoina ja tai-
deopintojen päätyttyä naistaiteilijat maalasivat usein 
yhdessä. Tavallista oli, että vuokrattiin yhteinen atel-
jee. Toisilta sai kritiikkiä, mutta myös kannustusta 
ja innoitusta. Yksin maalatessa saattoi epävarmuus 
osaamisesta vaivata, usein myös itseluottamuksen 
puute. 

Maria Schwartzbergin läheisiä ystäviä piirustuskou-
lun ajalta olivat Hanna Frelander ja Elsa Lövegren, 
jotka opiskelivat samaan aikaan Taideyhdistyksen 
piirustuskoulussa. Myös Anna Sahlstén, joka oli 14 
vuotta vanhempi, oli hyvä ystävä elämän loppuun 
saakka. Varsinkin kahden ensin mainitun kanssa 
Maria jakoi naistaiteilijan elämän ilot ja surut. Heidän 
kirjeitään Marialle on säilynyt useita kymmeniä. 
Naisten välisestä kirjeenvaihdosta käy ilmi syvä 
välittäminen ja keskinäinen kiintymys. Kaikki kirjeen-
vaihto ystävysten kesken käytiin ruotsiksi. 

Kirjeet olivat tunteikkaita ja aloitettiin aina sanoilla 
”kära Maju” tai ”kära Maju min”. Maju oli ystävien 
käyttämä nimitys Mariasta. Todellisesta 
ystävyydestä kertoo myös se, että naistaitei-
lijat maalasivat toistensa muotokuvia. Maria 
maalasi muotokuvan Hanna Frelanderista 
vuonna 1902, Hanna Frelander ompelee 
(kuva 27). Myös Anna Sahlsténista hän maa-
lasi nuoruudenkuvan. 

Keväällä 1895 Maria oli suorittanut piirustus-
koulun kurssit loppuun ja edessä oli päätös 
tulevaisuudesta. Taideyhdistyksen piirus-
tuskoulusta ei valmistunut taiteilijaksi. Oli 
saatava lisäkoulutusta ulkomailta. 

Pariisi oli tuolloin ensisijainen jatko-opintojen 
paikka. Siihen tarvittiin kuitenkin vanhempien 
suostumus ja paljon rahaa. Kummankin saa-
minen oli epävarmaa. Ilmeisesti keskusteluja 
on käyty kesän aikana kotona Kuopiossa, 
koska matka Pariisiin näyttää olleen suunnit-
teilla ja tiedossa jo syyskuun lopulla Marian 
tavatessa Helsingissä Hanna Frelanderin ja 
Elsa Lövegrenin. 

Matkan varmistumista ovat edeltäneet 
varmasti monet tuskaisat mietteet, koskapa 
sekä Hanna että Elsa kirjoittavat Marialle 
Kuopioon: ”Olit niin huolestunut. Olisin niin 
mielelläni sanonut sinulle joitakin sydänsano-
ja (hjärteord), mutta se ei ollut mahdollista.”       
”Miten olet nyt voinut pikku Maju? Oletko nyt 
rauhallinen ja vapaa tuskallisista ajatuksista 
ja tunteista?”   

Ystävättärien kirjeet paljastavat, että Maria 
on käynyt ankaraa sisäistä kamppailua ja 
keskusteluja vanhempiensa kansaa Pariisiin opis-
kelemaan lähdöstä. Hän oli ymmärtänyt, että jos 
hän aikoo taiteilijaksi, hänen on saatava lisäoppia. 
Naimaton nainen tarvitsi tuolloin isän luvan ja tie-
tenkin rahaa. Maria oli maalannut ehkä muutaman 
tilaustyön, muotokuvan, mutta pääasiallinen rahoitus 
piti saada vanhemmilta.

5 Pariisi ja Académie Colarossi
Helmikuussa 1896 Maria lähti Pariisiin yhdessä 
taiteilijaystävänsä Anna Sahlsténin kanssa. Marian 
Pariisista lähettämistä kirjeistä tältä ajalta on säilynyt 
vain yhden kirjeen loppuosa. Tässä kirjeessä, joka 
on lähetetty kotiin maaliskuussa, Maria kertoi, että 
matka oli kulkenut Berliinin kautta, jossa he olivat 
käyneet oopperassa. 

Matka jatkui junalla Pariisiin. Siellä he asettuivat 
asumaan madame Henriette Poulain´in luo 5 Rue 
de Leopold Robert kadulle.  Anna ja Maria opis-
kelivat Pariisissa Académie Colarossissa, joka 
oli tuohon aikaan suomalaisten naistaiteilijoiden 
suosiossa. 

Pariisissa oli monia muitakin yksityisiä taideakatemi-
oita, kuten Académie Julian ja Académie Trelát, jois-
sa oli opiskellut monia suomalaisia sekä nais- että 
miestaiteilijoita. Naiset eivät päässeet opiskelemaan 
Ranskan taideakatemiaan, Ecolé de Beaux Arts´iin, 
joka sijaitsi Pariisissa. Suomalaiset miestaiteilijat, 
muun muassa Albert Edelfelt ja Akseli Gallen-Kallela 
sen sijaan opiskelivat taideakatemiassa.  

Kuva 4

Opiskeluajalta Académie Colarossissa on jäänyt 
harjoitelmia ja maalauksia sekä kirjeenvaihtoa. 
Maalauksista voi päätellä, minkälaisia aiheet olivat 
ja missä Pariisin ulkopuolella käytiin maalaamassa. 
Aiheina oli mm. alastonharjoitelmia naismalleista. 
Miesmalleilla oli päällään lantion peittävä vaate. Nai-
set maalasivat alastonmalleja ns. naistenateljeissa, 
jollainen Colarossi oli. Maalauksissa on kuvattu mm. 
maalausateljeen miljöötä mallia maalaavine opiske-
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lijoineen, esimerkiksi Pariisilaismalli 1896 (kuva 5). 
Pariisin ajalta on myös muutamia muotokuvia sekä 

Kuva 5

kaupunkikuvia mm. Paris Boulevard Montparnasse, 
18.6.1896 klo 12 ( kuva 4 ). Tässä teoksessa on 
vangittu kuluva hetki kadulla kävelevine ihmisineen 
ja naturalismin värimaailma.  Kesällä 1896 Maria 
matkusti muiden taiteilijoiden tapaan Biskajanlah-
delle ja Pyreneille maalaamaan. Näissä kaikissa 
maalauksissa on naturalismille tyypillinen utuisen 
sinertävän vihertävän harmahtava väriasteikko. 

Valo siivilöityy pehmeästi pilviverhon takaa, esimer-
kiksi maalauksissa Pyrenees, Hendaye, 1896 (kuva 
6)  ja  Maisema Pyreneiltä,  1896  ( kuva 7, seuraa-
valla sivulla). 

Näkyvin taidesuuntaus Pariisissa oli 1880 – ja vielä 
1890-luvulla naturalismi. Naturalismilla oli filosofinen 
pohja ja sitä voidaan pitää realismin myöhempänä 
vaiheena.  Sillä oli yhteys kirjallisuuteen ja se perus-
tui mm. Emile Zolan kirjoituksiin ja ajan tieteellisiin 
käsityksiin mm. Hippolyte Tainen miljööteoriaan.  
Korostettiin taiteen kiinteää yhteyttä elämään. 
Taideteoksen tuli luoda todellisuuden vaikutelma ja 
sen tuli kuvata ihmisen arkielämää ja ihmisiä heidän 
omassa ympäristössään. Tyypillistä oli teosten 
kertomuksellisuus. Teosta ”luettiin”.  Keinotekoista 
valaistusta ja ateljeemaalausta pyrittiin välttämään. 
Korostettiin uutta suhtautumista valoon. Valon tuli 
olla luonnonvaloa. Ulkoilmamaalauksesta, ”en plein 
air”, tulikin naturalismin olennainen piirre. Natura-
lismin värit olivat utuisia, siniharmaita ja -vihreitä 
sävyjä ja valo siivilöityi pehmeästi. Tärkein ero 
impressionismiin, joka oli samaan aikaan esiinty-
nyt taidesuuntaus, oli juuri valon ja värien käyttö. 
Impressionismin värit olivat kirkkaampia ja atmos-
fääri aurinkoisempi. Monien aikakauden taiteilijoi-
den teoksissa näkyykin sekä impressionismin että 
naturalismin vaikutusta. 

Naturalismin muotokuvat olivat usein ns. miljöömuo-
tokuvia.  Pyrkimyksenä oli kuvata ihminen hänen 
arkisessa ympäristössään ja hänelle tyypillisessä 

toiminnassa ja luonteenomaisessa miljöössä. Ai-
empaan, akateemiseen muotokuvaan liittyviä arvon 
ja aseman tunnusmerkkejä sekä asetelmallisuutta 
pyrittiin välttämään. Sen sijaan työhön liittyvät attri-
buutit, pienet merkit,  kuuluivat miljöömuotokuvaan. 
Myös kuvattavan karaktäärin, luonteen, tuli välittyä 
kuvasta.  Tunnettuja miljöömuotokuvia ovat esimer-
kiksi monet Albert Edelfeltin maalaamat muotokuvat, 
mm. Louis Pasteur, 1885, jossa Pasteur istuu labo-

Kuva 6
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Kuva 7 Maisema Pyreneiltä

ratoriossaan  keskittyneenä työhönsä lasisylinteri 
näytteineen kädessään.

 Maria Schwartzbergia voidaan pitää naturalistina. 
Hänen opettajansa Taideyhdistyksen piirustuskou-
lussa olivat Elin Danielson ja Helene Schjerfbeck, 
jotka kumpikin olivat saaneet koulutuksen Pariisissa 
naturalismin kiihkeimpinä vuosina 1870-ja 1880-lu-
vuilla. 

Academie Colarossissa hänen opettajanaan oli 
Gustave Courtois, joka puolestaan oli ollut natu-
ralismin keskeisen vaikuttajan ja oppi-isän Jules 
Bastien-Lepagen oppilas. Mm. Albert Edelfelt oli 
Bastien-Lepagen oppilas ja Edelfeltiä pidetäänkin 
naturalismin tuojana Suomeen. 

Myöhemmin, vuosina 1899–1900, Marian opettaja-
na toimi Tukholmassa tunnettu ruotsalainen natura-
listinen taiteilija ja miljöömuotokuvamaalari Richard 
Bergh, joka oli opiskellut useaan otteeseen Pariisis-
sa 1880-luvulla. 

6 Muotokuvia perheenjäsenistä
Palattuaan kotiin kesällä 1897 hän asettui kotiinsa 
Kuopioon ja ryhtyi maalaamaan muotokuvia per-
heenjäsenistään ja muista läheisistään. Hän oli jo 
24-vuotias ja olisi varmaan halunnut hankkia toi-
meentulonsa itse ja asua Helsingissä, missä hänellä 
oli taiteilijaystäviä, mutta työtilaisuudet naistaiteili-
joilla olivat vähäisiä. Hän oleskeli pääkaupungissa 
joitakin aikoja ja maalasi mm. isän muotokuvan, 
Johannes Schwartzberg, 1898 (kuva 8). 

Isä oli tuolloin 52-vuotias. Muotokuva on naturalis-
min oppien mukainen. Valo on ikkunoista tulvivaa 
luonnon valoa. Kuvasta ei löydy mitään tuomioro-
vastin arvon tunnusmerkkejä, mikä oli tyypillistä 
aiemmalle ns. akateemiselle muotokuvien maalaus-

tyylille. Johannes Schwartzbergia esittävistä monis-
ta valokuvista voi päätellä, että papin tehtävissä hän 
käytti yksirivistä takkia, jonka kauluksen päällä olivat 
papin liperit. Muotokuvassa hänellä on kuitenkin 
arkisempi takki. 

Maria halusi erityisesti kohdistaa ikkunasta lankea-
van luonnon valon isän käsiin, jotka hän oli huolel-
lisesti maalannut yksityiskohtia myöten.  Voidaan 

Kuva 8 
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ajatella, että Maria halusi korostaa 
isän työn luonnetta. Isän työssä 
pappina, pedagogina,      valtiopäi-
vämiehenä, itämaisten kielten tun-
tijana ja Raamatun käännöskomi-
tean jäsenenä korostui ajattelutyö, 
joka usein siirtyi käsin kirjoitettuna 
paperille.

Monet taiteilijat kohdistivat valon 
juuri käsiin, mikäli ne olivat mer-
kittävät kuvattavan työn kannalta. 
Käsiä pidettiin ajattelutyön meta-
forana. Valo korostaa mm. edellä 
mainitussa Edelfeltin maalauksessa 
Pasteurin käsiä. 

Johannes Scwartzbergin karak-
tääri tulee myös hyvin esiin tässä 
muotokuvassa. Marialla oli hyvin 
lämmin ja läheinen suhde isäänsä. 
Isä tuki, kannusti ja rahoitti hänen 
opintojaan sekä Taideyhdistyksen 
piirustuskoulussa että Pariisissa ja 
myöhemmin Tukholmassa.  

Johanneksen asento, eleet ja erityi-
sesti käsien asento ja niihin kohdis-
tunut valo antavat kuvan hyväntah-
toisesta persoonasta. Muotokuva 
on naturalistinen miljöömuotokuva, 
vaikka miljöön tuntomerkit ovat var-
sin niukat. Isä on kuvattu Helsingin 
asunnossaan, jossa hän asui ja 
työskenteli monien luottamustoimi-
ensa vuoksi. Maria maalasi isäs-
tään myöhemmin toisen muotoku-
van vielä v. 1915, samana vuonna, 
jolloin isä kuoli.

Äidistään Maria maalasi useita muotokuvia. Äidin 
muotokuvan maalaaminen oli 1800-luvun lopun 
taiteilijalle merkittävä tehtävä. Äidin muotokuvaa voi-
daan pitää taiteilijan henkilökohtaisen kiintymyksen 
ja kunnioituksen merkkinä. Marialla oli äitiinsä hyvin 
hellä, rakastava, läheinen ja kunnioittava suhde, 
mikä käy ilmi mm. heidän keskinäisestä kirjeenvaih-
dostaan. Kirjeet alkoivat aina sanoilla ”Rakas Äiti” ja 
”Rakas Maria”. Poikkeuksellista oli myös molemmin-
puolinen sinuttelu. Kirjeistä huokuu myös hellyys ja 
toisesta välittäminen.

Maria maalasi äidistään muotokuvan naistaiteilijoi-
den yhteisessä ateljeessa Helsingissä palattuaan 
Tukholmasta Richard Berghin opista vuonna 1900. 
Muotokuva on signeerattu 1901. Aiemmin hän oli 
maalannut äidistä ja kahdesta pikkusisaruksestaan, 
pikku-Hannasta ja Martista ryhmämuotokuvan 
Hanna-äiti sylissään pikku-Hanna ja Martti, 1898 
(kuva 9). Kuvassa äidin kasvojen ilme on äidillisen 
lempeä, eikä väsymys vielä leimaa kasvoja. Myö-
hemmissä muotokuvissa, edellä mainitussa atel-
jeekuvassa Hanna Schwartzberg 1901 (kuva 22) ja 
Hanna Schwartzberg Murron itäpuolisella parvek-
keella 1921 äidin kasvoilla näkyvät väsymyksen, 
menetysten ja surun jättämät uurteet. 

Maria maalasi muotokuvia tai tilannekuvia myös 
sisaruksistaan. Veljestään Juhosta, joka tunnetaan 

Kuva 9

myös nimellä Hannes Mustakallio, Maria maalasi jo 
Pariisista tultuaan muotokuvan Juho Mustakallio, 
1898 (kuva 10). 

Kuva 10
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Samana vuonna hän maalasi myös hieman nuo-
remmasta sisarestaan Laurasta muotokuvan Laura 
Schwartzberg (Mannermaa), 1898 (kuva 11). 

Kuva 11

Pikkusisarestaan Raunasta hän maalasi samoin 
muotokuvan Pikkusisko Rauna, 1898  (kuva 12). 

Kuva 12

Tässä muotokuvassa lettipäinen tyttö katsoo luot-
tavaisin silmin taiteilijaan, sisareensa. Kasvoilla on 
lapsen avoin ja viaton ilme. 

Luonnon valo lankeaa tytöstä katsoen edestä 
oikealta valaisten kasvojen oikeaa puolta ja hiuksia, 
tuoden esiin useita suortuvia ja jakauksen. Myös 
mekkoa ja esiliinaa valaisee edestä lankeava luon-
nonvalo. Teoksesta välittyy myös taiteilijan kiintymys 
pikkusiskoonsa.

Heidän välinsä olivat myöhemminkin, viidentoista 
vuoden ikäerosta huolimatta, lämpimät ja läheiset 
ja heidän välillään vallitsi sisaruuden lisäksi lämmin 
ystävyys. 

Kuva 13

Vanhemmasta sisarestaan Minnasta Maria piirsi ja 
maalasi vuonna 1898 tussiakvarellien sarjan, joiden 
aihe ja toteuttamistapa on naturalistinen. Kaksi 
teosta on Madonna ja lapsi-aiheisia, joissa äiti istuu 
sylissään vauvaikäinen lapsi tai äiti istuu lapsen 
kehdon ääressä. Kolmannessa kuvassa Minna-äiti 
kylvettää puolivuotiasta Liisa-vauvaa, ja pienet sisa-
rukset, Erkki ja Paavo, katselevat vieressä. 

Kuva herättää myönteisiä ajatuksia ja kysymyksiä. 
Minkälainen oli aikakauden käsitys äiti-lapsi suh-
teesta?  Minkälaiset olivat tuon ajan lastenkasvatus-
periaatteet? 

Äiti kylvettää vauvaa, 1898 teoksessa (kuva 13) 
kiinnittää huomiota se, että äiti on sallinut muiden 
lasten osallistua pesutapahtumaan. Kyseessä on 
paitsi vauvan kylpyhetki myös isompien lasten 
tunne-elämälle tärkeä kasvatuksellinen tilanne. 
Lapset ovat luontevasti paitasillaan. He saavat 
leikkiä vesileikkejä, eikä heitä ole puettu hienoihin 
vaatteisiin.  Kuva näyttää tapahtumana suorastaan 
nykyaikaiselta sallivuudessaan ja lasten tarpeiden 
ymmärtämisessä, vaikka se on piirretty ja maalattu 
1800-luvun lopussa.

Mitkä olivat taiteilijan ja hänen sisarensa ajatuk-
set lastenkasvatuksesta? Sisarusten molemmilla 
vanhemmilla, Johanneksella ja Hannalla, oli herän-
näistausta. Marja Heimosen tutkimuksen mukaan  
herännäisyydessä äidin merkitys kasvattajana oli 
tärkeä. Äidin kutsumus nähtiin vastuullisena ja kau-
niina tehtävänä. Lasta alettiin huomioida, arvostaa 
ja kuunnella yhä enemmän. Tärkeitä arvoja olivat 
esimerkiksi nöyryys, vaatimattomuus, rehellisyys ja 
työteliäisyys. Myös ajan pedagoginen ja kasvatus-
kirjallisuus rohkaisi vanhempia läheiseen havain-
nointiin ja vuorovaikutukseen lasten kanssa. Lapsen 
vapaata kehitystä ja leikin merkitystä painotettiin. 
Lasten ja vanhempien välinen tunnesuhde tuli 
tärkeäksi. Kasvatustietoisuus lisääntyi 1800-luvun 
lopulla.

Johannes Schwartzbergin perheeseen kuului myös 
Muster Lotta, Charlotta Achrén, Johanneksen äidin 
Lauran sisar, joka asui viimeisinä vuosinaan Kuopi-
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on pappilassa. Muster Lotta oli kouluttanut Johan-
neksen tämän jäätyä varhain orvoksi isä Henrikin 
kuoltua. Muster Lotta oli rakas perheenjäsen ja 
Maria maalasi hänestä muotokuvan Muster Lotta 
1898 (kuva 14), jossa Muster istuu ja kutoo katse 
luotuna kutimeen. Kutova nainen oli eräs tyypillisistä 
naturalismin aiheista, ihminen omassa ympäristös-
sään hänelle luonteenomaisessa tehtävässä.  

Kuva 14

Maria maalasi muotokuvia myös lähisukulaisistaan, 
mm. Johanneksen veljistä.  Näistä mainittakoon 
Gustaf Schwartzberg, 1895 (kuva 15A) ja Jaakko 
(Jakob) Schwartzberg, n. 1898 (kuva 15 B). Jälkim-
mäinen muotokuva on keskeneräinen.   

                                                                  Kuva 15 A

Kuva 15 B

7 Tukholmaan 1899
Syksyllä 1899 Maria Schwartzberg lähti opiskele-
maan Tukholmaan tunnetun ruotsalaisen naturalis-
tisen taiteilijan Richard Berghin oppilaaksi. Bergh, 
joka oli opiskellut Pariisissa useaan otteeseen juuri 
naturalismin keskeisten vuosien aikana 1880-luvul-
la, oli perustanut yhdessä taiteilijaystävänsä Karl 
Nordströmin kanssa Taiteilijayhdistyksen yhteyteen 
taidekoulun, jossa Maria aloitti opinnot ( valokuvat 
16 ja 17)  .  Tälläkin kerralla mukaan lähti myös 

Kuva 16

Anna Sahlstén, joka maalasi jonkin aikaa Berghin 
ateljeessa. Marian veli Henrik Schwartzberg aloitti 
samaan aikaan opinnot Tukholman teknillisessä 
korkeakoulussa, mikä käy ilmi perheen kirjeenvaih-
dosta. 

Vanhemmat saattoivat näin turvallisin mielin päästää 
tyttärensä tuntemattomaan suurkaupunkiin. Tyttären 
matka, oleskelun ja opintojen rahoitus oli täysin isän 
auliuden ja hyväntahtoisuuden varassa. Kirjeenvaih-
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dosta voidaan lukea, että isä 
lähetti säännöllisesti rahaa 
Henrikille ja Marialle Tukhol-
maan. 

Vuosi Richard Berghin opissa 
oli merkittävä Marian taiteelli-
sen kehityksen ja taiteilijaiden-
titeetin vahvistumiselle. Bergh 
osasi nähdä oppilaittensa 
parhaat puolet ja rohkaisi heitä 
ilman pakkoa kehittämään 
omaa ominaislaatuaan. Hänen 
opetustaan luonnehdittiin 
taitavaksi, kannustavaksi ja 
ennakkoluulottomaksi.   

Koulussaan Bergh pani 
suuren painon elävän mallin 
tutkielmille. Hän korosti ihmis-
kehon rakenteen harjoittelua 
piirtämällä ja maalaamalla 
( kuvat 18 ja 19). Erityisen 
tärkeää oli myös naturalismin 
oppien mukainen ulkoilmassa 
maalaaminen ja valon käsittely. Richard Berghiä pi-
detään naturalistisen miljöömuotokuvan mestarina.

 

     

Miljöömuotokuva liittyy 1800-luvun naturalistiseen 
taiteeseen ja on sen alalaji. Siinä ihminen pyritään 
kuvaamaan arkisessa ympäristössään ja hänelle 
tyypillisessä ja luonteenomaisessa miljöössä. Tyypil-
listä on myös henkilöä luonnehtiva toiminta.

Työskentely Richard Berghin johdolla vahvisti myös 
Marian itseluottamusta. Poissa oli kahtena edel-
lisenä talvena vaivannut alakulo ja epätietoisuus 
tulevaisuudesta. Hän kirjoitti äidilleen elokuussa 
1900, vähän ennen kotimaahan paluutaan (kuva 20, 
valokuva Marian kirjeestä)

”Rakas äiti. Pitkään on vierähtänyt kirjoitus. Loppu-
puolella aika tahtoo käydä lyhyeksi, niin saa vähän 
kiirehtiä töitä. ….. Olemme myös suuremmassa 
työinnossa. Berghit ovat sanoneet, että saisin käydä 
vapaasti koulussa, jos tahtoisin olla Tukholmassa. 
Erittäin ystävällisiä ovat meille olleet. Kesästähän 
emme myöskään tarvitse maksaa mitään. Päin-

Kuva 18 A                                               Kuva 18 B                                    Kuva 19

Kuva 17      
Opettaja ja oppilaat Richard Bergin ateljeessa

vastoin he ovat auttaneet meitä lainaamalla yhtä ja 
toista …… Anna Sahlsténilta sain juuri kirjeen, jossa 
hän sanoo, että saisin käyttää hänen atelieeriään 
Helsingissä. Minulle se olisi erinomaisen hyvä. Tah-
toisin todella nyt tehdä työtä, kun kerran olen pääs-
syt vauhtiin. Tahtoisin äärettömän mielelläni tehdä 
komean muotokuvan Sinusta, rakas äiti ja luulenpa 
melkein, että nyt voisin onnistua paremmin kuin 
ennen. Paljon olen saanut olla taiteilijoiden kanssa 
ja nähdä ja kehittyä. Erittäin hauska nyt on tulla Hel-
sinkiin ja kyllä kaikki tuntuu hauskalle ja hyvälle kun 
vahvistuu ja saa olla terve … Sydämelliset terveiset 
kaikille sekä suurille että pienille. Marialtanne” .
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Kuva 21

8  Jälleen kotimaassa   

Palattuaan Tukholmasta Maria ja Anna Sahlstén 
maalasivat yhdessä viimemainitun ateljeessa  (valo-
kuva 21).

Äiti, Hanna Schwartzberg, matkusti Kuopiosta 
Helsinkiin ja Maria maalasi hänestä kaksi suurta 
muotokuvaa, Hanna Schwartzberg,1901 (kuva 22, 
seuraavalla sivulla). Näissä kuvissa äiti on juhlapu-
vussaan, eikä ympäristökään ole hänelle luonteen-
omainen. 

Myöhemmin Maria 
maalasi äidistään vielä 
muotokuvat Murron 
parvekkeella ja Mur-
ron tuvassa marjoja 
perkaamassa (kuva 
31). Näitä muotokuvia 
voidaan pitää tyypillisi-
nä miljöömuotokuvina. 
Jälkimmäisestä teok-
sesta kerron enemmän 
viimeisessä luvussa.

Maalaaminen ystävien 
kanssa yhteisessä atel-
jeessa ja kesäisillä maa-
lausmatkoilla Ahvenan-
maalle ja Visbyyn jatkui 
innokkaana. Syntyi 
monia hienoja teoksia, 
sekä henkilökuvia että 
maisemia.  Paitsi ystä-

vät myös oman perheen jäsenet tulivat ikuistettua.

Näiltä ajoilta on myös Omakuva 2  (kuva 23, seuraa-
valla sivulla), jossa voi havaita  taiteilijaidentiteetin 
voimistumista. Ilme on määrätietoinen ja hieman 
uhmakaskin. Valo on luonnonvaloa ja teoksessa on 
vahva läsnäolon tuntu. Taiteilijan attribuutteja, tun-
tomerkkejä on niukasti, vain maalaustelineen reuna 
näkyy etualalla.

Kuva 20
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 Vuosisadan vaihteessa taiteessa oli vallalla sym-
bolistinen suuntaus. Joissakin Marian teoksissa on 
havaittavissa piirteitä tuosta suuntauksesta, esimer-
kiksi teoksessa Kevätuneksija vuodelta 1902 (kuva 
24). 

Kuva 24

Maria ei ollut pelkästään henkilö- ja muotokuva-
maalari. Hän maalasi myös maisemia. Jo Pariisissa 
ollessaan hän maalasi kaupunkikuvia ja kesäisillä 
maalausmatkoilla Gotlantiin syntyi maisemia ja 
katunäkymiä Visbystä (kuva 26, sivu 54). Kuopion 
Pappilanmäki (kuva 25) ja Murron maisemat olivat 
hänelle rakkaita aiheita (kuva 30, sivu 56).

Kuva 25

Kuva 22

Kuva 23
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Kuva 26

Ystävien kuvista merkittävä 
on Hanna Frelander ompe-
lee vuodelta 1902 ( kuva 27). 
Teos on tyypillinen aikakauden 
naistaiteilijoiden aihe ja miljöö-
muotokuva. Valo siivilöityy kau-
niisti ikkunaverhojen lomasta 
ja Hanna Frelander on hänelle 
luonteenomaisessa toiminnassa 
koristeompelijana.

Taidemaalarin työ ei kuitenkaan 
antanut riittävää toimeentuloa 
Marialle eikä monelle muulle-
kaan naistaiteilijalle. 

Naistaiteilijoita ei arvostettu ja 
monet kouluttautuivat piirustuk-
senopettajiksi, tekstiilitaiteilijoik-
si tai ryhtyivät koristemaalareiksi 
tai kuvittajiksi, joita pidettiin 
naisille sopivampina ammattei-            Kuva 27
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na. Maria hakeutui vuonna 1903 Taideteolliseen 
keskuskouluun ja kouluttautui tekstiilitaiteilijaksi. 
Hän opiskeli kyseisessä koulussa vuosina 1903–
1906.

Samaan aikaan hän työskenteli Suomen Käsityön 
Ystävissä suunnittelijana ja taiteellisena neuvon-
antajana vuosina 1902 -1917. Vuonna 1917 hän 
perusti yhdessä muutaman muun Käsityön Ystävistä 
eronneen taiteilijan kanssa Oy Taideteollisuus- 
Konstindustri -nimisen liikkeen. Hän ei kuitenkaan 
luopunut maalaamisesta, vaan maalasi elämänsä 
loppuun saakka, mutta teoksia syntyi aiempaa 
vähemmän.

9 Maria Schwartzbergin myöhempiä 
maalauksia. 
Marian tuotannosta on löytynyt kolme omakuvaa. 
Koska hän ei ole signeerannut niitä, on vain arvailta-
va, milloin ne on maalattu. Omakuva 3 (kuva 29) on 
vanhenevan taiteilijan omakuva. Se lienee maalattu 
1910-luvulla. 

Kuva 29

Taiteilija istuu maalaustelineen äärellä kasvot puolip-
rofiilissa kohti katsojaa. Kasvojen ja kaulan juonteet 
ovat syventyneet ja katseessa on väsymystä, ehkä 
pettymystäkin. Silmien alla on syvät varjot. Teoksen 
värimaailma on paljon vahvempi ja siveltimen vedot 
voimakkaampia kuin aiemmissa omakuvissa.  

On mielenkiintoista, että taiteilija haluaa esittää 
itsensä edelleen taidemaalarina maalaustelineen 

äärellä taiteilijan takki päällään, vaikka hän on jo 
pitkään hankkinut toimeentulonsa tekstiilitaiteilijana. 
Hänen taidemaalari-identiteettinsä on vahva.

Teos on hyvin toden tuntuinen. Taiteilija rohkenee 
maalata itsestään väsyneen ja vanhentuneen 
näköisen muotokuvan. Edellisten teosten nuoren 
taiteilijan katse ja ilmeet kuvastavat luottamusta 
tulevaisuuteen. Jälkimmäisestä huokuu väsymystä 
ja pettymystäkin. Vuosisadan vaihteen ja 1900-luvun 
alkupuolen elämä Suomessa oli raskasta ja toi-
meentulo vaikeaa. Naistaidemaalarin ei ollut helppo 
ansaita elantoaan. Toimeentulo oli usein ansaittava 
muualta.

Johannes Schwartzbergin perheelle ja niin myös 
Marialle tärkeä paikka oli Kallaveden saaressa sijait-
seva perheen loma-asunto, suuri kansallisromantti-
nen huvila, Murto. Maria oli itsekin osallistunut talon 
yksityiskohtien suunnitteluun. 

Maria maalasikin akvarellin perheen rakkaasta 
loma-asunnosta Murto 1919, (kuva 30, seuraavalla 

sivulla).

Viimeisenä kuvana otan esille maa-
lauksen Hanna-mamma puhdistaa 
marjoja Murron tuvassa. Teos on 
vuodelta 1922 ( kuva 31, seuraaval-
la sivulla). Teoksessa vanha isoäiti, 
taiteilijan äiti puhdistaa marjoja 
kesähuvilan isossa tuvassa. Ikku-
nan edessä penkillä istuu hänen 
miniänsä Vilma sylissään pieni Aira-
vauva. Isoäidillä on tuohituokkonen 
polvillaan ja jakkaralla on pärekori 
täynnä marjoja, saaresta poimittuja 
puolukoita tai puutarhan viinimarjoja. 
Pitkällä pöydällä on maljakossa lop-
pukesän värikkäitä kukkia. Teoksen 
väritys poikkeaa taiteilijan aiemmista 
naturalismin värimaailman mu-
kaisista vihertävän harmahtavista 
sävyistä. Oranssin ja keltaisen sävyt 
ovat taustassa hallitsevia. Iltapäivän 
aurinko tulvehtii ikkunoista ja kultaa 
tuvan seinän, valaisee pöytäliinan ja 
läikehtii naisten hiuksilla ja kasvoilla. 
Sivellintekniikka on tässä teoksessa 
paljon voimakkaampaa ja sivelti-
menvedot leveitä ja pitkiä. Yksityis-
kohdat on maalattu suurpiirteisem-
min kuin aiemmissa, naturalistisissa 
teoksissa. Huomio kiinnittyy myös 
henkilöhahmojen ääriviivojen aiem-
paa voimakkaampaan korostukseen. 
Teos sijoittuukin taiteen koloristiseen 
kauteen 1920-luvulla, jolloin väri-
ilmaisu ja tekniikka oli muuttunut 

vuosisadan vaihteen naturalistisesta kaudesta.

Kuvassa naiset istuvat perheen suuren kesähuvilan 
tuvassa. Kesäpaikka sijaitsi Kallaveden Murto- saa-
ressa. Paikka oli hankittu ja huvila rakennettu suurta 
perhettä varten, että perhe saisi olla rauhassa edes 
kesäaikana kaupunkipappilan vilkkaasta elämäs-
tä. Kuopion pappilassa, Pappilanmäellä, vieraili ja 
yöpyi paljon väkeä ja ruokapöydässä istui lähes aina 
vieraita.  
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Kuvassa naiset istuvat 
tuvassa muiden katseiden 
ulottumattomissa . Isoäiti 
katsoo silmälasiensa takaa 
kaukaisuuteen. Hänen silmi-
ään on mahdotonta nähdä. 
Miniä on luonut katseensa 
alas lapseen. Ainoastaan 
pieni lapsi katsoo suoraan 
teoksen tarkastelijaa. Äidin 
kasvoista on mahdotonta lu-
kea mitään tunnetilaa. Isoäi-
din kasvojen ilmetila näyttää 
väsyneeltä ja sulkeutuneel-
ta. Naiset, miniä ja anoppi, 
istuvat etäällä toisistaan. 
Kukat maljakossa pöydällä, 
valon luoma aurinkoinen 
tunnelma ja punaiset marjat 
luovat kuitenkin kodikkuu-
den ilmapiirin teokseen. 

Teoksessa on myös symbo-
liikkaa: vanha äiti, marjat ja 
syksy elämän illan metaforana. Nuori äiti ja vauva 
elämän keskipäivän ja aamun vertauskuvana. Maria 
Schwartzberg oli 49-vuotias maalatessaan tätä 
teosta. Aiemmin tarkastelluista taiteilijan nuorena 
maalaamista äiti-lapsi teoksista saattoi lukea kai-
puuta äitiyteen ja perheellistymiseen. 

Äidin kasvojen ilmeet olivat lempeät ja äidin ja las-
ten vuorovaikutus oli vahva. Kaikki muu oli suljettu 
ulkopuolelle. Toive omasta äitiydestä on tätä teosta 
maalatessa jo sammunut. Taiteilija kuvaa elämän 
kiertokulkua ja rajallisuutta. Sukupolvet vaihtuvat, 
elämä jatkuu, marjat kypsyvät yhä uudelleen. 

Maria Schwartzberg kuoli seuraavana keväänä vain 
viisikymmenvuotiaana. 

Lopuksi
Aloittaessani tutkielmaani Maria Schwartzbergista 
oli hän vielä lähes täysin tuntematon 1800-luvun lo-
pun taidemaalari. Nyt voin todeta, että hän on tehnyt 
ensi esiintymisensä suurelle yleisölle. 

Retretin kesän 2010 näyttelyssä,  Helene Schjerf-
beck ja taiteilijasisaret, oli esillä viisi Maria 
Schwartzbergin teosta, Omakuvat 1,2,3, Hanna 
Frelander ompelee ja Pariisi, Boulevard Montpar-
nasse,18.6.1896 klo 12. 

Teokset valitsi näyttelyn kuraattori taidehistorian pro-
fessori emerita Riitta Konttinen lähettämieni valoku-
vien perusteella. Hän kirjoittaa myös lyhyesti Maria 
Schwartzbergista näyttelyn yhteydessä julkaistussa 
kirjassa Naiset taiteen rajoilla, naistaiteilijat Suomes-
sa 1800-luvulla. Kirjassa on kuva teoksesta Hanna 
Frelander ompelee ja valokuva taiteilijasta maalaa-
massa yhdessä Anna Sahlsténin kanssa. 

Kuva 30

Kuva 31
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Oheisessa valokuvassa Retretin näyttelystä (valokuva 32) näkyy kaksi Maria Schwartzbergin omakuvaa, 
Omakuva 1 1895, vasemmalla: alempi vasemmanpuoleinen ja Omakuva 2 1902, oikealla:  keskellä alla.  
Keskellä Helene Schjerfbeck, Omakuva 1884. 

Esitelmän lähde on Turun Yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen taidehistorian 
pro gradu: Maija Vuornos, Maria Schwartzberg, Naturalismi Maria Schwartzbergin muotokuvissa ja miljöö-
muotokuvissa. Turun yliopisto, huhtikuu 2011.

Kuvat taideteoksista: Tuomas Vuornos

Vanhat valokuvat: Tuomas Vuornoksen kotiarkisto

Valokuva Retretin näyttelystä (alla): Tapani Pennanen, Retretin arkisto      
             

Kuva 32

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *
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 Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura 
ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Henrik ja Laura Schwartzber-
gin sukuseura ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimi-
tystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja 
Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä 
vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mus-
takallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuu-
den tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä 
tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdol-
lisuuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja 
muita vastaavia tilaisuuksia,

- tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä 
jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, 

sekä 

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistä-
vää julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa 
vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, 
perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla 
järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi 
myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia 
kiinteistöjä.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hy-
väksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka 
polveutuu Henrik Schwartzbergista (1811 – 1857) 
ja hänen puolisostaan Laura Katarina Schwartz-
bergista (1816 – 1885), sekä jokainen henkilö, joka 
avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on 
liittynyt sukuun.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväk-
syä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostu-
nut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys 
alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenel-
lä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran 
kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsen-
maksun suuruudesta päättää sukuseuran varsi-
nainen sukukokous. Jäsenille, jotka eivät ennen 
tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista 
vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alempi 
jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää 
vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairau-
den tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen 
perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka 
yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa 

olevan jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous 
kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka 
on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai 
muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran 
tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa 
jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. 
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseu-
ran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluttua erottami-
sesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudes-
ta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eron-
neeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmak-
sunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä 
kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka 
valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokoukses-
sa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen 
sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan 
sukuseuran esimieheksi, varapuheenjohtaja, jota 
kutsutaan sukuseuran varaesimeheksi, ja viidestä 
seitsemään muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa 
tulee pyrkiä ottamaan huomioon eri sukuhaarojen 
edustus.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän esty-
neenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 
kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi 
tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kan-
nattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytä-
kirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja 
sihteeri allekirjoittavat.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä 
varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä 
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätök-
set tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosi-
kertomukset on annettava toiminnantarkastajalle (tai 
varatoiminnantarkastajalle) tarkastettavaksi viimeis-
tään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sukuko-
kouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajan (tai 
varatoiminnantarkastajan) lausunto tilien ja hallinnon 
tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään 
kuukausi ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.
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7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle jäsenelle 
joko postin tai sähköpostin välityksellä viimeistään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka 
kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti 
– syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seu-
ran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kym-
menesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
kirjallisesti vaatii hallitukselta ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten.

Seuran sukukokouksessa on äänioikeus jokaisella 
kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta 
hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella 
jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa mak-
saneella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on 
yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja 
päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista ää-
nistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;

6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomuk-
set ja toiminnantarkastajan lausunto varsinaisten 
sukukokouksien väliseltä ajalta;

7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä:

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle 
varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuo-
tiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut 
seuraaville kolmelle kalenterivuodelle ja vahvis-
tetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden 
muodostamalle ajanjaksolle;

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä;

10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoi-
minnantarkastaja;

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seu-
ran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous-
kutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purka-
minen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkami-
sesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran koko-
uksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista 
koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa seuran varat käytetään 
sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päät-
tävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran 
tullessa lakkautetuksi varat käytetään seuran tarkoi-
tuksen edistämiseen.

11 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdis-
tyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

*     *     *     *     *     *    
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Laura Schwartzbergin hautaristi Iisalmen 
vanhalla hautausmaalla (kuva: Hannu Mus-
takallio)


