Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry
Toimintakertomus 2016
Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura on perustettu elokuussa 2011 ja rekisteröity
27.6.2013. Sukuseuran hallitus piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa 2014.
Seuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän
jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mustakallion suvun perinteitä,
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseuraja sukututkimustyötä tunnetuksi.
Toimintavuoden keskeiseksi teemaksi nousi Laura Schwartzberg, jonka syntymästä tuli
22.2.2016 kuluneeksi 200 vuotta.
Sukuseuran hallitukseen kuuluivat elokuun 2016 sukukokoukseen saakka Hannu
Mustakallio Joensuusta (puheenjohtaja, Jaakon sukuhaaraa), Katariina Mustakallio
Tampereelta (varapuheenjohtaja, Jooseppi), Leena Carpén Espoosta (Maria), Marja
Heimonen Helsingistä (sihteeri, Johannes), Kari Mustakallio Kirkkonummelta
(rahastonhoitaja, Jaakko), Sanna Vuornos-Visto Helsingistä (Johannes) ja Mauri
Jaakonaho Helsingistä (Gustaf). Viimeksi mainittu ei ole voinut osallistua hallituksen
työskentelyyn.
Sukukokouksessa hallitukseen valittiin seuraavaan, 2019 pidettävään sukukokoukseen
saakka Hannu Mustakallio (puheenjohtaja), Katariina Mustakallio (varapuheenjohtaja),
Leena Carpén, Marja Heimonen, Kari Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto sekä uusina
jäseninä Tom Krusius (Johannes) ja Martti Mustakallio (Jaakko).
Hallituksessa on ollut edustettuna neljä sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes ja
Maria) kahdeksasta mahdollisesta.
Sukuseuran hallitus on pitänyt kolme kokousta Helsingissä (29.4., 3.6. ja 22.7.) ja lisäksi
kaksi sähköpostikokousta (17.3. - 20.3., 30.12. 2016 – 1.1.2017).
Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla elokuun
sukukokoukseen saakka Marja (Lilli) Mustakallio ja sen jälkeen Maarit Mustakallio.
Seuralla oli vuoden 2016 lopulla yhteensä 91 (vuotta aiemmin 63) jäsentä, jotka
jakautuivat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 3 (3), Maria 3 (2), Henrik (Heikku) 3
(1), Johannes 20 (11), Jakob (Jaakko) 50 (42), Josef (Jooseppi) 9 (6) ja Hanna 3 (0).
Seuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana siis 28:lla. Hannan haara tuli ensimmäistä
kertaa joukkoomme. Jäsenkunnasta puuttuu enää Kallen (Karl) haaran edustus.
Sukuseuran toiminnasta on kerrottu jäsenkirjeissä. Sukuseura avasi kesäkuussa omat
kotisivunsa (www.henrik-ja-laura,fi), joista tiedotettiin laajasti suvun piirissä. Hanketta
valmisteli Kari Mustakallio, joka toimii myös kotisivujen webmasterina.

Facebookissa olevassa suljetussa ryhmässä oli vuoden lopussa 63 sukulaista, joista kaikki
eivät ole sukuseuran jäseniä.
Hallitus on huolehtinut Iisalmen Iisalmen kirkkomaalla olevan Laura Schwartzbergin
haudan hoidosta. Se on myös kustantanut Säräisniemen kirkkomaalla olevan Henrik
Schwartzbergin haudan kunnostuksen (tekstien kultauksen).
Seura on vuoden aikana hyväksytty Sukuseurojen keskusliiton jäseneksi.
Sukuseura järjesti itsenäisenä toimijana ensimmäisen sukukokouksen, joka pidettiin 6.8.
hotelli Haagassa Helsingissä. Paikalla oli 47 aikuista ja viisi lasta, yhteensä siis 52
osanottajaa viidestä sukuhaarasta (Jaakko, Johannes, Maria, Kusti ja Jooseppi).
Sukukokouksessa keskityttiin Laura Schwartzbergin elämään useasta näkökulmasta.
Häntä tai suvun naisia käsiteltiin neljässä esityksessä (Hannu Mustakallio, Katariina
Mustakallio, Marja Heimonen ja Marja Mustakallio). Päivän aikana suvun jäsenet
tutustuivat myös toisiinsa ja rakensivat yhteisöllisyyttä. Osanottajajoukko painottui
vanhempaan ikäluokkaan. Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa esitettiinkin toivomus
nuorison aktivoitumisesta. Nuorten räppääjien Hegulin ja Talonpoika Lallin esiintyminen
tarjosi vastapainoa muuten asiapitoiselle ohjelmalle.
Seuran jäsenmaksu on ollut 20 euroa/vuosi täysi-ikäisiltä ja 10 euroa/vuosi 15 – 17vuotiailta. Seuran jäsenmaksutulot olivat vuonna 2016 yhteensä 1 708 euroa. Kulut ovat
liittyneet ennen muuta sukukokouksen järjestämiseen sekä kotisivujen perustamiseen ja
ylläpitämiseen. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 601,34 euroa. Tilikauden tulos
osoittaa verojen jälkeen alijäämää 551,41 euroa. Seuralla on oma tili Nummelan
Nordeassa, jonka yritysasiakas seura on.
Hallitus toimihenkilöineen on kokonaisuudessaan työskennellyt talkooperiaatteella.
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.4.2017

