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Toimintakertomus 2018 

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 sukuseura- 

ja sukututkimustyötä tunnetuksi. 

Seura on Sukuseurojen keskusliiton jäsenyhdistys. 

Sukuseuran hallitukseen ovat kuuluneet elokuussa 2016 pidetyn sukukokouksen 

valitsemina Hannu Mustakallio (puheenjohtaja, Jaakon sukuhaaraa), Katariina Mustakallio 

(varapuheenjohtaja, Jooseppi), Leena Carpén (Maria), Marja Heimonen (Johannes), Tom 

Krusius (Johannes), Kari Mustakallio (Jaakko), Martti Mustakallio (Jaakko) ja Sanna 

Vuornos-Visto (Johannes). Sihteerinä on toiminut Marja Heimonen ja rahastonhoitajana 

Kari Mustakallio. 

Hallituksessa on edustettuna neljä sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes ja Maria) 

kahdeksasta mahdollisesta. 

Sukuseuran hallitus on pitänyt yhden kokouksen Helsingissä (21.4.) ja käsitellyt 

loppuvuoden toiminnan seuraavan vuoden alussa pitämässään kokouksessa (4.1.2019). 

Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla Maarit Mustakallio. 

Seuralla oli vuoden 2018 lopulla yhteensä 97 (vuotta aiemmin 96) jäsentä, jotka 

jakautuivat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 6 (6), Maria 3 (3), Henrik (Heikku) 3 

(3), Johannes 20 (20), Jakob (Jaakko) 51 (51), Josef (Jooseppi) 11 (10) ja Hanna 3 (3). 

Seuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana yhdellä. Jäsenkunnasta puuttuu enää Kallen 

(Karl) haaran edustus. 

Sukuseuran toiminnasta on kerrottu jäsenkirjeissä ja kesäkuussa 2016 avatuilla. 

kotisivuilla (www.henrik-ja-laura,fi), joiden webmasterina on toiminut Kari Mustakallio. 

Seura on huolehtinut Iisalmen kirkkomaalla olevan Laura Schwartzbergin haudan 

hoidosta. Se solmi vuoden aikana pysyvän haudanhoitosopimuksen Iisalmen seurakunnan 

kanssa.  

Seura on digitoinut Hannes Mustakallion kirjoittaman Jooseppi Mustakallion elämäkerran 

ja julkaissut sen kotisivuillaan; käytännössä työstä huolehti Martti Mustakallio.  Lisäksi 

kotisivuille otettiin linkki Johannes Schwartzbergin kirjaan, joka kuvaa hänen 

sielunhoitomatkaansa Jäämeren rannikon suomalaissiirtolaisten luokse kesällä 1882. 

Hannu Mustakallio käsittelee kyseistä matkaa erillisessä tausta-artikkelissaan. 

http://www.henrik-ja-laura,fi/


Facebookissa olevassa suljetussa ryhmässä oli vuoden lopussa 65 sukulaista, joista kaikki 

eivät ole sukuseuran jäseniä.  

Seuran jäsenmaksu on ollut 20 euroa/vuosi täysi-ikäisiltä ja 10 euroa/vuosi 15–17-

vuotiailta. Seuran jäsenmaksutulot olivat vuonna 2018 yhteensä 1 480 euroa (2017: 1 430 

euroa). Kulut ovat liittyneet Lauran haudan hoitamiseen, kotisivujen ylläpitämiseen, 

kirjanpitoon ja Sukuseurojen keskusliiton jäsenmaksuihin. Varsinaisen toiminnan 

tuottojäämä oli 472,32 euroa. Seuralla on oma tili Nummelan Nordeassa, jonka 

yritysasiakas seura on. 

Hallitus toimihenkilöineen on kokonaisuudessaan työskennellyt talkooperiaatteella.  

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.3.2019 

 


