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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 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). Elokuussa 2019 pidetty 

sukukokous tarkisti hallituksen kokoonpanoa niin, että Kari Mustakallion tilalle tuli Pentti 

Kaaretvuo (Heikku). 

Sihteerinä on toiminut Marja Heimonen ja rahastonhoitajana Kari Mustakallio, vuoden 

2019 sukukokouksen jälkeen Martti Mustakallio. Hallituksessa on ollut edustettuna neljä, 

sittemmin viisi sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes, Maria ja Heikku) kahdeksasta 

mahdollisesta. 

Hallitus on pitänyt viisi kokousta Helsingissä ja kaksi sähköpostikokousta sekä käsitellyt 

loppuvuoden toiminnan seuraavan vuoden alussa pitämässään kokouksessa. Se on 

toimihenkilöineen kokonaisuudessaan työskennellyt talkooperiaatteella.  

Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla Maarit Mustakallio. 

Seuralla oli vuoden 2019 lopulla yhteensä 104 (vuotta aiemmin 97) jäsentä, jotka 

jakautuivat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 9 (6), Maria 4 (3), Henrik (Heikku) 4 

(3), Johannes 19 (20), Jakob (Jaakko) 54 (51), Josef (Jooseppi) 11 (11) ja Hanna 3 (3). 

Seuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana seitsemällä. Jäsenkunnasta puuttuu enää 

Kallen (Karl) haaran edustus. 

Sukuseuran toiminnasta on kerrottu jäsenkirjeissä ja kotisivuilla (www.henrik-ja-laura.fi), 

joiden webmasterina toimi sukukokoukseen asti Kari Mustakallio. Facebookissa olevassa 

suljetussa ryhmässä oli vuoden lopussa 68 sukulaista, joista osa ei ole sukuseuran 

jäseniä.  

Seura on huolehtinut Iisalmen kirkkomaalla olevan Laura Schwartzbergin haudan hoidosta 

seurakunnan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella.  

Hallitus asetti kertomusvuoden aikana projektityöryhmän edistämään historiatiedon 

keräämistä suvustamme. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Tom Krusius. Siihen 

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


ovat kuuluneet lisäksi Marja Heimonen, Hannu Mustakallio, Martti Mustakallio ja Sanna 

Vuornos-Visto. Tom Krusius on laatinut useita versioita sukukirjasta, joka on ollut kaikkien 

jäsenten luettavana pilvipalvelussa. 

Hannu Mustakallio julkaisi eläkkeelle jäädessään emerituskirjan (Karjalan teologinen 

seura), johon sisältyi hänen tieteellinen artikkelinsa Henrik Schwartzberg (1811–1857) 

herännäispappina. 

Sukuseura luovutti Katariina Mustakallion lahjoittaman Henrik ja Laura Schwartzberg -

kirjan sukuseuran sadannelle jäsenelle Henrik Lybeckille. Hannu Mustakallion 

emerituskirja puolestaan luovutettiin seuraavaksi liittyneelle jäsenelle Laura Lammertille. 

Seura on edistänyt sukuun kohdistuvaa tutkimusta myös kustantamalla yhden mieslinjan 

Y-DNA-sukututkimuksen ja tarjoamalla mahdollisuutta toiseen. Tutkimuksella pyritään 

selvittämään suvun alkuperää. 

Sukuseura otti käyttöön Microsoftin pilvipalvelun, johon on koottu seuran oleellisia 

asiakirjoja sekä sukututkimusmateriaalia ja valokuvia. Pilvipalvelussa on omat osastonsa 

hallitukselle ja tavallisille jäsenille. Pilvipalvelun yhteyshenkilönä on toiminut Martti 

Mustakallio. 

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

vuotiailta. Jäsenmaksun suoritti 81 jäsentä (2018: 63). Seuran jäsenmaksutulot olivat 

vuonna 2019 yhteensä 1 620 euroa (2018: 1 480 euroa). Kulut ovat liittyneet Lauran 

haudan hoitamiseen, kotisivujen ja pilvipalvelun ylläpitämiseen, kirjanpitoon, Sukuseurojen 

keskusliiton jäsenmaksuihin ja sukukokouksen järjestämiseen. Varsinaisen toiminnan 

alijäämä oli 764,15 euroa (2018 ylijäämä 472,32 euroa).  

Sukuseuralla on ollut oma pankkitili Nummelan Nordeassa. Vuoden lopulla se vaihtoi 

tilinsä Osuuspankkiin. Sukuseuran kirjanpidosta on huolehtinut tilitoimisto Tilisiivox ay 

(Piipa Pulkkinen, Kotka). 

Seura on ottanut käyttöön excel-muotoisen jäsenrekisterin, josta näkyvät muun muassa 

jäsenen tausta- ja yhteystiedot, sukuhaara, jäseneksi hyväksymisen ajankohta ja 

jäsenmaksujen maksaminen. 

Sukuseura järjesti itsenäisenä toimijana toisen sukukokouksen, joka pidettiin 17.8. 

Ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa Helsingissä. Paikalla oli 39 aikuista ja kaksi lasta, 

yhteensä 41 osanottajaa kuudesta sukuhaarasta (Jaakko, Johannes, Maria, Heikku, Kusti 

ja Jooseppi).  

Sukukokouksen avasi ja päätti Hannu Mustakallio. Kulttuurikeskus Sofian tervehdyksen 

esitti metropoliitta Ambrosius. Alustuksissa käsiteltiin Schwartzbergin–Mustakallion sukuun 

kohdistuvaa tutkimusta (Tom Krusius), Johannes Schwartzbergia kirkollisena ja 

yhteiskunnallisena vaikuttajana (Hannu Mustakallio) sekä seuran kotisivuja ja pilvipalvelua 

(Kari Mustakallio ja Martti Mustakallio). Paneelikeskustelussa pohdittiin teemaa ”Mitä suku 

ja sukuseura merkitsevät minulle” (Marja Heimonen, Tom Krusius ja Annukka Pietarinen). 



Iltatilaisuudessa muisteltiin sukuseuran edesmenneitä jäseniä Irma Mustakalliota ja Tapio 

Mustakalliota (Hannu Mustakallio ja Katariina Mustakallio). Päätöshartauden Sofian 

kappelissa piti Tuula Tynjä. 

Sukuseuran sääntömääräisen sukukokouksen puheenjohtajana toimi Pertti Pietarinen. 

Sukukokouksessa muistettiin hallituksen jäsenenä, rahastonhoitajana ja kotisivujen 

ylläpitäjänä pitkään toiminutta Kari Mustakalliota.  

Sukuseura huolehti kokoustilan vuokrasta ja eräistä muista kuluista; muuten sukukokous 

toteutui omakustanteisena.  

Sukukokous on dokumentoitu monipuolisesti seuran kotisivuilla ja pilvipalvelussa. 

Molemmissa on mukana noin 50 kuvaa muun muassa kaikista osanottajista ja eri 

sukuhaarojen edustajista. Pilvipalvelussa on noin 9 minuutin video, johon on koottu 

sukukokouksen keskeisiä tapahtumia.  

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.3.2020 


