Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry
Toimintakertomus 2020
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.
Seura on Sukuseurojen keskusliiton jäsenyhdistys.
Sukuseuran hallitukseen ovat kuuluneet Hannu Mustakallio (puheenjohtaja, Jaakon
sukuhaaraa), Katariina Mustakallio (varapuheenjohtaja, Jooseppi), Leena Carpén (Maria),
Marja Heimonen (Johannes), Pentti Kaaretvuo (Heikku), Tom Krusius (Johannes), Martti
Mustakallio (Jaakko) ja Sanna Vuornos-Visto (Johannes).
Sihteerinä on toiminut Marja Heimonen ja rahastonhoitajana Martti Mustakallio.
Hallituksessa on ollut edustettuna viisi sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes, Maria ja
Heikku) kahdeksasta mahdollisesta.
Hallitus on pitänyt kolme kokousta Helsingissä/Espoossa ja yhden Tampereella 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 2020 lopussa yhteensä 92 (vuotta aiemmin 104) jäsentä, joista yksi on
nuorisojäsen. Seuraan liittyi vuoden aikana kuusi uutta jäsentä, kun taas siitä poistui
eroamisen, eronneeksi katsomisen tai kuoleman kautta 18. Jäsenet jakautuivat
sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 10 (9), Maria 4, Henrik (Heikku) 4 (4),
Johannes 21 (19), Jakob (Jaakko) 44 (54), Hanna 3 (3) ja Josef (Jooseppi) 6 (11),
Seuran jäsenmäärä väheni vuoden aikana kahdellatoista. Jäsenkunnasta puuttuu enää
Kallen (Karl) haaran edustus.
Sukuseuran toiminnasta on kerrottu jäsenkirjeissä, pilvipalvelussa ja kotisivuilla
(www.henrik-ja-laura.fi). Facebookissa olevassa suljetussa ryhmässä oli vuoden lopussa
74 sukulaista, joista osa ei ole sukuseuran jäseniä.
Seura on huolehtinut Iisalmen kirkkomaalla olevan Laura Schwartzbergin haudan hoidosta
seurakunnan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella.
Hallitus on kertomusvuoden aikana keskittynyt historiatiedon keräämiseen suvustamme.
Hallituksen asettaman projektityöryhmän puheenjohtajana on toiminut Tom Krusius. Siihen
ovat kuuluneet lisäksi Marja Heimonen, Hannu Mustakallio, Martti Mustakallio ja Sanna

Vuornos-Visto. Tom Krusiuksen laatima sukukirjan alustava versio on ollut kaikkien
jäsenten luettavana pilvipalvelussa.
Seura on edistänyt sukuun kohdistuvaa tutkimusta myös kustantamalla yhden mieslinjan
Y-DNA-sukututkimuksen (aiemmin myös yhden vastaavan). Tutkimuksella pyritään
selvittämään suvun alkuperää.
Sukuseuran pilvipalveluun 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 15–17vuotiailta. Jäsenmaksun suoritti 78 jäsentä (2019: 81). Seuran jäsenmaksutulot olivat
vuonna 2020 yhteensä 1 560 euroa (2019: 1 620 euroa). Kulut ovat liittyneet Lauran
haudan hoitamiseen, kotisivujen ja pilvipalvelun ylläpitämiseen, kirjanpitoon ja
Sukuseurojen keskusliiton jäsenmaksuihin. Varsinaisen toiminnan ylijäämä oli 735,54
euroa (2019 alijäämä 764,15 euroa).
Sukuseuralla on ollut oma pankkitili Osuuspankissa. Sukuseuran kirjanpidosta on
huolehtinut tilitoimisto Tilisiivox ay (Piipa Pulkkinen, Kotka).
Seuran jäsenrekisteristä näkyvät muun muassa jäsenten tausta- ja yhteystiedot,
sukuhaara, jäseneksi hyväksymisen ajankohta ja jäsenmaksujen maksaminen.
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.1.2021

