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Museets verksamhet
Museigrundaren Gunnar Rosenholm (1912–1999)
År 2012 uppmärksammades museigrundaren Gunnar Valter Ro-
senholm (1912–1999) med anledning att det förflutit 100 år sedan 
hans födelse. Tillsammans med Österbottens traditionsarkiv gjorde 
Stundars en stor utställning som hette ”Hundra år med Gunnar 
Rosenholm”. Utställningen som öppnades av fil.dr Solveig Sjöberg-
Pietarinen 22.4.2012 behandlade Gunnar Rosenholm som folkskol-
lärare, upptecknare, folkbildare och museigrundare. I samband med 
öppningen hölls även en uppvaktning vid Rosenholms grav på Solf  
kyrkogård. I maj ordnades en cykeltur i Rosenholms fotspår till de 
platser i Solf  varifrån Gunnar flyttade de första byggnaderna till 
Stundars. Samtidigt markerades koordinaterna på karta. 

För att hedra Gunnar Rosenholm togs även en ny utmärkelse i 
bruk: ”Årets Gunnar” för en kreativ och inspirerande insats under 
året i Stundars och Rosenholms anda. Den första ”Årets Gunnar” 
blev Annina Ylikoski, koordinator för det tvåspråkiga barnkultur-
nätverket Bark vid Österbottens förbund. 

Aktiv projektverksamhet  

Museala vardagsrum är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Stun-
dars och Sagalunds museum på Kimitoön med Svenska kultur-
fonden som finansiär. Projektet inleddes 1.7.2011 och pågår fram 
till 30.6.2014. Med projektet vill vi utveckla vårt museum till en 
identitetsskapande mötesplats för engagemang, rekreation, fostran, 
välmående och lärande.

Ett allmännyttigt investeringsprojekt ”Hantverkarhus på Stun-
dars” beviljades av Österbottens ELY-central. Det konkreta arbetet 
inleddes i augusti 2012 och pågår fram till våren 2014. Under året 
beviljade även Aktion Österbotten två Leaderprojekt; det internatio-
nella projektet ”Slöjdkontakt och hantverksmöten” samt ”Utveckla 
kompetenscentrum Byggnadsvård på Stundars”. Båda dessa projekt 
pågår under hela 2013.

Utvecklingsarbete

Under hela året pågick ett intensivt arbete med att uppdatera 
Stundars utvecklingsplan för åren 2013–2017. I planen slås fast 
att Stundars strävar efter att bli det mest attraktiva professionella 
friluftsmuseet i Finland. Utvecklingsplanen ingick i en utvärdering 
om Stundars roll inom Korsholms kommun. I planen ingår vision, 
mission och värdegrund för Stundars samt konkreta åtgärdsförslag 
för åren 2013–2017. Fil.dr Sten Rentzhog besökte i oktober Stundars 
inom ramen för projektet Museala vardagsrum. Rentzhog diskute-
rade Stundars utvecklingsplan och våra möjligheter och utmaningar.

Stundars vision (vart)
Stundars vision är Finlands mest attraktiva professionella frilufts-
museum med satsning på det svensk-österbottniska kulturarvet, 
speciellt inom hantverk, byggnadsvård och museipedagogik.

Stundars mission (varför)
Stundars levandegör historia och gör den betydelsefull för alla, 
oberoende av ålder, bakgrund och kultur. Stundars är en identitets-
skapande mötesplats som berör och ger kulturhistoriska upplevelser 
i en trovärdig miljö. Stundars är en aktiv aktör i lokalsamhället med 
fokus på hållbar utveckling i all verksamhet. Stundars samarbetar 
lokalt, nationellt och internationellt.
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Värdegrund
Lokalt förankrad, gemenskap, kreativitet, mångfald, kunskapsba-
serad, identitetsskapande.

Katalogiseringen av föremålssamlingarna

Under året har katalogiseringen av museiföremålen och överfö-
ringen av uppgifterna till databasen Gunnar fortsatt. Under året 
har 950 föremål katalogiserats och införts i databasen. Totalt har 
717 föremål därtill fotograferats. I samband med katalogiseringen 
granskas även föremålens kondition. FM Annika Harjula-Eriksson 
anställdes som tf  forskare från och med 9.1.2012 och hon ansvarar 
för föremålssamlingen. 

Inventeringen av Stundars textilsamling, som inleddes hösten 2010, 
har fortsatt under hela året. En särskild textilinventeringsgrupp har 
samlats åtta (8) gånger under året för att på frivillig väg inventera 
och katalogisera Stundars säng- och gångtextilier. Under vintern 
2012 blev Textilarkivet på Bondstugans vind klart. Ett värmeskåp 
införskaffades för värmebehandling av mal-angripna ylletextilier.  

FM Susanne Lagus ingår i Museiverkets nationella utvecklings-
projekt ”Museo 2015”, katalogiseringsarbetsgruppen som syftar till 
att ta fram enhetliga principer för katalogiseringen av museiföremål.

Stundars var huvudman för en gemensam ansökan om digitali-
sering som gjordes till undervisningsministeriet. I ansökan deltog 
Kristinestads stad/Carlsro, Malax museiförening, Replot skärgårds 
hembygdsförening och Kronoby hembygdsförening. Ansökan bevil-
jades 2011 men projektet förverkligades 2012. En gemensam kurs i 
digitalisering av museiföremål hölls på Stundars 14.6.2012. 

Fil.stud Anne-Lie Haglund anställdes i 5,5 månader för en grund-
lig genomgång av föremålen i Gelbgjuteriet. Gelbgjuteriet hade 
i princip varit orört sedan museigrundaren Gunnar Rosenholm 
iordningställde huset i början på 1970-talet. En del ovidkommande 
föremål hade lagrats i Gelbgjuteriet och Haglund började med att 
städa och rengöra föremålsbeståndet. En del nya okatalogiserade 
trämodeller hittades även. Till stor hjälp i detta arbete var Ole Norr-
gård, Gelbjuteriets donator och dotterson till förra ägaren Werner 
Häggkvist. Allmänheten togs även till hjälp i identifieringen av 
föremål via en artikel i Vasabladet. Museiföremålen fotograferades 
och uppgifterna infördes i databasen Gunnar.

Stundars dokument- och bildarkiv

Förteckningen av Stundars arkivmaterial, som påbörjats under 
hösten 2010, har tack vare finansiering från Svenska kulturfonden 
kunnat fortsätta under 2012. FM Kristine Bärdén var anställd för 
uppgiften 19.3–11.5.2012. Arkivmaterialet är fortsättningsvis ut-
spritt till föreningsarkivet, kansliet och till Aktias källare. Stundars 
har fört diskussioner med tjänstemän på kommunen om möjlighe-
terna till ett nytt och större lokalhistoriskt arkiv i Solf. Under året 
hölls även en diskussion med övriga intresserade i Solf  kring ett 
Lokalhistoriskt arkiv i byn.
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Byggnadsvård och  
underhåll på området

Återuppförandet av Hantverkarhuset har påbörjats

Österbottens ELY-central godkände i mars Stundars ansökan om 
ett allmännyttigt investeringsprojekt för att återuppföra ett rivnings-
hotat uthus i timmer från Rådhusgatan 23 i Vasa. Projektet som går 
under namnet ”Hantverkarhuset” inleddes konkret i augusti och 
avancerade i rask takt under hösten 2012. Stommen uppfördes under 
augusti och september medan plåttaket färdigställdes i november. I 
december fortsatte arbetet med fönstren.

Återanvänt fönsterglas ur Stundars lager sattes in och kittades i 
de nytillverkade ytterbågarna. Innerbågarna fick däremot nytt glas. 
Fönsterbågarna och karmarna målades därefter med linoljefärg tre 
gånger. För att ge byggnaden stadga fästes pilastrar på såväl in- som 
utsidan, därtill bultades de ihop. Bottenbjälklaget isolerades med 
pappersmassa och på första och andra våningen sattes ett tillfälligt 
golv in.

Inom projektet arbetar timmerman Karl-Erik Berg och därtill 
nyanställdes timmerman Charsten Granholm. Projektet leds av 
byggmästare Carl-Erik Forth och intendent Peter Båsk. Projektets 
budget uppgår till 263.000 € (moms 0%) och här ingår återuppbygg-
nad, inredning, maskiner, nödvändig teknik och iordningställande 
av utemiljö. Syftet med huset är att ge Stundars möjlighet att ordna 
kursverksamhet inom hantverk året om. Projektet har beviljats del-
finansiering från Korsholms kommun och Svenska kulturfonden.

Information om byggnadsvård

Intendent Peter Båsk har aktivt gett råd och föreläst i byggnads-
vårdsfrågor till såväl enskilda som grupper. Peter Båsk och Carl-Erik 
Forth fungerade som konsulter för Sagalunds musum i samband 
med den inledande återuppbyggnaden av Falla gård som ett peda-
gogiskt center.  I samband med Hantverkarhusets uppförande hölls 
en kurs: ”Uppförande av timmerbyggnad 13–14.9.2012.

Övriga åtgärder på museiområdet

• Sockenmagasinet vid Solf  kyrka städades invändigt och norra 
och östra fasaden renoverades. Nedre delen av panelbrädningen 
förnyades liksom den ursprungliga anordningen där man band fast 
hästarna. Hela byggnaden målades med rödmylla, medan dörrarna 
och luckorna på andra våningen målades med linoljefärg. Därtill 
försågs taket med snöhinder mot trottoarsidan. En del viktiga fö-
remål konserverades i Sockenmagasinet, liksom även föremål från 
Sjömannens stuga och Bondstugan.
• Flickbodens pärttak förnyades (västra sidan) som arbetsdemon-
stration på en Hantverkardag.
• Krukmakarstugan fick ny filt under trödena samt ny takkant och 
ny plåtkant på framsidan av taket.
• Gelbgjuteriets tak putsades och lappades och södra gaveln försågs 
med ny takkant. De permanenta borden vid kokplatsen fick nya tak.
• Golvet i bageriet målades och bakugnen kritades. Bageristugans 
skorsten plåtbekläddes och en spricka i skorstenen lappades. 
• Mamsellkvarnens ”sista” sektion rödmyllades. 
• Djurhagen förnyades och förstorades inför sommarsäsongen.
• Smedjans och Fäbodens tak putsades från löv och humus.
• Uthusraden vid Bondstugan rödmyllades.
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• I Mjölnarens och Snickarens stugor restaurerades väggbänkarna.
• Storstugan i Bondstugan fick nya lumppapperstapeter som målades 
med limfärg och stänktes.
• Ett fönster i Snickarens stuga reparerades som arbetsdemonstra-
tion på en Hantververkardag. 
• I Rofhöks reparerades och målades vråspisen och innerdörrarna 
retuscherades och målades. I Bondstugan målades spisen likaså med 
krita. I Smedens stuga murades vedspisen helt om och bakugnen 
fylldes med tegel för att förbättra spisens drag. Vråspisen kritades.
• Optima /Yrkesakademin i Österbottens (Fastighetsskötsel) elever 
och lärare har under året vid flertal tillfällen röjt sly och avverkat 
träd längs med vandringsleden vid Soldattorpet.

Hantverk
Leaderprojektet ”Slöjdkontakt och hantverksmöten” inleddes i juli 
2012 tillsammans med Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund. Inom 
projektet skall kurser och studieresor till respektive land ordnas. 
En grupp från Hälsingland besökte Stundars i september 2012 och 
då planerades aktiviteterna för år 2013. I projektet ingår även att 
synliggöra traditionellt hantverk och här har Stundars samarbetat 
med Folkkultursarkivet i Helsingfors. Arkivarie Susanne Österlund-
Pötzsch och fotograf Kai Martonen intervjuade nio hantverkare i 
maj. 

Hantverkargillet Björken r.f. firade 20-årsjubileum 10.6.2012 med 
44 deltagare då bland annat diplom delades ut till trogna hantver-
kare. Festtalet hölls av verksamhetsledare Anna-Maija Bäckman. 
I samband med jubileet inrättade Gillet även en jubileumsfond 
för att stöda hantverkare som vill förkovra sig. Hantverkargillet 
Björken r.f. ordnade vårmöte, Alexanderssmäll samt en höstresa 
till Granösunds fiskeläger.

Museipedagogisk  
verksamhet
Museala vardagsrum
Under år 2012 fortsatte Stundars att utveckla tillgängligheten för 
de grupper som valdes ut år 2011, främst barnfamiljer, unga vuxna 
och äldre. Samarbetet med Sagalund märktes i gemensamma mö-
ten, seminarier, resor och erfarenhetsutbyte. Museerna lät också 
gemensamt trycka upp en väggalmanacka med temat folkkonst där 
olika föremål ur museernas samlingar presenterades. Projektledare 
Victoria Nylund var ansvarig för sommarens storsatsning på att 
levandegöra år 1903. Detta skedde delvis som samarbete med Vasa 
landsarkiv och slutresultatet blev ett faktahäfte om år 1903 och vad 
som hände i Solf och Vasa under den tiden. Under sommarsäsongen 
fanns även en utställning om året 1903 på både Stundars och vid 
landsarkivet som Vasa landsarkiv hade tagit fram.

10.2.2012 ordnades seminariet ”Begripligt på museet”. Ett semina-
rium som ville inspirera till att göra program med och för personer 
som har svårt att ta till sig det traditionella utbudet. Seminariet 
riktade sig till museifolk, pedagoger och övriga intresserade. Semi-
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nariet lockade 29 deltagare från många olika organisationer. Re-
presentanter från FDUV/LättLäst center, Vasa stad, Handlaget r.f. 
föreläste. Därtill presenterades Stundars minnesmaterial utarbetat 
för seniorhem första gången.

 Lanthandelns bod inreddes som en leklanthandel och invigdes 
på Stundars Barnkalas. 

Arbetet med leklanthandeln utfördes av Stundars timmerman, 
praktikanter från Yrkesakademins inredningslinje, diverse köptjäns-
ter och projektledaren. Inom projektet har också pedagogiska mo-
deller av en skorsten och ett timrat hus tillverkats genom köptjänster.

Museala vardagsrum ordnade även ett uppskattat studiebesök 
till Den Gamle By i Århus, Danmark i april 2012. I resan deltog 12 
stycken museiprofessionella, varav fyra från Stundars. 

Projektledaren har utvecklat ett minnesmaterial för seniorhem. 
Materialet består av fyra helheter: hemmet, arbete, skola och fyra 
bildserier med föremål och interiörer från museet. Materialet har 
slutgiltigt testats i samarbete med Aspgårdens seniorhem på Replot.

Mediabyrån Dagmar utförde en omfattande besöksundersökning 
för Stundars och Sagalunds del. Undersökningen har varit till stor 
nytta och rönt mycket uppmärksamhet. Studerande vid Vaasan 
yliopisto genomförde under hösten 2012 en konceptverkstad och 
undersökning som resulterade i sex slutrapporter med intressant 
innehåll om hur Stundars kan utvecklas och marknadsföras.

Tidsresor för åk 6 & 7 och samarbete med 
barnkulturnätverket BARK
Under hösten ordnade Stundars med bistånd av Bark tidsresor på 
temat emigration för åk 7 i Korsholm (168 elever). Bark var även 
ansvarig för den stora ”Skördefest anno 1910” som hölls på Stun-
dars för Vasa stads åk 6 (438 elever). Skördefesten var ett samarbete 
mellan Stundars, Bark och Brages friluftsmuseum, Vasa landsarkiv 
samt Vasa Landskapsbibliotek.

Stundarsklubben

Stundarsklubben riktar sig till barn i årskurs 3 och 4. Under vårter-
minen deltog sex barn i Stundarsklubben. Det blev sammanlagt fyra 
träffar och barnen fick bland annat göra fågelholkar, tennsmycken 
och ”sodafluttor”.

Under höstterminen deltog tolv barn i klubben och det blev sam-
manlagt tre träffar. Erika von Essen, som gjorde sin prao på Stun-
dars, gav en kort lektion i fäktning. Barnen var också på tidsresa i 
skolan, lekte ”kirkkis” och undersökte museiområdet.

Skolelever och daghemsgrupper

För skolelever och daghemsgrupper erbjuds olika möjligheter till 
program och aktiviteter på Stundars. I maj och juni månad besöktes 
Stundars av 1127 elever och i november-december av 949 dagisbarn. 

Hantverkarläger för barn

Två läger (5–8.6 & 12–15.6.2012) för sammanlagt 39 barn hölls 
på Stundars under Ann-Chatrin Snickars-Hoxells och Charlotta 
Böhlströms ledning med bistånd av Geir Byrkjeland och Magnus 
Löfroth. På programmet fanns hantverk i naturmaterial och till-
redning av egna mellanmål. Lägren arrangerades gemensamt av 
Stundars r.f. och UngMartha.
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Sommarsatsning: ”1903” och Barn på Stundars 

Sommarens storsatsning var att programmet för allmänheten gjor-
des om så att hela museet levandegjorde en miljö från år 1903. De 
sedvanliga guidningarna togs bort och i stället fick besökare bekanta 
sig med stugfolket i Lanthandeln, Bondstugan och Smedens stuga. 
I de öppna tidsresorna deltog även Stundars hantverkare. Varje dag 
ordnades en ”Gammaldags skollektion” och från måndag till fredag 
kunde barn delta i ”Barn på Stundars”. I ”Barn på Stundars” fick 
barn i åldern 4–12 år delta i vardagliga sysslor i bl.a. Smedens stuga. 
Stundars erbjöd därtill barn upp till 17 år gratis inträde till museet 
under vanliga dagar.

Evenemang och  
administration

Större evenemang år 2012
Fastlagskul 19.2 med ca 286 besökare
Program med bl.a. snöskulpturtävling, slängkälke, sparkrace, hund-
spannsåkning, pulkbacke, isbowling, skattjakt, pinnbrödsgrillning 
och ”spår i snön”. I fähuset serverades ärtsoppa, korv, fastlagsbullar 
och syltgrisar.

1:a maj-fest med ca 1500 besökare

Vernissage för Matilda Enegrens utställning ”Absence”i Fähuset. 
Musikprogram och underhållning av Solf  blåsorkester, the Mamas, 
Sonja Biskops elever, Lucas Backström och Diabolo-Niklas. Ar-
betsdemonstrationer i Tryckerimuseet. Restaurang Hemmer bjöd 
på 1:a majbuffé.

Barnkalas 4.7.2012  med ca 1475 besökare

På scenen uppträdde Apan Anders som alltid är lika uppskattad, 
liksom nykomlingen Cirkus Sprinkler. På programmet fanns trak-
torskjuts, tovning, inte-stöta-marken-bana, linbana, ponnyridning, 
hopplada, ansiktsmålning, spårning m.m. Precis som tidigare var 
vattensprutblomman Crazy Daisy mycket uppskattad denna varma 
kväll.

Hantverkardag 8.7 med 518 besökare

Hantverkardag med 44 hantverkare från Hantverkaregillet Björken 
r.f. medverkade. Inbjudna gästhantverkare var Yoko Matsui (Japan) 
som visade japanska dockor. Mia Blomberg garnbombade lyktstol-
parna till våra gästers förtjusning. Erika Sillanders lerutställning 
öppnades i Krukmakarens stuga. 

Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Hantverkardag 5.8 med 507 besökare

Hantverkardag med 55 hantverkare från Hantverkaregillet Björ-
ken r.f. Per Kronqvist förevisade sin egenhändigt tillverkade ring-
brynja och Kari och Tuula Dahlblom uppträdde med kantelespel. 
Erika Sillander demonstrerade lerklining vid Krukmakarens stuga.  
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Maria Blomberg och Annica Svarvar hade ”garnbus” med virkade 
dukar på området. Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Konstens söndag med Konstrutten 29.7 med ca 108 besökare

Konstrutt i Solf  i samarbete med Tapani Tammenpää och Kaj 
Smeds. På Stundars ordnades musikteater med Monica och Ami 
Aspelund: Saras döttrar. Vernissage för Sonja Backlunds utställning 
i Fähuset ”Lampor och liv”.  Gästkonstnär Antje Pehle (Tyskland) 
höll öppet hus i Ateljé Stundars.

Höstmarknad 2.9 med ca 2400 besökare

Höstmarknad i strålande höstväder med drygt 40 försäljare som i år 
placerats i en stor cirkel ute på grönområdet. Den nya placeringen 
uppskattades av både besökare och försäljare. Malax veterantrak-
torförening gästade marknaden med nästan två dussin traktorer 
som rönte stort intresse. Malax hornseptett uppträdde. På plats 
fanns även museivänner från Vasa Bil- och motormuseum, Björkö 
fornminnesförening och Granösunds fiskeläger som presenterade 
respektive museum. Klimpsoppa serverades i Hemmersgården och 
kaffe m.m ute på museiområdet i vackert väder.

Julmarknad 2.12 med ca 6000 besökare

Julmarknad i kallt vinterväder med rekordmånga försäljare (när-
mare 70) där en del av marknadsförsäljningen flyttats till området 
utanför Gros café. Under julmarknaden ordnades även bageriför-
säljning, pepparkaksbakning, ringdans på Hemmersgårdens vind 
med Solf  UF:s folkdanslag och Anna-Karin Berg och Bo Lund. 
Gymnasieflickorna Olivia Andersson, Evelina Holmback och Ven-
dela Nylund uppträdde med vackra julsånger. Gästkonstnär Sonja 
Hinrichsen höll öppet hus i Ateljé Stundars. Klimpsoppa serverades 
i Hemmersgården och kaffe i Fähuset, Emilcafé, Smedens stuga 
och Rofhöks (nyhet!). Under julmarknaden uppnådde bageriet nytt 
rekord med ca 4000 syltgrisar!

 
Konst på Stundars
Utställningar i Hemmersgården och i Fähuset

24.4–15.8 ”Hundra år med Gunnar Rosenholm” på Hemmers- 
 gårdens vind. Ett samarbete mellan Stundars r.f. och 
 Österbottens traditionsarkiv.
1.5–22.6 Bildkonstnär Matilda Enegren (Korsholm), ”Absence”  
 i Fähuset. 
26.6–25.7 Rumslig formgivare Minna Östman (Jakobstad),  
 Jukka Rajala-Granstubb (Malax) och Ken Kackur 
  (Vörå), ”LADA LATO – den österbottniska ladan  
 som själslig viloplats” i Fähuset.
29.7–26.8 Bildkonstnär Sonja Backlund (Korsholm), ”Lampor  
 och Liv” i Fähuset.
26.6–15.8 Studerande Petronella Nordman (Vasa), ”Naturen är  
 vår källa” i Gros butik, barnkläder färgade med  
 naturmaterial.
8.7–5.8 Formgivare Erika Sillander (Malax), ”lera i HUS av  
 lera” i Krukmakarens stuga om lerans användning i  
 traditionellt byggande i Österbotten.
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Gästkonstnärer

Ateljé Stundars, som verkat sedan år 1998, upprätthålls av Kultur-
Österbotten med stöd av Svenska kulturfonden och Centralkom-
missionen för konst. Alla konstnärer har på olika sätt bjudit in 
allmänheten genom artist talks, utställningar eller genom att hålla 
öppet hus i ateljén i samband med olika evenemang på Stundars.

Rosalie Schweiker (Tyskland) 10.1–29.3.2012
Hanna Sachs (England) 31.3–30.5.2012
Antje Pehle (Tyskland) 1.6–3.8.2012
Sonja Hinrichsen (USA) 2.8–9.12.2012

Marknadsföring och samarbete 
Öppethållning

Stundars har haft öppet enligt beställning året om och sommar-
säsongen 25.6–15.8.2012 dagligen kl. 11–17. Konstutställningar, 
guidade rundturer, Cinemaria, butik och café samt husdjuren har 
under dessa tider varit tillgängliga för besökare. Årets husdjur kom 
från Björn Ljungkvist, Christer Storfors och Bjarne Back.

Stundars beviljar fritt inträde för assistenter till utvecklingsstörda 
genom Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki r.y. Även lottor 
och krigsveteraner ges gratis inträde. En stor nyhet för året var att 
barn under 18 år erbjöds gratis inträde vanliga sommardagar.

Marknadsföring: Ny hemsida och Facebook

Marknadsföringen till närregionen sköts främst genom annonser i 
dagstidningarna Vasabladet och Pohjalainen. Evenemangskalendrar 
och övrigt marknadsföringsmaterial har distribuerats till turismaktö-
rer i regionen. Kontakten till medlemmar och besökare sköts genom 
medlemsbrev och den egna hemsidan som under året förnyades helt 
och hållet. Stundars öppnade även ett Facebook-konto. Stundars 
marknadsför sina evenemang via olika virtuella evenemangskalen-
drar. Stundars personal marknadsförde museets evenemang och pro-
dukter på Resemässan i Helsingfors (20.1), närmarknadsföringsdag 
i Seinäjoki (3.4) och Österbottens stormässa (21–22.4).

Samarbetspartners inom turismen

Stundars r.f. samarbetar med aktörer och organisationer i Vasa 
och Korsholm för att aktivt locka besökare och utveckla kultur- 
och turismnäringen i regionen. Här kan nämnas Vasa turistbyrå, 
Korsholms kommun och Österbottens turism. Stundars deltar i 
projektet Res & Relaxa som drivs av Vaasan ammattikorkeakoulu.  
Syftet är att utveckla produkter eller tjänster inom wellbeing i Öst-
erbotten. Verksamhetsledare Gunilla Sand är medlem i styrgruppen 
för projektet.

Samarbetsprojekt inom museibranschen

Leaderprojektet Museer i samarbete (projektägare KulturÖsterbot-
ten) har bl.a. tagit initiativ till gemensamma träffar för museerna 
och hembygdsföreningarna i Korsholm. Under dessa träffar har 
bland annat diskuterats museernas marknadsföring och behovet av 
fortbildning. Museerna gav ut ett gemensamt nyhetsbrev lagom till 
sommarsäsongen och planerade även kursverksamhet i samarbete 
med Korsholms vuxeninstitut.
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Medlemskap

Stundars r.f. är medlem i museiförbunden Finlands svenska hem-
bygdsförbund r.f., Suomen kotiseutuliitto, Finlands museiförbund 
r.f. samt Byggnadsvårdsföreningen i Sverige, Aktion Österbotten, 
Rakennusperinteen ystävät ry – Byggnadsvårdens vänner r.f, Världs-
arvet i Kvarken r.f, Kust-Österbottens Företagare r.f. och Österbot-
tens turism r.f. Gunilla Sand är styrelsemedlem i Finlands svenska 
hembygdsförbund r.f.

Därtill är Stundars aktieägare i Fastighets Ab Havets hus som 
strävar till att uppföra ett kunskaps- och innovationscenter för 
världsarvet Kvarkens skärgård. Stundars r.f. är stiftande medlem i 
föreningen Världsarvet i Kvarken r.f. med syfte att sprida kunskap 
om världsarvet Kvarkens skärgård. Under året begärde dock både 
Stundars r.f. och Replot skärgårds hembygdsförening r.f. utträde ur 
föreningen ”Världsarvet i Kvarken r.f.” i samband med omstruktu-
reringen av den gemensamma kundtjänsten. 

Ordförande Olle Victorzon är medlem i Fastighets Ab Havets hus 
medan verksamhetsledare Gunilla Sand har varit styrelsemedlem i 
Världsarvet Kvarken r.f.

Övrig service på museet
Restaurang Hemmer

Restaurang Hemmer och konferensservicen sköts av Vaasa Ravin-
tolat Oy.

Gros butik

Gros butik & café har varit öppen dagligen under sommarsäsongen 
samt vid gruppbesök. Stundars personal har ansvarat för inköp 
och planering. Inför julsäsongen hölls butiken öppen veckoslut i 
december kl. 12–16 samt vardagar kl. 12–14 i december.

Bageri och övrig servering

I samband med evenemang på Stundars har bageriet bakat syltgrisar, 
rågbröd och limpor. Under Hantverkardagarna har kokats och serve-
rats traditionell klimpsoppa. Bageri, kaffe- och klimpsoppsserveringen 
har skötts av Stundars personal med hjälp av frivilliga. Bagarmästare 
Mikael Eriksson höll två bakningskurser förlagda till juli och december. 

Organisation
Styrelsen

Olle Victorzon ordförande
 

Ordinarie ledamöter: Sara Bergström, Christine Bonn viceordfö-
rande, Gerd Erickson, Carl-Erik Forth kassör, Christer Finne, Ville 
Klemets, Anita Kronqvist och Kenth Nedergård.

Suppleanter: Göte Carlsson, Olav Englund, Håkan Hyöty, Gun-Lis 
Landgärds, Olle Pursiainen, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, Camilla 
Svedberg-Smeds och Tove Söderholm.

Representant för Korsholms kommunstyrelse: Michael Luther  
Representant för Hantverkaregillet Björken r.f.: Leif  Paulin 
Revisor: Petter Ingo Bokföring: Bokföringsbyrå Edberg
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Styrelsens konstituerande möte hölls 30.1.2012 och har under året 
haft tio (10) protokollförda möten med 89 paragrafer behandlade. 
AU har sammankommit till åtta (8) möten under året. Styrelsen har 
även utsett medlemmar till tio kommittéer (arbetsutskottet, perso-
nalsektion, barnkulturkommitté, bildkonstkommitté, byggnadsvård- 
och museiområdeskommitté, grönområdeskommitté, hembygdsin-
venteringsgrupp, musikkommitté och jubileumskommitté).

Medlemmar och frivilligt arbete

Stundars r.f. har 168 medlemmar. Medlemsavgiften år 2012 var 10 €.
De stora evenemangen har fungerat väl tack vare frivilliga insatser 

av styrelse, medlemmar och andra intresserade. De bokförda talko-
timmarna under år 2012 är 1987 timmar. I kaffetillställningen som 
föreningen ordnade 22.8.2012 deltog ca 60 talkojobbare. Hantver-
karegillet Björkens medlemmar har utfört arbetsdemonstrationer 
under Stundars hantverkardagar, tidsresor och skolhantverkardagar.

Personal på Stundars

Under år 2012 hade Stundars sammanlagt tio (10) årsverken för-
delade på 55 anställda. De totala lönekostnaderna uppgick till 
372.302,93 €. Under vårvintern 2012 hade personalen arbetshand-
ledning med Maija-Liisa Byskata fem gånger. Stundars övergick till 
att följa museibranschens kollektivavtal enligt ”Museoiden koskeva 
työehtosopimus”. Nuvarande avtal gäller 2012–2014.

Ordinarie personal
Verksamhetsledare Gunilla Sand, timmerman Karl-Erik Berg, 
intendent Peter Båsk (arbetstid 50 %), tf  forskare Annika Harjula-
Eriksson (från 9.1.2012), tf  museipedagog Susanne Lagus, kanslist 
Ulla-Britt Lassus samt projektledare Victoria Nylund. 

Projektanställda
FM Kristine Bärdén (19.3–11.5) för förteckning av Stundars ar-
kivmaterial samt sortering och digitalisering av Stundars bildarkiv.

Timmerman Charsten Granholm (från 1.8.2012) för Hantverkar-
huset. Fil.stud Anne-Lie Haglund (14.5–9.11) för digitalisering av 
föremålsuppgifterna i Gelbgjuteriet.

Gårdskarl Janne Olsson var anställd med lönesubventionsstöd för 
tiden 23.4–19.10.2012.

Sommarpersonal och övriga timanställda
Guider - Geir Byrkjeland, Sandra Holmqvist, Magnus Löfroth, 
Mira Åkerholm
Försäljare i Gros – Petronella Nordman
Byggnadskonservator - Jenni Saarinen
Djurskötare - Josefina Grönroos
Trädgård - Anne-Marie Aspgård Stugfolk – Josefine Enegren, Hele-
na Hyvönen och Jasmine Linde – anställda via Korsholms kommun. 
 
Praktikanter och praoelever
Optima/YA-studerande Calle Holm utförde ”Lärande i arbetslivet” 
17.9–12.10 & 22–26.10.

Fil.stud Erika Ingo utförde sin ÅA-praktik tid 17.9–15.11.2012.
Studerande Erika von Essen från Korsholms högstadium var 

prao-elev 24–28.9.2012. 
Studerande Matilda Grönros från Korsholms högstadium var 

prao-elev 26–30.4.2012.
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Fortbildning och seminarier

Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog i Nordiskt center för 
kulturarvs vårkonferens 8–9.2. i Östersund.

Peter Båsk och Victoria Nylund deltog i Mittnordisk kulturkon-
ferens i Östersund 9–10.3.

Hela personalen deltog i Förstahjälpen-kurs 18.5.2012 med häl-
sovårdare Lena Granholm.

Annika Harjula-Eriksson deltog i Korsholms vuxeninstituts kurs 
18.2.2012 ”Vård av gamla textilier”.

Peter Båsk och Annika Harjula-Eriksson deltog i Korsholms 
vuxeninstituts kurs 31.3.2012: Vård av gamla föremål och möbler. 

Susanne Lagus, Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog i semi-
nariet ”Museo 2015” på Österbottens museum. 

Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog i Bridging Ages konfe-
rens i Izmir, Turkiet 5–8.6.2012. Temat var ”Historical footprints 
and neglected stories”. 

Gunilla Sand deltog i Museojohtajapäivät 29–30.8.2012 i Marie-
hamn. 

Peter Båsk, Annika Harjula-Eriksson, Susanne Lagus, Victoria 
Nylund och Gunilla Sand deltog i seminariet ”Museer på väg – en 
guide mot framgång” i Vasa 13.9.

Gunilla Sand deltog i Postbackens utvecklingsseminarium (Illby, 
Borgå) 8.10.

Peter Båsk och Susanne Lagus deltog i Finlands svenska hem-
bygdsförbunds Framtidsseminarium på Norrvalla 13.10.

Peter Båsk, Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog och med-
verkade i seminariet ”Tone of Voice – att skapa ett slående musei-
koncept” på Sagalund 25.10.

Susanne Lagus och Gunilla Sand deltog i Finlands svenska hem-
bygdsförbunds Arkivseminarium 8.12. i Vasa.

Utmärkelse

Peter Båsk fick Österbottens konstkommissions konstpris à 3000 € 
för sin insats inom byggnadskonsten i Österbotten.

Understöd och bidrag
120.000,00 Korsholms kommun, för verksamheten 
100.000,00 Svenska kulturfonden, projektet Museala 
 vardagsrum 2011–2014
99.623,00 Undervisningsministeriet, 
 statsandelar för museiverksamhet 
32.875,00 Svenska kulturfonden, för uppförande av 
 Hantverkarhus
30.000,00 Undervisningsministeriet, för gemensamt 
 digitaliseringsprojekt med fem museer
23.032,28 MAVI / Landsbygdsverket, för Hantverkarhuset
8.800,00 Svenska kulturfonden /Museala vardagsrum – 
 reservering från 2011
7.710,00 Svenska kulturfonden / Slöjdkontakt och 
 hantverksmöten
7.300,00 Svenska kulturfonden / Utveckla kompetenscentrum  
 Byggnadsvård
6659,66 Aktion Österbotten / Utveckla kompetenscentrum  
 Byggnadsvård (förskott)
5.758,07 Korsholms kommun, för projekt Hantverkarhuset
4.000,00 Svenska kulturfonden, för arkiv 
3.000,00 Korsholms kommun, för sommaranställda 
 ungdomar
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2.387,85 HS Media / Vasabladet för Tryckerimuseets 
 underhåll
2.000,00  Svensk-Österbottniska samfundet för kilstens- och  
 timringskurser
2.000,00 Aktiastiftelsen i Solf-Sundom utställning om 
 Gunnar Rosenholm
2.000,00 Österbottens traditionsarkiv för utställning om 
 Gunnar Rosenholm
1.000,00 Svenska folkskolans vänner, för Barn på Stundars
500,00  Svenska Odlingens befrämjare för utställning om 
 Gunnar Rosenholm
500,00 Korsholms kulturnämnd – för jubileumskonto 2013
500,00 Aktiastiftelsen i Solf-Sundom – ringdans på 
 julmarknaden
150,00 Aktia bank i Solf  – ringdans på julmarknaden
95,00 Svenska folkskolans vänner, kursunderstöd 
 
Stundars r.f. har under året fått totalt 398.225,51 € i bidrag och 
understöd. Ifall projektstödet till Hantverkarhuset tas med 
(Svenska kulturfonden, EU, stat och Korsholms kommun) uppgår 
summan till 459.890,86 €.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för år 2012 visade vinst 660,26 €. För 
byggnader gjordes avskrivningar för 19.335,78 € och för maskiner 
med summan 14.449,25 €.

Undervisningsministeriet betalade statsandelar för museiverksam-
heten till 37% av kostnaderna för fyra (4) årsverken eller sammanlagt 
99.623,00 €. Lånesumman minskade till 46.790,00 €.  
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Foton från Hantverkarhusets uppbyggnad perioden augusti till 
december 2012. Hantverkarhuset är placerat bakom Tryckerimuseet 
och skall stå invigningsklart våren 2014.

Hantverkarhuset
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Besök 2012
Evenemang Jan Feb Mars April Maj Juni Juli  Aug Sept Okt Nov Dec summa   

Museibesök, guidning 8   27 5 86  92 50    268 

Museibesök med program   20 24 193 529 2093 533 47 23 31 33 3526 

Skolelever/daghem/stud.  74 12  777   446 190 23 149 800 2471 

Konsert/Konstutställning    70  259 532 269     1130 

Fastlagskul  286           286 

Första maj     1500        1500 

Hantverkardag       518 509     1027 

Barnkalas, barn +vuxna       1375      1375 

Höstmarknad*         2400    2400 

Julmarknad*            6000 6000 

Övrigt, möten, bastu m.m 30 36 19 41 193 120 280 11 93 84 18 7 932 

Barn/S-klubben m.m  7 6 6  38   12 12 12  93 

Kurs/Auktion 16 8 26 16   10  26 18 24  144 

Gros      50 1315 454     1819 

Sammanlagt 54 411 83 184 2668 1082 6123 2314 2818 160 234 6840 22971 

Restaurang 139 449 335 187 681 592 409 565 634 270 669 1018 5948 

Sammanlagt 193 860 418 371 3349 1674 6532 2879 3452 430 903 7858 28919 



Stundars r.f. Stundarsvägen 5, 65450 SOLF, Finland 
Tel. 06-344 2200, info@stundars.fi 

www.stundars.fi
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