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Museets verksamhet

Året som gått har för Stundars del inneburit att verksamheten har 
utvecklats mycket i och med att flera mångåriga projekt har för-
verkligats och avslutats. 

Hantverkarhuset färdigställdes i september och Hantverkartorget 
fick sitt namn i samband med invigningen 1:a maj. Vi ser fram emot 
att utveckla kursverksamheten i Hantverkarhuset och planerar att 
Hantverkartorget ska bli en mötesplats för ortsbor och besökare 
som kommer längre ifrån. Leaderprojektet ”Utveckla kompetens-
centrum Byggnadsvård på Stundars” tog fram många fina modeller 
för framtiden och är en bra grund för fortsatta projekt. Ett annat 
Leaderprojekt som också avslutades under året var ”Slöjdkontakt 
och Hantverksmöten” ett projekt som haft samarbete och gemen-
skap som ledord. Inom projektet har hantverkare från Sverige 
och Finland mötts och utbytt erfarenheter, handens kunskap har 
förmedlats och nya kontakter har knutits. I tre års tid har det region-
överskridande projektet ”Museala Vardagsrum” arbetat med att ta 
fram metoder och idéer för olika kulturarvspedagogiska program. 
Inom projektet har Stundars visningsprogram sommartid utveck-
lats och vi har haft möjlighet att prova på en hel del nytt. Projektet 
har också gett värdefulla nationella och internationella kontakter. 
Slutrapporten för projektet blev en publikation om Stundars mu-
seipedagogiska program: ”Museala Vardagsrum – lokalmuseet som 
mötesplats och samhällelig aktör”.

När det gäller samlingarna har vi under året engagerat en före-
målskonservator för att göra upp en konserveringsplan för Stundars 
föremålssamlingar. Satsningen på att digitalisera Stundars bildarkiv 
har fortsatt.

Under året har Stundars anslutit sig till Museiverkets satsning på 
ett museikort. Med ett museikort kommer besökare att, i nuläget, 
ha möjlighet att besöka ca 160 museer i Finland. Kortet tas i bruk 
sommaren 2015 men planeringen har pågått ända sedan år 2012.

Berndt Arell valdes till årets Gunnar 

”Årets Gunnar” är en hedersutmärkelse som delas ut en gång per 
år ”för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och 
vårt museums grundare Gunnar Rosenholms anda”.  

Åren 2010–11 var Berndt Arell framsynt i äkta Rosenholmsk anda 
när han fördomsfritt och nyskapande initierade ett museiutveck-
lingssamarbete mellan Stundars och Sagalunds museer. Han insåg 
att samarbetet skulle bära frukt och utveckla, förutom de båda 
medverkande museerna och personalen där, även andra museer 
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i Finland. Samarbetet som Arell förespråkade och understödde 
ledde till ett treårigt projekt, Museala Vardagsrum. Detta projekt 
som avslutas under år 2014 har gett många museer i Svenskfinland, 
inklusive vårt eget, stora och nya idéer om bl.a. hur samarbete över 
regiongränser kan och bör ske. 

Utmärkelsen ”Årets Gunnar” har delats ut två gånger tidigare, år 
2012 till Annina Ylikoski, koordinator inom barnkultur och år 2013 
till hembygdsaktivisten Bengt Brors.

Föremålssamlingarna 

Under året har katalogiseringen av museiföremålen fortsatt i blyg-
sam skala och ett par föremålsdonationer har mottagits. Ett musei-
föremål per månad har presenterats med ord och bild på Stundars 
hemsidan under rubriken ”Månadens föremål”.  

 
Föremålkonservator Reet Brido har under tiden 25.6–24.12.2014 
varit anställd på 50 % för att göra upp en konserveringsplan för 
Stundars föremålssamlingar. Liksom föregående år, förverkligades 
detta som ett samarbetsprojekt med Granösunds fiskeläge, finansie-
rat av Svenska kulturfonden. Reet Brido gick under sommaren och 
hösten igenom samtliga Stundars museiinteriörer för att bedöma 
skicket hos och hoten mot museisamlingarna. Arbetet resulterade i 
rapporten ”Resumé över Stundars museums lokaliteter och föremål, 
deras skick / tillstånd  samt konserverings plan”. I rapporten ger 
Brido råd om hur de olika museibyggnaderna och –interiörerna kan 
göras mera lämpade för uppbevarande  och visande av museiföremål, 
samt hur olika kategorier av museiföremål bäst förvaras och vilka 
konserveringsåtgärder som krävs. 

Digitalisering av Stundars bildarkiv

Under tiden 1.9–14.11.2014 var FM Emilia Lall anställd med medel 
från Undervisningsministeriet för att digitalisera Stundars bildarkiv. 
Hon har identifierat och antecknat information om de bilder som 
blivit inskannade under projektets tidigare skede (år 2011). Bildens 
motiv, personer på bilden, tidpunkt, plats, anteckningar bakpå bil-
den, fotograf, storlek och färg har antecknats i ett Excel-dokument. 
Ämnesord som härrör sig till bildens motiv har antecknats. Under 
de 2,5 månaderna blev ca 900 av de inskannade 1 700 bilderna ka-
talogiserade och identifierade. De nu digitaliserade bilderna härrör 
sig främst till Stundars uppbyggnad och tidiga verksamhet.

Förutom att använda gamla årsberättelser och evenemangsut-
värderingar vid identifieringen har personer engagerade i Stundars 
verksamhet varit delaktiga, i första hand Peter Båsk och Karl-Erik 
Berg. Hembygdsforskningsgruppen bidrog genom att under en av 
sina träffar titta på fotografier och namnge personer de kände igen. 
Även andra personer som tidigare har varit engagerade i Stundars 
verksamhet eller deltagit i evenemang har bidragit till identifieringen.

Sedan november 2012 sitter Susanne Lagus med i Museum 2015:s 
Katalogiseringsgrupp. Gruppen har som uppgift att utveckla kata-
logiseringen inom ramen för projektet Museum 2015. Målet är att 
samordna museernas katalogiseringsuppgifter och -sätt. Man vill 
förbättra kvaliteten och främja tillgängligheten. Utvecklingsarbetet 
betjänar såväl museiarbetet som allmänheten.
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Byggnadsvård och  
underhåll på området

Hantverkarhuset 

Stundars har sedan augusti år 2012 uppfört ett rivningshotat uthus i 
timmer flyttat från Rådhusgatan 23 i Vasa. Projektet har gått under 
namnet ”Hantverkarhuset” och är ett allmännyttigt investerings-
projekt med stöd från Österbottens NTM-central, Korsholms kom-
mun och Svenska kulturfonden. Timmerstommen med plåttak upp-
fördes under hösten 2012. År 2013 gjordes skålning av väggar och 
mellanbjälklag, arbete med fönster och golv, målningsarbeten inne 
och ute, isolering av våtutrymmen samt planering av inredningen. 
Lokala entreprenörer anlitades för vvs- och elarbetet. Under år 
2014 stensattes uteområdet, det nya torget framför Hantverkarhu-
set. Golven i båda våningarna behandlades och målades grundligt, 
Hantverkarhuset inreddes och fast basutrustning för snickeriet in-
köptes: plan-rikthyvel, bandsåg, hyvelbänkar och låsbart målarskåp 
med utsugning samt ett mobilt spånutsug. 

Inom projektet arbetade timmermännen Karl-Erik Berg och 
Charsten Granholm. Projektet leddes av byggmästare Carl-Erik 
Forth och intendent Peter Båsk. I Hantverkarhuset har även tre 
praktikanter från YA, Yrkesakademin i Österbotten arbetat: Joel 
Östman, Sara Nedermo och Marie-Louise Linman. Projektets 
budget uppgick till 263.000 € (moms 0%) fördelat på 252.154 € för 
byggande och 10.846 € för maskiner och anskaffningar. Syftet med 
huset är att ge Stundars möjlighet att ordna kursverksamhet inom 
hantverk året om. Tack vare Hantverkarhuset har våra timmermän 
haft goda möjligheter att praktisera och förbättra sitt kunnande 
inom en mängd intressanta och ovanliga moment som t.ex. att 
montera kilsågade spontade golv.

Projektet som inleddes 16.2.2012 avslutades 30.9.2014.
Under sommaren 2014 hölls en namntävling för torget som på 

Höstmarknaden 14.9.2014 invigdes som ”Hantverkartorget”. Hela 
området runt det nya torget med Tryckerimuseet, Rofhöks, Inva-
toaletten och Hantverkarhuset blev en verkligt vacker helhet.

Leaderprojekt Utveckla kompetenscentrum  
Byggnadsvård på Stundars 

Genom projektet ville vi utreda möjligheterna för att i framtiden 
utveckla ett kompetenscentrum (Byggnadsvård Stundars) med pro-
jekt- och skolningsverksamhet, samt planerings- och rådgivnings-
service för allmänheten kring byggnadsvård av äldre byggnader. 

Niels Lipasti var anställd som projektledare 6.5.2013–5.5.2014. 
Inom projektet deltog även intendent Peter Båsk och verksamhets-
ledare Gunilla Sand. Projektrapporten slutfördes av Anette Häst-
backa medan uppdateringar för hemsidan utfördes som köptjänst 
av Mia Salonen.
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Under projekttiden utreddes behoven och möjligheterna för ett 
framtida kompetenscentrum inom byggnadsvård, man utredde 
olika tänkbara modeller för ett kompetenscenter, möjligheterna 
till förmedlingstjänster för gamla byggnader och byggnadsdetaljer 
utreddes, kontakter till liknande tjänster både nationellt och in-
ternationellt etablerades, en byggnadsvårdsavdelning på Stundars 
webbsida skapades. Under projekttiden arrangerades två seminarier. 
I samarbete med VASEK (Vasaregionens utveckling ab) arrangera-
des seminariet ”Energi och Gamla hus” den 3.2, seminariet var ett 
sätt att bygga nätverk och samtidigt informera kommunernas bygg-
nadsinspektörer om konsekvenserna av de allt hårdare energikraven 
gällande gamla hus. Det andra seminariet ”Vårdplan för viktiga hus” 
ordnades 5.4 i samarbete med Finlands svenska hembygdsförbund. 
Båda seminarierna var välbesökta vilket visar på vikten av ett fo-
rum för dessa ämnen. Inom projektet sammanställdes en ansökan 
om ett Europa Nostra-kulturarvspris (European Union Prize for 
Cultural Heritage 2014, category, Dedicated Service). I februari 
2014 kom tyvärr negativt besked om kulturpriset men vi upplevde 
ändå ansökningsprocessen som nyttig och givande. Ansökan var 
uppbyggd så att Stundars nominerades av Österbottens förbund och 
rekommenderades av tre utomstående personer/organisationer. På 
så sätt kunde vi stärka vårt eget nätverk.   

Projektet som inleddes 1.5.2012 och avslutades 30.6.2014 hade en 
totalbudget på 47.569 €. 

Information om byggnadsvård

Intendent Peter Båsk har aktivt gett råd och föreläst i byggnads-
vårdsfrågor till såväl enskilda som grupper. Peter Båsk har fungerat 
som konsult för Sagalunds museum på Kimitoön vid återuppbygg-
naden av bondgården Falla.

Övriga byggnadsvårdsåtgärder på museiområdet 

Under året har timmermännen Karl-Erik Berg och Charsten 
Granholm utfört en hel rad större och mindre reparationer och 
restaureringsarbeten. Här listas de större insatserna:

• Lanthandelns, Skolans, Bleckslagarens, Smedens och Snicka-
rens stugor har försetts med skorstenshattar.

• Skorstenarnas övre del har reparerats på Kloka Gummans, 
Krukmakarens, Mjölnarens, Skomakarens, Snickarens och 
Bleckslagarens stugor samt Lanthandeln och Skolan.

• Vattentaken har rengjorts och tjärats på Emil-huset, Sjudar-
ladan och sädesboden vid Bondstugan.

• Följande stugor har rödmyllats: Mjölnarstugans dass, Mjöl-
narstugans södra fasad, Snickarens stuga och Skomakarens 
stuga.

• Takrännorna har putsats och en omfattande slyröjning har 
utförts på hela området.

• Ena sidan av Bleckslagarens bod samt på Smedjan och Rök-
bastun har fått nya pärttak.

• Informationskiosken har målats utvändigt
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Byggnadsvårdsstuderande Saana Lind som sommarjobbat på 
Stundars gör sitt slutarbete vid Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 
(SeAMK) om följande byggnader på Stundars: Bleckslagarens 
stuga, Snickarens stuga, Skomakarens stuga, Mjölnarens stuga och 
Stenhuggarens stuga. Slutarbetet är en fullständig byggnadsteknisk 
konserveringsplan för interiörerna i de nämnda stugorna. Samtidigt 
granskas stugornas kondition i övrigt.

 

Barnens snickarbod

Arbetet med den timrade byggnad som blev Snickarboden inleddes 
redan år 2013 men färdigställdes av timmerman Charsten Granholm 
under detta år. Under året byggdes taket som värmeisolerades, mon-
terades fönstren och målades boden utvändigt, dörrar tillverkades 
och monterades. Invändigt värmeisolerades och byggdes golv och 
inredningen färdigställdes. Snickarboden är ett fint komplement till 
våra andra lekmiljöer: Fähuset och Lanthandeln. I Snickarboden 
kan barn och barnasinnade prova på hårda hantverk. 

Hantverk

Leaderprojektet ”Slöjdkontakt och hantverksmöten” 

Detta internationella projekt genomfördes tillsammans med Leader 
Hälsingebygden i nära samarbete med Gästrike-Hälsinge hemslöjds-
förbund och deras medlemsföreningar i Sverige. Projektet har ordnat 
kurser och studieresor. Hantverkares kunskaper och färdigheter har 
dokumenterats i samarbete med Folkkultursarkivet vid Svenska 
litteratursällskapet. 

Sammanlagt genomfördes åtta (8) träffar och 12 kurstillfällen under 
projekttiden. Kurser hölls i Sverige med österbottniska ledare och 
i Österbotten med svenska ledare, utöver det ordnade respektive 
organisation egna kurser. Hantverkargillet Björken fick 12 nya 
medlemmar, åtta personer (8) år 2013 och fyra personer (4) år 
2014. Totalt deltog 45 personer i olika hantverkskurser. Bildserien 
”Lyckliga hantverkare” sammanställdes och visas på finska och 
svenska på Stundars webbsida. Serien presenterar nio (9) hantver-
kare med fotografier och korta citat ur de längre intervjuerna som 
gjordes av Folkkultursarkivet. Bildserien kan ses på www.stundars.
fi/lyckliga-hantverkare. Projektets stora behållning var mötet mellan 
hantverkare från Hälsingland och Österbotten. 

Projektet som inleddes 1.7.2012 avslutades 30.6.2014 hade en to-
talbudget på 47.169 €.

Hantverksresa

Stundars ordnade tillsammans med Hantverkargillet Björken r.f. 
en studieresa till Sverige, Umeå den 19–20.9. Resans 20 deltagare 
besökte karvsnidare Bo-Erik Nilsson, Slöjdarnas hus i Vännäs, 
såg utställningen VÄV2014 på Västerbottens museum och besökte 
Historisk marknad på Gammlia. 
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Museipedagogisk  
verksamhet

Museala vardagsrum
Detta tre-åriga regionöverskridande, kulturarvspedagogiska projekt 
som startade år 2011 med Sagalunds museum som samarbetspart 
avslutades detta år. Vid Stundars har Victoria Nylund varit anställd 
som projektledare. Projektet finansierades av Kulturfonden.

Museet gjordes levande

År 2012–2013 satsades på programmet ”1903” där vi lät olika roll-
karaktärer ”flytta in” i museistugorna och bo, leva och arbeta som 
man kan ha gjort på den tiden. Detta program vidareutvecklades 
och kompletterades under år 2014 av andra delar. Museet levande-
gjordes på tre olika plan: 1) levande miljöer år 1903, 2) hantverks-
uppvisningar och 3) Grå byn utvecklades till ett vandringsstråk med 
hjälp av dockor, ljud, ljus och berättelser. Sommartid erbjöds våra 
besökare dagligen olika schemalagda aktiviteter som t.ex. pröva-
på-stationer, gammaldags skollektion och guidningar. 

Museets lek- och lärmiljöer utvecklades och en Snickarbod för barn 
uppfördes på museiområdet. Sedan tidigare har museet ett lekfähus och 
en leklanthandel. Också leklanthandeln har utvecklats inom projektet.

Berättelser lyftes fram 

Lokalhistorien är en resurs i samhället och på museet. År 2014 visa-
des lokalhistorien i museet genom att museets guidningar i den del 
av museet vi kallar Grå byn omarbetades och historiska karaktärer 
lyftes fram. Detta gjorde vi med hjälp av dockor i naturlig storlek, 
ljud och berättelser kring torparlivet i slutet på 1800-talet. Det nya 
”visningskonceptet” gav besökarna större möjlighet till diskussion 
kring och reflektion över vad som visades.

I augusti arrangerade projektet en öppen studie- och inspirations-
resa till Sverige: Vallby friluftsmuseum, Vadstena kloster, Gamla 
Linköping och Skansen. Syftet med resan var att inspireras av de 
museer som besöktes samt att stärka gemenskapen mellan de fin-
landssvenska museerna.

Tillsammans med Österbottens barnkulturnätverk, BARK genom-
förde Museala Vardagsrum det internationella Leaderprojektet ”Leva 
i två världar”. I projektet medverkade även Kalmar läns museum i 
Sverige samt Farm & Ranch Museum i New Mexico, USA och New 
Mexico State University. ”Leva i två världar” tog fasta på ett ämne 
som är högaktuellt i de flesta länder idag, migration. Workshops 
och tidsresor utfördes i högstadieskolor i Finland, Sverige och i New 
Mexico, USA. Syftet med projektet var dels att ge ungdomar kunskap 
och ökad förståelse för invandring, dels att ge kulturarvsinstitutioner 
verktyg att arbeta med dessa frågor. Möten och seminarier inom 
projektet har hållits i Sverige och Finland. ”Leva i två världars” 
avslutningsseminarium ordnades i Finland 11.2.2014.
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Stundars och Sagalunds museer färdigställde en gemensam pu-
blikation och slutrapport över projektet Museala Vardagsrum. 
Publikationen är en inspirerande, finlandssvensk handbok för alla 
som arbetar med kulturarvspedagogik. Publikationen beskriver 
det kultarvspedagogiska arbetet Museala Vardagsrum utfört under 
projekttiden år 2011–2014.

Museala Vardagsrum ordnade två slutseminarium, 25.9 på Stundars 
och på Sagalund 10.10. Seminariet vid Stundars inleddes med en 
tidsresa till år 1903. Tidsresan utfördes tillsammans med Korsholms 
högstadiums elever från åk 7. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att detta 3-åriga projekt 
som nu avslutas har varit direkt avgörande för vilken inriktning det 
kulturarvspedagogiska arbetet på Stundars har i framtiden.

Tidsresor för åk 6 & 7 och samarbete med barnkultur-
nätverket BARK 

I september ordnade Stundars med bistånd av BARK tidsresor på 
temat emigration för Korsholms högstadiums hela åk 7. BARK var 
även ansvarig för den stora tidsresan med temat ”Ritz 1956” som 
hölls på Ritz i Vasa för Vasa stads alla elever i åk 6 i oktober. Tidsre-
san genomfördes i samarbete med Stundars, Brages friluftsmuseum, 
Österbottens museum och Vasa stadsbibliotek

Stundarsklubben 

Stundarsklubben hade ingen verksamhet under år 2014. Stundars 
eftermiddagsverksamhet för barn reviderades under året och åter-
upptas i ny form under kommande år.

Skolelever och daghemsgrupper 

För skolelever och daghemsgrupper erbjuds olika möjligheter till 
program och aktiviteter på Stundars. Vårprogrammen för daghems-
barn blir alltmer populära och i april-juni månad besöktes Stundars 
av 3279 skolelever och daghemsbarn. I november-december firade 
292 daghemsbarn jul med oss. På grund av osäkra vintrar väljer allt 
fler daghem att förlägga den årliga utflykten till våren. 

Hantverkarläger för barn 

År 2014 ordnades ett läger 10–13.6 för sammanlagt 20 barn under 
Johanna Stens, Anna Nylunds och Helena Hyvönens ledning. På pro-
grammet fanns hantverk i naturmaterial och tillredning av egna mel-
lanmål. Lägret arrangerades gemensamt av Stundars och UngMartha.

Sommarsatsning: ”1903”  

Sommartid levandegör hela museet en miljö från år 1903. År 2014 
fick besökare bekanta sig med stugfolket i Lanthandeln, Bondstugan 
och Smedens stuga. Representanter från Hantverkargillet Björken 
r.f. deltog ofta i programmet. Förutom 1903-miljöerna erbjöds dag-
ligen två visningar i museibyn, gammaldags skollektion och en hel 
del olika aktiviteter enligt ett dagsschema som fanns till påseende 
bl.a. på vår webbsida.
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TYKY-program
Hälsofrämjande program på arbetsplatsen

Sammanlagt har TYKY -program ordnats för 323 personer under 
året. Programmet är Stundars-inspirerat och består av enkla sam-
arbetsövningar och problemlösningar. Grupperna delas in i mindre 
lag och man utför olika uppgifter som finns utplacerade dels på 
området och dels i museistugorna. Beroende på årstiden och grup-
pens storlek varierade uppgifterna något, men en standard modell 
bestod av bland annat gamla mått, känna igen inhemska spannmål, 
hästskokastning och ”skidning”. Alla tilldelades ett diplom för väl 
utförda sysslor där de själva fick skriva sitt namn med gammaldags 
bläckpennor. TYKY-dagar ordnades även i samarbete med andra 
aktörer som t.ex. MyMax gym och Botnia Events.

Grå Byn 

Sommaren 2014 invigdes utställningen om torparfamiljer i Grå 
byn. Baserat på berättelser om backstugusittare upptecknade av vår 
museigrundare Gunnar Rosenholm togs det fram berättelser till tre 
av stugorna i Grå byn: Krukmakarens stuga, Kopparslagarens stuga 
och Sjömannens stuga. Dockor, två kvinnor, en man och ett barn, 
i naturlig storlek lät tillverkas och de placerades ut i stugorna i sin 
naturliga miljö. Till Krukmakarens stuga gjordes även ett ljudspår.

Större evenemang  
år 2014

1:a maj-fest med ca 1600 besökare 

Vernissage för Kaj Lindgårds utställning ”Mentalitet” i Fähuset. 
Musikprogram och underhållning av Solf  Blåsorkester, Double J 
Twins, Linnea Nylund, Bjarnes musikskola.  Arbetsdemonstrationer 
i Tryckerimuseet. Stundars sålde korv, kaffe och syltgrisar Restaur-
ang Hemmer serverade 1:a majbuffé.

Barnkalas 2.7 med 187 besökare 

Årets Barnkalas regnade bort. Vädret var kyligt och det ösregnade 
hela dagen. På programmet fanns traktorskjuts, tovning, inte-stöta-
marken-bana, linbana, klättervägg, såpbubblor, pärlfiske, ansikts-
målning, snickrande m.m. Raka bananer stod för underhållningen.

 
Hantverkardag 6.7 med 502 besökare

Strålande solsken och sommarens varmaste dag gjorde att besö-
karantalet inte var så högt. 55 hantverkare från Hantverkargillet 
Björken r.f. deltog med arbetsdemonstrationer. ”Neppe berättar” 
var en rolig, ny hantverksidé och Kerstin Jönsson från Sverige som 
deltog i det Nordiska Sticksymposiet förevisade smygmaskvirkning. 
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Den permanenta utställningen med dockor, ljud och berättelser i 
Grå byn invigdes. Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Hantverkardag 3.8 med 367 besökare 

Ännu en varm Hantverkardag med 44 hantverkare från Hantver-
kargillet Björken r.f.  Stundars grannar höll gårdsloppis. För andra 
gången ordnades en gemensam kaffestund för Hantverkarna efter 
dagens slut. En uppskattad och bra tradition har fötts! Klimpsoppa 
och bageriförsäljning.

Konstens söndag 27.7 

Vernissage för bildkonstnär Geir Byrkjelands utställning”Indirekt 
perception” i Fähuset. Gästkonstnärerna Mariann Oppliger och Res 
Thierstein (Schweiz) höll öppet hus i Ateljé Stundars. 

Höstmarknad 14.9 med ca 2500 besökare 

Höstmarknad i strålande väder med 45 försäljare. Malax veteran-
traktorförening gästade marknaden med över 20 traktorer. Malax 
hornseptett uppträdde. Hantverkartorget invid nya Hantverkarhuset 
invigdes. Gästkonstnär Johanna Kinter (Tyskland) hade öppen ateljé 
och på Hemmersgårdens vind fanns Karin Rosendahl, Marianne och 
Isak Wasberg på plats för att berätta om utställningen ”Stickat och 
virkat ur Karins gömmor”. På museiområdet kokades rödmylla och 
hölls kurs i hur man bygger en ”snidigärdsgård”. Grannarna Karin 
och Michael Luther hade öppet hus i sin rosenträdgård.

Julmarknad 30.11 med ca 8000 besökare 

Julmarknad med rekordstor publik och 64 försäljare och ca 50 
talkoarbetare. Under julmarknaden ordnades även bageriförsälj-
ning, pepparkaksbakning, ringdans på Hemmersgårdens vind med 
Solf  UF:s och Brage folkdanslag, Anna-Karin Berg och Bo Lund. 
Korsholms lucia vandrade genom marknadsområdet och uppträdde 
på utescenen. Gästkonstnär Heong uk Choi (Sydkorea) hade ett 
TofuArt konstprojekt ute. Klimpsoppa serverades i Hemmersgården 
och kaffe i Fähuset, Emilcafé och Smedens stuga.
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Mindre evenemang  
år 2014

En hel rad mindre evenemang har utförts på Stundars under året. 
Vissa evenemang har varit i vår egen regi och andra har utförts av ex-
terna organisatörer. I början av juni höll Finlands svenska folkdans-
stämma sin vackra festuppvisning på Stundars museiområde. Ett 
nytt lyckat evenemang var Meteoritmaraton 16.8, ett maratonlopp 
med start på museiområdet. Huvudarrangörer för Meteoritmaraton 
var Solf  IK. Korsholms musikfestspel arrangerade traditionsenligt 
en konsert på Hemmersgården. Kristen sång på Stundars hade sitt 
årligen återkommande musikmöte på museiområdet och Korsholms 
vuxeninstitut ordnade parkgymnastik under sommarmånaderna. 
Därtill användes området väldigt flitigt som promenad- och re-
kreationsområde.  

Konst på Stundars
Kulturhistorisk utställning ”Stickat och virkat ur Karins gömmor” 

Sommaren 2014 förverkligade Stundars r.f. och Österbottens Hant-
verk r.f. i samarbete en utställning som baserades på Solfbon Karin 
Rosendals unika samling av gamla virkade och stickade textilier. 
Utställningen av historiska textilier kompletteras med material 
från Stundars egen textilsamling. Utställningen lyfte också fram 
virkning och stickning som en lustfylld och i högsta grad levande 
tradition i Österbotten. Nutida garnhantverkare som presenterades 
i utställningen var Marianne Wasberg, Maria Blomberg och Isak 
Sundström, samt Eva Fransson. 

Utställningen var öppen 24.6–7.9.2014 på Hemmergårdens vind. 
Ett besök på utställningen var en programpunkt den 2.7. för ca 
100 av deltagarna i det Nordiska Sticksymposiet som ordnades i 
Vörå. Enligt utställningens gästbok sågs den under sommaren av 
ca 600 besökare. I samband med utställningen ordnades en lekfull 
teckningstävling ”Designa din egen vante”. Tävlingens 30 bidrag 
finns att beskåda på Stundars webbsida. Bland deltagarna, som var 
i åldern 2–63 år, utlottades tre priser. 

Utställningar i Hemmersgården och i Fähuset 

1.5–19.6 Bildhuggare Kaj Lindgård, ”Sympati”, i Fähuset
24.6–15.9  Stickade textilier ur Karin Rosendahls samling,  
 Hemmersgårdens vind.
24.6–24.7  Fotoutställning med bilder och text ur boken  
 ”Stundars grannar”, Linus Lindholm och Sara  
 Bergström, i Fähuset
27.7–15.8  Bildkonstnär Geir Byrkjeland, ”Indirekt perception”,  
 i Fähuset
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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. 
År 2014 hade Ateljé Stundars följande gästkonstnärer. 

Anthea Bush (Storbritannien, Nederländerna)
Bas Ketelaars (Nederländerna)
Mariann Oppliger & Res Thierstein (Schweiz)
Johanna Kintner & Nora Mertes (Tyskland)
Heong uk Choi (Korea)

Marknadsföring och  
samarbete 

Öppethållning 

Stundars var öppet enligt beställning och dagligen kl. 11–16 under 
sommarsäsongen. År 2014 inföll sommarsäsongen: 23.6–15.8. 
Konstutställningar, program i museet, butik och café samt husdjuren 
var under sommaren tillgängliga för besökare. Årets husdjur kom 
från Mikael Eriksson, Christer Storfors och Bjarne Back.

Stundars beviljade fritt inträde för assistenter till personer med 
funktionsnedsättning genom Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten 
Tuki r.y. Även lottor och krigsveteraner gavs gratis inträde. Barn 
under 18 år erbjöds gratis inträde vanliga sommardagar.

Marknadsföring 

Marknadsföringen till närregionen sköttes främst genom annonser 
i dagstidningarna Vasabladet och Pohjalainen samt gratistidningar. 
Evenemangskalendrar och övrigt marknadsföringsmaterial distribu-
erades till turismaktörer i regionen. Kontakten till medlemmar och 
besökare sköttes genom medlemsbrev samt via den egna webbsidan, 
Facebook och Instagram. Stundars marknadsförde sina evenemang 
via olika virtuella evenemangskalendrar. 

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 Korsholms kommun 
och Vasaregionens Turism ab. Stundars deltog också i projektet Res 
& Relaxa som drevs av Vaasan ammattikorkeakoulu. Syftet med 
projektet var att utveckla produkter eller tjänster inom välmående 
i Österbotten. Inom ramen för projektet arbetades ett gemensamt 
paket med Wasa Wellness fram: ”TYKY-dag med Qigong och his-
toriska upplevelser”. Tillsammans med hotellen Astor och Vallonia 
gjordes paket där både hotellövernattning och besök på Stundars 
ingick. Projektet avslutades i april 2014.
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Medlemskap 

Stundars r.f. är medlem i museiförbunden Finlands svenska hem-
bygdsförbund r.f., Suomen kotiseutuliitto, Finlands museiförbund 
r.f, Aktion Österbotten, Rakennusperinteen ystävät ry – Byggnads-
vårdens vänner 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 ordförande Olle Victorzon 
är medlem i Fastighets Ab Havets hus.

Övrig service på museet

Restaurang Hemmer

Restaurang Hemmer och konferensservicen sköts av Vaasa Ra-
vintolat Oy. Hyresavtalet med Vaasa Ravintolat gäller nu för åren 
2013–2017.

Gros butik 

Gros butik & café har varit öppen dagligen under sommarsäsongen 
samt vid gruppbesök. Inför julsäsongen hölls butiken öppen vid 
gruppbesök.

Bageri och övrig servering 

I samband med evenemang på Stundars har bageriet bakat syltgri-
sar, rågbröd och limpor. Under Hantverkardagarna har kokats och 
serverats traditionell klimpsoppa. Bageri, kaffe- och klimpsoppsser-
veringen har skötts av Stundars personal med stor hjälp av frivilliga. 

Hantverkarhuset

Hantverkarhusets övre våning hyrs sedan maj månad ut för möten 
och kurser. Nedre våningens snickeriverkstad hyrs ut för kurser.

Rökbastu

Rökbastun på museiområdet hyrs ut till grupper, oftast i samarbete 
med restaurang Hemmer.
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Projektanställda 
Konservator Reet Brido 25.6–24.12.2014 (arbetstid 50%)

Timmerman Charsten Granholm för Hantverkarhuset, 
anställd sedan 1.8.2012–31.12.2014.

Vaktmästare Calle Holm var anställd med lönesubventions-
stöd för tiden 22.4–21.10.2014.

Projektledare Niels Lipasti från 6.5.2013–5.5.2014 (ar-
betstid 73%).

Digitaliseringsprojekt, Emilia Lall 1.9–14.11.2014.

Sommarpersonal 
Guider - Magnus Löfroth, Martin Backman, Helena Hyvö-
nen, Johanna Sten
Försäljare i Gros butik & café – Petronella Nordman
Byggnadskonservator – Saana Lind
Djurskötare – Anna Friman
Trädgård – Sara Nedermo

Övriga timanställda
Enligt behov anställs personal framför allt i bageriet och 
inom byggnadsvården. Huvudansvarig för arbetet i bageriet 
är Bagarmästare Mikael Eriksson.
 
Praktikanter och praoelever
Under året har Stundars haft en praoelev, två praktikanter 
från Yrkesakademin i Österbotten med inriktning på inred-
ning och trädgård. Via olika sysselsättningsinstanser har vi 
också tagit emot fyra praktikanter inom områdena kontor, 
byggnad och klädvård. 

Fortbildning och seminarier

Susanne Lagus deltar sedan år 2013 i en utbildning i Pro-
duktutveckling arrangerad av Läroavtalsbyrån i Vasa och 
Rastor. Utbildningen beräknas avslutas år 2015. 

Victoria Nylund, Susanne Lagus, Annika Harjula-Eriks-
son, Peter Båsk deltog i ”Leva i två världar” slutseminarium, 
11.2.

Ulla-Britt Lassus deltog i ”Spara i molnet” kurs vid Kors-
holms vuxeninstitut 13.2.

Annika Harjula-Eriksson och Susanne Lagus deltog i 
Museiverkets skolning om nya katalogiseringsdirektiv, 13.3.

Peter Båsk och Carl-Erik Forth deltog i Byggnadsvårds-
seminarium i Ilmajoki, 11.4.

Peter Båsk, Karl-Erik Berg, Annika Harjula-Eriksson, 
Gunilla Sand och Victoria Nylund deltog i Museala Var-
dagsrums studieresa till Vallby friluftsmuseum, Vadstena 
kloster, Gamla Linköping och Skansen i Sverige, 22–24.4.

Gunilla Sand deltog i workshop om ”Museer och sociala 
medier”, 5.5.

Peter Båsk och Carl-Erik Forth deltog i Kulttuuriperinnön 
säilyttäminen – hirisrakennuksen uusi elämä, Orisberg.

Victoria Nylund deltog i det internationella kulturarvsnät-
verket Bridging Ages konferens i Ngurunit, Kenya, 25–29.8. 
Temat för konferensen var ”Education, Heritage and Com-
munity Building”.

Första hjälp kurs arrangerades för hela personalen den 26.6.

Organisation

Styrelsen 

Johan Olof (Olle) Victorzon ordförande 
Ordinarie ledamöter: Sara Bergström, Christine Bonn vi-
ceordförande, Carl-Erik Forth kassör, Christer Finne, Ville 
Klemets, Anita Kronqvist, Kenth Nedergård och Camilla 
Svedberg-Smeds.
Suppleanter: Monica Asplund, Maria Blomberg, Olav 
Englund, Gun-Lis Landgärds, Mikaela Nygård, Emelie 
Sandelin, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell och Tove Söder-
holm. 
Representant för Korsholms kommunstyrelse: Michael 
Luther, suppleant: Stig Beijar 
Representant för Hantverkaregillet Björken r.f.: Leif  
Paulin 
Revisor: Petter Ingo  
Bokföring: WT företagstjänster

Styrelsen höll sitt konstituerande möte 14.1.2014 och har un-
der året haft nio (9) protokollförda möten med 88 paragrafer 
behandlade. AU har sammankommit till tre (3) möten under 
året. Styrelsen har även utsett medlemmar till nio (9) kommit-
téer (arbetsutskottet, personalsektion, barnkulturkommitté, 
bildkonstkommitté, byggnadsvård- och museiområdeskom-
mitté, grönområdeskommitté, hembygdsinventeringsgrupp 
och musikkommitté).

Medlemmar och frivilligt arbete 

Stundars r.f. hade under året 151 medlemmar, vilket var en 
minskning med 27 personer. Medlemsavgiften år 2014 var 10 €. 
De stora evenemangen har fungerat väl tack vare frivilliga in-
satser av medlemmar, styrelse och andra intresserade. År 2014 
bokfördes 1275 talkotimmar. Hantverkaregillet Björken r.f:s 
medlemmar har utfört arbetsdemonstrationer under Stundars 
hantverkardagar, tidsresor och skolhantverkardagar. 

Personal på Stundars

Under år 2014 hade Stundars sammanlagt 9,5 årsverken förde-
lade på 49 anställda. Utbetalda löner jämte sociala kostnader 
uppgick till 325 618,59 €. Dito kostnader för Hantverkarhuset 
var 25 007,67 €. De totala lönekostnaderna jämte sociala 
kostnader var 350 626,26 €. Stundars följer museibranschens 
kollektivavtal enligt ”Museoiden koskeva työehtosopimus”. 

Ordinarie personal 
Verksamhetsledare Gunilla Sand (alterneringsledig 
1.11.2014–25.10.2015), timmerman Karl-Erik Berg, in-
tendent Peter Båsk (arbetstid 50 %), tf  forskare Annika 
Harjula-Eriksson, tf  museipedagog Susanne Lagus (tjänst-
ledig 4.11.2014–31.12.205), kanslist Ulla-Britt Lassus, tf mu-
seipedagog Eva-Marie Backnäs, samt projektledare och t.f   
verksamhetsledare (1.11.2014–25.10.2015) Victoria Nylund
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Besök 2014

Gunilla Sand besökte Åland tillsammans med Finlands 
svenska hembygdsförbund, 26–27.8.

Peter Båsk, Annika Harjula-Eriksson och Victoria Nylund 
deltog i Kulturarvsresursens slutseminarium 4.9.

 Hela personalen deltog i Museala Vardagsrums slutsemi-
narium på Stundars 26.9.

Peter Båsk och Annika Harjula-Eriksson deltog i Kultur-
Österbottens inspirationsresa till Jakobstad.

Annika Harjula-Eriksson och Victoria Nylund deltog i 
Muuttuva museo seminarium i Lillkyro, 1.10. 

Peter Båsk, Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog i 
Museala Vardagsrums slutseminarium på Sagalund 10.10. 

Peter Båsk och Carl-Erik Forth deltog i Korjausneuvonnan 
vuosipäivä i Helsingfors 12.11.

Understöd och bidrag

Understöd och bidrag 2014

140.000,00 Korsholms kommun, för verksamheten
103 032,00 Undervisningsministeriet, statsandelar för  
 museiverksamhet
70 417,23 MAVI / Landsbygdsverket, för Hantverkarhuset
17 505,79 Korsholms kommun, för projekt Hantverkar- 
 huset 
1222,11 Leaderprojekt ”Slöjdkontakt och  
 hantverksmöten”, kommunal del 
26 414,64 Leaderprojekt, ”Slöjdkontakt och  
 Hantverksmöten”,  MAVI
4 051,99 Leaderprojekt ”Utveckla kompetenscentrum  
 Byggnadsvård”, kommunal del

21 310,91    Leaderprojekt ”Utveckla kompetenscentrum  
 Byggnadsvård”, MAVI
72 500,00 Museala Vardagsrum
15 000,00 Museiverket, Innovativt bidrag
2.465,72 HSS Media / Vasabladet, för Tryckerimuseets  
 underhåll
1 500,00  Österbottens konstkommission, för  
 utställningen ”Stickat och virkat ur Karins  
 gömmor”
5 000,00 Undervisnings- och kulturministeriet, för  
 bildarkivet
6000,00 Svenska kulturfonden, för föremålskonservator  
 (tillsammans med Granösunds fiskeläge)
1 300,00 Aktiastiftelsen i Solf-Sundom, för  
 utställningen ”Stickat och virkat ur Karins  
 gömmor”
3 000,00  Korsholms kommun, sommarjobbare 2013

Stundars r.f. har under året fått totalt 402 797,37  € i bidrag 
och understöd. Ifall projektstödet till Hantverkarhuset på 
87 023,02 € tas med (EU, stat och Korsholms kommun) 
uppgår summan till 490 720,39 €.

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet för år 2014 visade vinst 36 548,85 €. 
Orsaken till det stora överskottet detta år är att sista utbe-
talningen för projektet Hantverkarhuset gjordes i december. 
För byggnader gjordes avskrivningar för 18 995,00 € (7%) och 
för maskiner med summan  12 265,67 € (25%). Understödet 
från Korsholms kommun var 140.000,00 €. Undervisnings-
ministeriet betalade statsandelar för museiverksamheten till 
37% av kostnaderna för fyra (4) årsverken eller sammanlagt 
103.032,00 €. Stundars lånesumma uppgick till 52.500,00 €.           
 

Evenemang Jan Feb Mars April Maj Juni Juli  Aug Sept Okt Nov Dec summa   
Museibesök,guidning   16 18 105 181 59 51 58 30 24 13 555 
Museibesök med program   25 12 110 866 1316 497 35 18  60 2939 
Skolelever/daghem/stud.  42  27 3192 60   10 120 91 201 3743 
Konsert/Konstutställning      170 795      965 
Första maj*     1600        1600 
Hantverkardag       550 400     950 
Barnkalas, barn +vuxna       200      200 
Höstmarknad*         2500    2500 
Julmarknad*           8000  8000 
Övrigt, möten, bastu m.m 14 146 56 57 47 32 15 16 82 41 5  511 
Barn/S-klubben m.m             0 
Kurs/Auktion 22 22 22 22  9   11 22 22 9 161 
Gros**      210 923      1133 
Sammanlagt             23257 
Restaurang 48 502 133 222 879 710 305 371 817 307 747 847 5888 
Sammanlagt 84 712 252 358 5933 2238 4163 1335 3513 538 8889 1130 52402 

* uppskattat antal 
** kassarapport (käteinen+p.kortti) delat med 10 € sommartid 

Verksamhet utanför St. 1   2 1     5 2  
oktober och november tidsresor med Bark på Ritz, 416 deltagare            
  



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

www.stundars.fi
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