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Museets verksamhet

Sundom bygdeförening är  
Årets Gunnar 2020

Sundom bygdeförening blev Årets Gunnar 2020 med mo
tiveringen att föreningen verkar i museigrundaren Gunnar 
Rosenholms anda genom att med stort engagemang skapa liv i 
museiområdet i Sundom. En av de övergripande målsättning
arna för föreningen är att skapa trivsel bland de 2500 byborna 
som också är en stadsdel i Vasa stad. 

År 2018 övertog föreningen efter tre års förhandlingar byns 
museiområde av Vasa stad. En lång tid av eftersatt underhåll 
avskräckte inte talkogänget som genast samma höst röjde 
bort tre lastbilslass med sly och anlade en ny parkeringsyta. 
Följande år restaurerades två tak och en informationsskylt 
sattes upp. Ytterligare två tak, en restaurerad väderkvarn och 
ännu mera lastbilslass med sly åtgärdades sommaren 2020. 
Sundom bygdeförening har deltagit i flera av de kurser och 
projekt som Stundars ordnat under året. 

Pandemiåret 2020

Året 2020 har präglats av coronapandemin samt de påföljande 
restriktioner som vidtagits för att stoppa smittspridningen. 
Hela det finländska samhället stängdes ned under mars och 
april 2020 vilket även innebar att museet stängdes helt och 
hållet för besökare. De grupper som var inbokade för våren 
och sommaren inhiberades inom loppet av någon vecka. När 
även våra större evenemang fick ställas in var föreningens 
ekonomiska utsikter mycket illavarslande. Förlustsiffrorna 
från föreågende år var även betydande. Styrelsen beslöt där
för att permittera personalen i april och maj. Senare under 
året blev det möjligt söka kompensation för inkomstbortfall 
vilket även beviljades av undervisningsministeriet vid två till
fällen. En glad nyhet under året blev att Stundars beviljades 
ytterligare ett halvt årsverke i statsandelar för yrkesverksam 
museiverksamhet. 

Myndigheterna har, ofta med kort varsel, gjort ändringar 
i besluten om hur många som får samlas på offentliga sam
mankomster vilket naturligtvis påverkat Stundars publika 
verksamhet. Merparten av våra större evenemang har alltså 
inhiberats. Vi är ändå tacksamma över att epidemiläget under 
sommaren möjliggjorde en nästan normal öppethållning och 
att många finländare valde att ”hemestra” på hemmaplan. 
Coronaåret 2020 var också betungande för våra hyresgäster, 
Cirkas café och butik och Restaurang Hemmer, då flera av 
restriktionerna var inriktade på att trygga säkerheten i caféer 
och restauranger med begränsningar i kundmängder och 
öppettider. 

Det har på alla sätt varit ett märkligt år, men vi kan konsta
tera att vi ändå fått många nya lärdomar som vi med fördel 
kan fortsätta med även efter att pandemin lättat. Digitala 
mötesplattformar har gjort det möjligt att genomföra möten, 
kurser och föreläsningar oberoende var deltagarna eller de En museitorsdag var temat Bondstugans interiörer.
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medverkande befinner sig. På samma sätt märker vi att vårt 
vackra museiområde fått fungera som rekreationsområde 
mera än vanligt. Även vandringsleden har utnyttjats flitigt. Vi 
upplever också att vi fått god synlighet under året i massmedia.

Föremålssamlingarna 

Katalogiseringsprogram  
för museiföremålen

Stundars köpte under år 2019 licens för samlingshanterings
systemet Museum Plus. Programmet är utvecklat för alla 
typer av museisamlingar (föremål, konst, arkivhandlingar, 
byggnader och film) och kan överföra uppgifter om samlin
garna till sökmotorn Finna. Tack vare Museum Plus kan våra 
museibyggnader och uppgifterna om dem införlivas i systemet 
vilket underlättar museets forskning och dokumentation av 
byggnadsvårdsåtgärder.

Riktlinjer för museisamlingarna

Nya riktlinjer för museisamlingarna vid Stundars antogs i 
mars 2019. I dokumentet beskrivs Stundars samlingsuppdrag 
och samlingarnas administration, skötsel, tillgänglighet samt 
användning. Stundars samlingsuppdrag är definierat till den 
materiella och immaterialla kulturen kring den förindustriella 

perioden i svenska Österbotten 18701920, främst då kring 
österbottniskt byggnadsarv och traditionella hantverk och 
arbetsmetoder. 

Under år 2020 har dokument och annan information som 
skapades under ”Gunnartiden”, det vill säga det accessbase
rade katalogiseringsprogrammet, börjat införas i MuseumPlus. 
De föremål som under 1980talet hade getts ytterligare en ka
talognummer, har börjat registreras i MuseumPlus. Stugorna 
på museiområdet har fått egna katalognumror och vi har testat 
att registrera byggnadsvårdsarbetet även i MuseumPlus. Under 
sommaren har de resterande kläderna i Textillagret fotografe
rats och delvis införts i MuseumPlus. Textilierna har ordnats 
i grupper för att underlätta paketering och förvaring. Arbetet 
utfördes av Annika Mäenpää som kulturarvspraktikant via 
Svenska kulturfonden.

Genom det material som har skapats för Museitorsdagarna 
och sommarprogram har museiföremålen lyfts fram och ny 
information som framkommit har införts i katalogiserings
programmet.

Stundars dokumentarkiv 

Stundars organisationsarkiv har varit utspritt i flera utrym
men. Källarutrymmet i fd Aktia tömdes med kort varsel på 
grund av renovering i byggnaden och kapslar och dokument 
flyttades till Rofhöks. Under året har en genomgång av Stun
dars arkivdokument gjorts med sortering och arkivering av 
främst räkenskaperna.

Virkad penningpåse 
ur Stundars textil
samling.

Repslagargesäll 
Kari Heikinmatti 
och svarvarmästare 
Nisse Staaf tar igen 
sig efter en intensiv 
Hantverkardag.
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Mjölnarbackens Fähus fick nytt pärttak. Mamsellkvarnens maskineri är imponerande. Här syns ett av kugg
hjulen som driver kraften vidare från vingarna ner till kvarnstenarna 
där säden mals.

Den nya vingexelstocken till Mamsellkvarnen blev en 200 år gammal fura. Här svarvas den till av timmerman Torleif Westerholm och 
museivaktmästare Simon Dahl.
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Byggnadsvård och  
underhåll på området

Reparationer av vattenläckage  
och fuktskada i Bondstugan  

I februari upptäcktes ett vattenläckage i Bondstugan. När 
väggfasta bänken och golvplankorna öppnades konstaterade 
även gamla fuktskador i bland annat stockarna under fönst
ren. Även krypgrunden rensades på organiskt material och 
gammalt byggnadsskräp. Stockarna under fönstret förnyades 
liksom hela fönsterkarmen, fönsterfodret samt väggens bräd
fodring. Vattenanslutningen som installerades i början på 
1970talet i väggbänkarna för att betjäna museets verksamhet 
kring kalas och marknader har nu kopplats bort. 

Förnyade tak i museibyn

I lekparken fick uthuset ett nytt brädtak (halva) som även 
tjärades. Mjölnarens stuga fick nytt pärttak (norra sidan) och 
även skorstenen försågs med ny plåtbeklädning. Mjölnarens 
uthus fick nytt pärttak och Mjölnarens utetupp fick nytt 
nävertak.  Leklanthandeln fick nytt plåttak, även undertaket 
förnyades. 

Restaurering av Mamsellkvarnen

Tack vare extern finansiering kunde timmerman Torleif  
Westerholm anställas som projektledare för ett omfattande 
projekt att återställa Mamsellkvarnens funktion och kon
struktion. Timmermans och smidesarbetet var både kvalifi
cerat och komplicerat eftersom det inte finns några ritningar 

och ofta har även originaldelar saknats. Golvkonstruktionen 
har förnyats helt genom att den gamla betongsulan pikades 
bort och ersattes med vasor och nya plankor. De flesta av 
kvarnens trä och snickeridetaljer för sädesmalning har 
också förnyats och här har krävts både timmermans och 
smideskonster. En tvåhundraårig tallstock har bearbetats 
för att bli en både rund och fyrkantig vingaxel, bland an
nat genom en hemmabyggd gigantisk svarv. Svarvningarna 
filmades och efter att klippet sattes ut på Facebook har det 
visats 34 000 gånger. 

I samarbete med projektet Härliga hus i Österbotten gjordes 
en film där kvarnen presenterades. Filmen, som gjordes av 
projekt Boden Live, har fått svensk och finsk textning.

 På Stundars Höstmarknad hölls också en kvarndag där 
arkitekt Kirsti Horn föreläste om traditionella väderkvarnar 
i Finland. 

Pedagogiska filmer  
i byggnadsvård

Praktikant Susan Granberg dokumenterade byggnadsansva
rige Eddie Österåkers arbete med att timra upp Mjölnarens 
utetupp på nytt och även lägga ett traditionellt nävertak. 
Filmen som även har finsk textning finns på Stundars YouT
ubekanal. 

Tryckerimuseets fasad målades  
inför jubileumsåret 2021

Tryckerimuseet firar 40 år som museibyggnad år 2021. Inför 
märkesåret beslöts att fasaden åtgärdas med skrapning och 
målning två varv med ljus engelsk röd linoljefärg. Även föns
terfoder och dörrar målades om, rännor rätades upp och må
lades. Också trapptaken målades. Fastighets ABB Journalisten 
gav ett extra underhållsbidrag för målningen.
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Stundars Lekpark förnyas 
Under hösten påbörjades arbetet med att utvidga och förbättra 
Stundars lekplats och uterum vid Hemmersgården. Målsätt
ningen är att erbjuda en uppgraderad lekplats centralt i byn 
som främjar social samvaro över generationsgränserna. För 
projektet har Stundars fått Leaderfinansiering Feelgood samt 
även bidrag från andra fonder och organisationer. Arbetet 
avslutas under våren 2021.

Utanför djurgården skapades också en liten lekhörna med 
redskap som vi fick överta av Korsholms kommun. 

Nytt Leaderprojekt inom byggnadsvård 
Härliga hus i Österbotten  
– komeat pohjalaiset talot

Det tvåspråkiga interregionala Leaderprojektet Härliga hus 
i Österbotten – komeat pohjalaiset talot (HÄRÖ) inledde sin 
verksamhet 1.4.2020 med byggnadskonservator Anni Leh
timäki som projektledare. I projektet samarbetar Stundars 
med Jakobstads museum, Understödsföreningen för Carlsro 
rf samt Kosolan talo i Lappo. Projektet stöds även av Svenska 

kulturfonden och EteläPohjanmaan kulttuurirahasto. Syftet 
med projektet är att ge information och rådgivning i byggnads
vård genom evenemang, upplevelser, kurser, produktutveck
ling, forskning och musei och kulturarvsverksamhet. Följande 
aktiviteter har ordnats: Kartläggning och restaurering av 
skador i gamla hus (på svenska och finska) 11 & 15.6.2020, 
evenemanget Öppna trädgårdar 5.7.2020 i Carlsro samt kurs 
i att restaurera vasstak 31.71.8.2020 på Stundars. I samband 
med Europas kulturmiljödagar i september hölls program 
vid Kosolan talo i Lappo 12.9 och kvarndag i samband med 
Stundars höstmarknad 13.9.2020. En digital bidragsklinik 
hölls 8.10 på både svenska och finska. Byggnadsvårdseven
tet som var planerat för Korsholms kulturhus hölls i stället 
digitalt och lockade över 80 deltagare. Föreläsare var Erika 
Åberg från Sverige och Hannu Rinne från Finland. Samma 
dag visades en film om restaureringen av Storgårds i Smedsby 
som projektet gjort i samarbete med Boden Live. Filmen fick 
också finsk textning. 

Samma dag presenterades även en sammanställning av olika 
företagare och aktörer inom byggnadsvård i Österbotten. 

Projektet har haft 387 deltagare under året. 



7

Leaderprojektet Gamla gårdar och miljöer 
– en resurs för Österbotten avslutades i 
februari

Projektet Gamla gårdar och miljöer – en resurs för Österbotten 
avslutade under året en framgångsrik verksamhet då samman
lagt 591 deltagare har tagit del i någon av de 31 olika kurser, 
föreläsningar, studieresor eller byggnadsvårdscaféer som 
ordnats. Projektets målsättning har varit att öka kunskapen, 
medvetenheten och intresset för österbottniska gårdar och 
miljöer som kulturarv. 

Seminarium om vasstak och  
restaurering av vasstak

Stundars arrangerade ett seminarium om traditionella 
vasstak 7.3.2020 med 36 deltagare som även uppmärksam
mades i riksradio och tidningar. Deltagarna fick lyssna till 
föreläsningar om traditionella vasstak och om hur man 
reparerar eller bygger vasstak. På eftermiddagen fick vi se 
hur entreprenör Kenneth Esars demonstrerade vasskörd 
vid Näset i Sundom. Flera av regionens museiföreningar 
deltog i kursen eftersom de också har byggnader med vas
stak att förnya. 

Vassprojektet fick sedan en fortsättning då Leaderprojektet 
Härliga hus i Österbotten ordnade en praktisk kurs i hur man 
restaurerar vasstak (se ovan) med vasstaksmästare Tarmo 
Ahonen. För kursen köptes vassknippen skördade från Iitis. 
Vasstaket på Fäbodens fähus restaurerades under kursen 
och färdigställdes sedan av Stundars egen personal. Hela 
processen dokumenterades i två filmer som finns på Stundars 
YouTubekanal.

Stockreparationer och ett lyft för  
museibyggnaderna och dörrarna

Talko för dagledigagruppen gjorde en viktig insats bland 
annat genom att gräva bort jord och lyfta upp Kalasladan 
som sjunkit ned i marken. Samma operation gjordes även 
med Lekparkens uthus där nedersta stockvarvet byttes ut. 
Likaså fick stocken till Stenhuggarens stuga bytas ut på 
grund av fuktskador. Även dörrfodret förnyades och hela 
dörren reparerades och målades lagom till juli i två lager 
engelskt röd linoljefärg. En annan av museets fina och kan
ske även äldsta ytterdörr, dörren till Mjölnarens stuga, blev 
grundligt restaurerad i början av året. Dörrens speciella 
rutmönster är urgröpt ur plankorna och därmed i ett stycke 
med dörren. Med nya trädetaljer och tjära håller den säkert 
hundra år till.

Övriga åtgärder inom byggnadsvården

Nya trätrallar till byggnadsställningarna har köpts och gamla 
har reparerats. 

Tack vare ett extra coronastöd från Svenska kulturfonden 
fick Hemmersgården nya takrännor och stuprör reparerade 
eller ersätta. 

Under hösten påbörjade byggarbetare Jens Smedman en 
restaurering av Gelbgjuteriets fönster.

Golvet och trappan i Hantverkarhusets våning 2 målades 
om. I nedre våningen installerades en fläkt.

Den sedvanliga lagerrensningen och genomgången av Stun
dars utrymmen fortsatte. Uthuset till Stenhuggarens stuga 
gicks igenom och under sommarsäsongen var delar av huset 
tillgängligt för besökare.

Hemmersgårdens hängrännor byttes ut.

Vasstaket till Fäbodens fähus restaurerades under en kurshelg. Till 
höger syns projektledare Anni Lehtimäki.

Skörd av vass vid Näset, Sundom, i samband med vasstaks
seminarium.
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En ”före” bild från Stenhuggarens stuga med stockbyte och  
restaurering av ytterdörren.

Och en ”efter” bild från Stenhuggarens stuga.
På Stundars manglar vi lakan sommartid i Bleckslagarens stuga. 
Nymanglade lakan är en lyx!

Utedass vid Skolan.
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Hantverk

Gunnarpokalen – en lekfull tävling  
i hantverk och kreativitet

I samband med Hantverkardagen 1.8 hölls för första gången 
hantverkstävlingen Gunnarpokalen i kategorierna trä och tex
til. Samarbetsparter var, förutom Hantverkaregillet Björken, 
även Korsolms 4H och Österbottens hantverk. De vinnande 
bidragen fick delta i Gillets utställning på Loftet i september. 
Coronaåret inverkade säkert så att antalet deltagare inte blev 
så många, men juryn kunde konstatera att nivån på deltagar
nas bidrag var hög. 

Hantverkaregillet Björkens verksamhet

Hantverkaregillet Björken har under året av förklarliga skäl 
inte haft så stor verksamhet. Spånkorgen har dock utkommit 
med två nummer som brukligt. Tryckerimuseets sättare och 
tryckare medverkade i en film som Leaderprojektet Kulör och 
Boden Live sammanställde. 

Museipedagogisk  
verksamhet

Mycket få grupper under 2020  
men en bra sommarsäsong

Stundars har under året haft väldigt få grupper på besök. Vi 
har endast haft en (1) skolgrupp under året! Skolorna hade 
distansundervisning under stora delar av vårterminen och 
under hösten hade kommunerna i regionen avrått från extra 
skoltransporter förutom de reguljära skolskjutsarna. I prak
tiken betydde detta att inga skolor eller dagisgrupper kunde 
ta sig till Solf. 

Tacksamt nog lättade coronaläget så pass att vi, efter vissa 
justeringar, kunde öppna museiområdet för besökare lagom 
till sommarsäsongen. Stundars var öppet dagligen under tiden 
22.615.8.2020 och vi kunde välkomna många inhemska besö
kare som passade på att ”hemestra” efter en tung coronavår. 
Sommarprogrammet bestod, förutom av nya temadagar, av 
djurguidningar, guidningar för barn och så att säga vanliga 
guidningar och gammaldags skollektioner. 

På sommaren kunde besökare ta del av temadagar kring 
textil (2 & 15.7), mat (10 & 27.7), djur (20.7 & 8.8) och kul
turlandskap (29.7). Temadagarna som var ett nytt inslag i 
Stundars utbud lockade sammanlagt 912 besökare.

Denna sommar kunde besökare även se flera nya utrymmen 
eller ta del av utrymmen med ny funktion. Vi hade bland an
nat tre olika utetuppar, genom att Skolans, Bondstugans och 
Mjölnarens utetuppar visades. I Bleckslagarens stuga fanns en 
liten stenmangel inrymd. I Snickarens uthus kunde man gissa 
olika träslag. I Stenhuggarens uthus fanns en liten utställning 

med djurillustrationer och information om våra vanligaste 
husdjur. I Stenhuggarens stuga fanns föremål som hörde ihop 
med djurhållning och i Krukmakarens farstu fanns en liten 
utställning om husgeråd. 

Museitorsdagar

Stundars museitorsdagar har under året ändrat karaktär. I 
stället för att erbjuda aktiviteter i museet har nu program
met flyttat ut till hemsida och sociala media. Olika teman 
har lyfts upp såsom Kaffe och tekulturer i olika länder 
(13.2), Krukväxternas historia (12.3), Hållbarhetens tradi
tion (24.9), Ulldag (22.10), Äldre tiders ljuskällor (29.10), 
Svenskadagentraditioner (5.11), Bondstugans interiörer 
(12.11) och Gammaldags jultraditioner (10.12). Flera korta 
filmer har producerats kring museitorsdagarnas innehåll och 
finns publicerade på hemsida och Stundars youtubekanal. 
Lokalradion och de regionala TVnyheterna intresserade sig 
särskilt för jultraditioner och inslag från bondstugan sändes 
både på svenska och finska. Museitorsdagarnas program har 
planerats och förverkligats av museipedagog Pia Timberg och 
amanuens Susanne Lagus.

Övriga aktiviteter under året

Stundars medverkade i Hållbarhetsveckan i september med en 
programdag 24.9 då även Radio Vega besökte museet. 

Under höstlovet fanns en Sagostig i Gråbyn som förverk
ligades i samarbete med Korsholms bibliotek. Även fåren 
fanns på plats. 

Under coronavåren gjorde museiassistent Maria Blomberg 
två rundturer på museiområdet där man kunde söka nallar 
eller delta i en digital frågesport. 

Sonja Backlund har fortsatt odla kulturarvssorter av ärtor 
och olika bönor i trädgårdslandet i Gråbyn. 

Stundars blev del av Aktion Österbottens Byabingo där man 
kan idka byaturism genom att besöka lokala sevärdheter.

Publikens favorit i hantverkstävlingen Gunnarpokalen. En picknick 
i virkat.
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Museet som klassrum – Innovativt projekt 
tillsammans med Brages friluftsmuseum

Museiverket godkände Stundars och Brages friluftsmuseum 
gemensamma ansökan ”Museet som klassrum” som ett inno
vativt projekt. Målsättningen är att ta fram nya pedagogiska 
koncept för både låg och högstadiet som bland annat beaktar 
friluftsmuseernas möjlighet att knyta an till två av målen i 
Agenda 2030; Hållbara konsumtions och produktionsmöns
ter (mål 12) och En god utbildning för alla (mål 4). Ped.mag 
Martina Wallin är anställd projektledare för projektet som 
inleddes under hösten 2020 och avslutas under 2021.

Hantverkar 
- och konstläger för barn i juni

I juni ordnades två läger för barn. Pro Artibus höll ett Konst
läger och Stundars höll i samarbete med UngMartha ett 
Hantverkarläger för 40 barn. Susan Granberg var ansvarig 
ledare. 

Julkalender i Solf i stället för julvandring

Tillsammans med Solfs församling och andra organisationer 
i Solf  ordnades en julkalender med 24 utplacerade luckor i 
fönster och byggnader runtom i Solf. Julkalendern blev ett 
omtyckt promenadmål i december och luckorna fanns kvar 
till trettondagen. 

Större evenemang  
år 2020
Året 2020 var exceptionellt eftersom de flesta av Stundars eve
nemang inhiberades på grund av smittskyddsbestämmelser och 
begränsningarna i sammankomster för offentliga samlingar.  

Sportlovsevenemang 27.2.2020  
med ca 400 besökare

En strålande fin vinterdag med många barnfamiljer på besök. 
Korsholms bibliotek var en av våra samarbetsparters under 
detta evenemang och bjöd bland annat in till sagostund i 
Rofhöks. Ute på museiområdet kunde man grilla korv och ta 
del av utomhusaktiviteter.

Förstamaj-evenemang 1.5 inhiberat

Barnkalas inhiberat - men däremot hölls 
Barnens eftermiddag 24.6.2020

Under denna eftermiddag bjöds på sagostund, utomhuslekar 
och workshoppen Hemulens herbarium. Samarbetsparter 
Korsholms kommun och Förlaget.

Hantverkardag 13.6.2020 inhiberad

Höstmarknadens försäljare med tryggt coronaavstånd.
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Hantverkardag 1.8.2020  
med 218 besökare totalt
Arbetsdemonstrationer av Hantverkaregillet Björkens med
lemmar och utställning av tävlingsbidragen för Gunnarpoka
len i trä och textil. Publiken kunde rösta på sin favorit.

Klimpsoppan kokades också denna dag! 

Höstmarknad 13.9.2020  
med ca 2000 besökare 

Den traditionella höstmarknaden hölls med större avstånd 
mellan försäljarna vilket betydde att antalet var mindre än 
tidigare år. Publiken trivdes dock i det fina vädret och fick som 
vanligt lyssna till Malax hornseptett och se på traktorparaden 
med Malax veterantraktorer.

Denna söndag uppmärksammande Stundars även Europas 
kulturmiljödagar genom att ordna ett seminarium med kvarn
tema. Arkitekt Kirsti Horn föreläste på svenska och finska 
om traditionella väderkvarnar i Finland  konstruktion och 
funktion. Man kunde även bekanta sig med litteratur, foto
grafier och uppgifter om olika kvarnar. En guidad rundtur 
bland Stundars egna kvarnar ingick också i dagens program.

Julmarknad 29.11.2020 inhiberad

Årets julmarknad inhiberades för första gången sedan starten 
år 1973! Orsaken var de rådande sammankomstbegränsning
arna för max 50 personer för offentliga sammankomster. 

Julvandring 16.12.2020 inhiberad

Konstutställningar på Stundars 

25.615.8 Bildkonstnär Timo Konttinen, 
 utställning i Fähuset
25.615.8 Grafikutställningen ”Imprints” 
 på Hemmersgårdens vind med 
 Tuija ArinaSundelin, AnnSofie 
 Kattilakoski, Gunilla LångKivilinna 
 och Maija Minni

Gästkonstnärsresidens Ateljé Stundars

Ateljé Stundars har haft fyra gästkonstnärer under år 2020, 
även om det blev ändringar bland de inbokade konstnärerna 
på grund av coronaepidemin.  

januarijuni: Jolene Mok (UK/Hong Kong)
juliseptember: Susanne Schär & Peter Spillman (Schweiz)
oktobernovember: Andrea Coyotzi Borja (Mexico/Finland)

KulturÖsterbotten initierade en strategidiskussion om Ateljé 
Stundars och residensets betydelse och regionens och de en
skilda konstnärernas behov diskuterades. Målsättningen för 
konstnärsresidenset är att erbjuda arbetsutrymme för gästande 
bildkonstnärer för att på så sätt ge en vitaminspruta för konst 
och kulturlivet i Österbotten.  
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Organisation
Styrelsen för Stundars rf 

Carola Lithén ordförande, Kenth Nedergård viceordförande, 
CarlErik Forth, Sara Bergström, Christer Finne, Ville Kle
mets, Karl David Långbacka, Anna Ros, Johanna Stolpe. 
Suppleanterna Peter Båsk, Johanna Ventus, Anita Kronqvist, 
Mikaela Lervik, AnnChatrin SnickarsHoxell, GunLis 
Landgärds, Tove Söderholm, Camilla SvedbergSmeds deltar 
även i styrelsens arbete.

Michael Luther och Anders Lindman, är representanter 
för kommunstyrelsen i Korsholm respektive Hantverkargillet 
Björken rf. Maria Blomberg deltar som personalens repre
sentant.

Medlemmar och frivilligt arbete 

Stundars r.f. hade under året 145 betalande medlemmar.   På 
grund av coronaepidemin har vi inte haft lika stor frivillig 
verksamhet, men antalet bokförda timmar blev ändå ca 740 
timmar. Vi är också glada för att vi i början av året hann samla 
70 medlemmar, hantverkare och frivilliga till talkokaffe med 
tårta den 12.2.

Talko för daglediga har träffats 15 ggr under året när det 
varit möjligt med tanke på smittoläget. De har bland annat 
sett över Stundars lekredskap och hjälpt till med det praktiska 
ute och byggnadsarbetet. 

Personal på Stundars

Stundars har under 2020 haft följande personer anställda 
i huvudsyssla: museiassistent Maria Blomberg, museivakt
mästare Simon Dahl, forskare Susanne Lagus, projektledare 
Anni Lehtimäki från 1.4.2020, verksamhetsledare Gunilla 
Sand, museipedagog Pia Timberg och byggnadsansvarig 
Eddie Österåker. Anni Lehtimäki, Torleif  Westerholm och 
Martina Wallin har varit projektanställda. Jens Smedman 
har utfört arbete på Stundars men är projektanställd av 
Korsholms kommun. 

Totalt utfördes 8,4 årsverken under året. Stundars följer mu
seibranschens kollektivavtal för privata museer och är medlem 
i arbetsgivarorganisationen Palta ry. Stundars personalguide 
uppdaterades under året. 

Stundars har även erbjudit praktikplatser för elever från både 
andra stadiet och universitet. 

Personalen har hållit två TYKYeftermiddagar under året; 
Stall Långvik besöktes 15.1 och  29.9 Stundars vandringsled 
och guidning i Munsmoskogen.

Mera årsverken!

En glad nyhet var att Stundars beviljades en ökning av stat
sandelarna för museiverksamhet med 0,5 årsverke. Även för 
åren 20212023 får Stundars statsandelar för 4,5 årsverken. 

Att samla vass och lyfta lador är talkogruppen för daglediga bra på.

Läckage i Bondstugan åtgärdas.
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Ekonomi och  
beviljade bidrag
170 000,00 Korsholms kommun, för verksamheten
119 482,00 Undervisningsministeriet, statsandelar för museiverksamhet, 4,5 årsverken
30 000,00 Svenska kulturfonden, för museipedagogisk verksamhet 
25 000,00 Undervisningsministeriet, specialunderstöd ”corona” för tiden 15.331.7.2020
24 957,08 Leaderprojekt (EU, nationell och kommunal del) 
  för Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten
14 426,81 Leaderprojekt (EU, nationell och kommunal del) 
  för Härliga hus i Österbotten – Komeat pohjalaiset talot
20 000,00 Museiverket, innovativt projekt tillsammans med Brages friluftsmuseum ”Museet som klassrum”
8 000,00  Undervisningsministeriet, specialunderstöd ”corona” för tiden 1.8 31.12.2020
5 000,00  Korsholms kommun, sommarjobbare 
5 000,00  HSS Media/Vasabladet, för Tryckerimuseets underhåll/målning av fasad
3 500,00  Hedmanska stiftelsen, för pedagogiskt projekt kring Mamsellkvarnen
3 000,00  Svenska kulturfonden, Huset mitt i byn/coronaunderstöd – takrännor till Hemmersgården
2 000,00  SvenskÖsterbottniska samfundet, för vasstaksprojekt
2 000,00  Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond, för Lekpark på Stundars
2 000,00  Aktiastiftelsen i SolfSundom, för Lekpark på Stundars
1 900,00  Svenska Odlingens Befrämjare rf, för Lekpark på Stundars
1 000,00  William Thurings stiftelse, för pedagogiskt projekt kring Mamsellkvarnen
1 000,00  Ab Svenska Småbruk i Österbotten, för pedagogiskt projekt kring Mamsellkvarnen
1 000,00  KulturÖsterbotten, för projekt om mattraditioner (specialunderstöd)
500,00  KulturÖsterbotten, för dokumentation av vasstak
500,00  Kvevlax sparbank, för Lekpark på Stundars

  
Stundars r.f. har under året fått totalt 441 715,81 € i bidrag vilket är 99944,45 € mera än föregående år. Utav den 
summan är 36 000 € så kallat coronastöd från stat och Svenska kulturfonden.

Det ekonomiska resultatet för år 2020 blev ett överskott på 57 982,11 €. För byggnader och maskiner gjordes av
skrivningar på sammanlagt 18652,49 €. Stundars lånesumma uppgick till 7 500 €.  

Museiassistent Maria Blomberg får hjälp av Torleif Westerholm med att städa ur Stenhuggarens uthus.
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Mjölnarstugans vackra dörr impregneras med tjära för att stå emot 
vind och väder.

Nävertak på gång till Mjölnarbackens lilla utedass, minst fyra lager 
näver skall det vara.
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Evenemang Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec summa

Museibesök vuxna 4 23 5 0 0 414 2567 773 85 53 0 23 3947

Skolelever/daghem/stud. 20 29 49

Konsert/Konstutställning 0

Sportlovsdag 400 400

Första maj* 0

Hantverkarfest 0

Barnkalas, barn +vuxna 0

Höstmarknad* 2000 2000

Julmarknad* 0

Kurs/Auktion/föreläsning 0

Sammanlagt 4 423 5 0 0 434 2567 773 2114 53 0 23 6396

Besök 2020

* uppskattat antal
temadagarna ingår i museibesök vuxna

Personalen.
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