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1 Borgå museum — Museum med regionalt ansvar i östra Nyland 
Borgå museum (invigt 1897) är ett privat kulturhistoriskt museum och regionalt ansvarsmuseum i östra 
Nyland. Museet värnar om, upprätthåller, undersöker och förmedlar det materiella och immateriella 
kulturarvet i Borgå och östra Nyland och är också sakkunnig beträffande det. I museets samlingar ingår 
föremål, konstverk och naturhistoriska prover samt ett fotoarkiv och ett historiskt arkiv. Museet producerar 
sakkunnig- och utställningstjänster i museilokalerna och på nätet samt upprätthåller en museibutik. 
 
Museet omfattas av det lagstadgade systemet för statsandelar och har en ställning som museum med 
regionalt ansvar. Museilagen (314/2019) fastställer principerna för verksamheten för museer som erhåller 
statsandel. Undervisnings- och kulturministeriet samt Museiverket styr stadsandelsmuseernas verksamhet. 
  
Borgå museums kompetensområden är historia och kulturhistoria, bildkonst, naturvetenskap och 
kulturmiljö. 
 
Borgå museum är museum med regionalt ansvar för östra Nyland och ansvarar nationellt för regionens 
kulturarv. Uppgifterna för museet med regionalt ansvar för östra Nyland är 1. att främja 
museiverksamheten och 2. kulturmiljöuppgiften. Museet med regionalt ansvar utvecklar och främjar 
museiverksamheten och samarbetet inom ansvarsområdet samt främjar bevarandet av och den digitala 
åtkomsten till kulturarvet inom sitt verksamhetsområde. Det regionala ansvarsmuseet är sakkunnig på 
kulturmiljöer, speciellt den bebyggda miljön och det arkeologiska kulturarvet och landskapsmiljön, som ger 
utlåtanden, deltar i myndighetsförhandlingar och ger råd samt utvecklar och främjar värnandet om 
kulturmiljöer och samarbetet inom ansvarsområdet samt främjar det digitala bevarandet av och tillgången 
till kunskap om kulturmiljöer. 
 
I Borgå museums organisation ingår 20 museiexperter.  
 

1.1 Museiåret 2022 
År 2022 var Borgå museums 126:te verksamhetsår som firades på många sätt. Besökarantalet i museets 
utställningar och evenemang var 36 520 under året. Jubileumsåret till ära blickade man i framtidsanda 
tillbaka på museets historia. I museets omfattande samlingar gjordes vida och långtgående 
utrymmesarrangemang och ett nytt samlingsförvaltningssystem togs i bruk. Under året utvecklades även 
nya digitala evenemang som det arkeologiska webbinariet och det virtuella julkaffet. 
 
Det gångna året var också ett år av förnyelse. Museet fick en ny direktör i mars, när Johanna Lehto-Vahtera 
inledde sitt arbete. Samarbetsavtalet med Borgå stad förnyades och ett nytt tidsbundet avtal 
undertecknades i slutet av året. Borgå museums första strategi utarbetades från våren till årets slut och den 
offentliggörs i mars 2023. I samband med strategiarbetet togs nya verktyg för verksamhetsplaneringen i 
bruk. 
 
Tack vare ett bidrag på 40 000 euro av Aktiastiftelsen i Borgå sr kunde museet göra betydande förbättringar 
i samlingsutrymmena och -processerna. Ändringsarbetet fortsätter 2023. Under året har museets ordnat de 
egna samlingarna och stadens samlingar, vilkas skötsel museet ansvar för. Museet gör förberedelser för att 
tillgängliggöra olika material på nätet. Publicerandet av de naturhistoriska samlingarna på Artdatacentrets 
sidor Laji.fi framskred under 2022 med över 15 000 dataposter.   
 
Museets samlingar växer genom intressanta donationer. Donationen av Kaj Wilenius arvingar bestod av 
ritningar och fotografier från Wilenius båtvarv. Andra donationer som har erhållits är halmarbeten från 
Borgå, porträtt av rektorerna för Institutet för unga flickor i Borgå, Johan Munsterhjelms bronsskulptur av 
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August Eklöf, arkivmaterial i anknytning till den Solitanderska släkten och en omfattande boksamling med 
Borgårelaterade böcker, som blir en del av museets handbibliotek.  
 
Museet producerade fyra utställningar och två juldukningar 2022. Året inleddes med utställningen Antti 
och Albert – Två landskap i Gamla rådhusets sal. Årets huvudutställningar var Helga Sonck-Majewski – 
Naturens väv och sommarsäsongens Bildernas Borgå. Utställningen Sonck-Majewski (1916–2015) i Gamla 
rådhuset presenterade konstverk av den av många Borgåbor ihågkomna och älskade konstnären. 
Samlingen erhölls som en donation av konstnären Viggo Wallensköld år 2018. Utställningen Bildernas Borgå 
presenterade Borgå och dess invånare via fotografisamlingen.  
 
Jubileumsåret firades även med en publikation och evenemang. Inbjudna gäster bjöds på mottagning 2.6 i 
Gamla rådhuset och på kaffe med tårta i Gamla Kaplansgården. Borgå museiförenings 125-årsjubileumsbok 
Kulturarv, kulturliv publicerades i februari. Boken är skriven Marketta Tamminen. Museets jubileumsår 
kulminerade i Jubileumsveckan som ordnades i juni, med program för alla åldrar. 

1.2 Museets öppettider 
Gamla rådhuset och Holmska gården var öppna vintertid 2.1–30.4 och 1.9–30.12 från onsdag till söndag kl. 
12–16, sammanlagt 20 h/vecka samt sommartid 4.5–29.5 onsdag till lördag kl. 10–16 samt söndag kl. 11–16 
och 1.6–21.8 måndag till lördag kl. 10–16 samt söndag kl. 11–16, sammanlagt 30 h/vecka.  
  
Grupper har tagits emot i museet även under andra tider. 
 
Inträdesavgifter 
Vuxna    10 € 
Pensionärer och arbetslösa 6 € 
Personer under 18 år  fritt inträde 

 
Museet är med i Museikortssystemet (FMAC Oy) 

1.3 Besökare 
Gamla rådhuset 

Vuxna     12 111  
Personer under 18 år   1 579 
Skolelever    1 283 
Sammanlagt    14 973   
 
Holmska gården 

Vuxna     12 422 
Personer under 18 år   1 777 
Skolelever    1 686 
Sammanlagt    15 885  
 
Galleri Gamla Kaplansgården  
Vuxna     5 069 
Personer under 18 år   432 
Skolelever    64 
Sammanlagt    5 565 
 
Veteranrummet 
Sammanlagt    97 

Bildernas Borgå var Gamla Kaplansgårdens utställning 
sommaren 2022. 
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Alla besök 

Vuxna     29 602 
Personer under 18 år   3 788 
Skolelever    3 033 
Sammanlagt    36 520 (2021 15 043)  
 av vilka betalande  11 575 
 
Andelen utländska besökare av museibesökarna var 8,8 %. Besökarna under sommarmånaderna maj–

augusti utgjorde ca 61 % av det totala antalet besökare. 

   

1.4 Samarbetet med Borgå stad 
År 2021 lät Borgå stad göra en extern utredning över förvaltnings- och finansieringsmodeller för 
museiverksamheten i Borgå. Till följd av den ansåg man att också samarbetsavtalet mellan Borgå 
museiförening och Borgå stad måste förnyas. Förhandlingar om det nya avtalet inleddes i mars 2022. 
Stadsdirektörens förslag till fortsatt samarbete var att förhandlingar om att fusionera Borgå museiförenings 
verksamhet med stadens organisation inleds under pågående strategiperiod. Stadsstyrelsen behandlade 
ärendet tre gånger och resultatet var att samarbetet intensifieras men att en fusion inte förbereds under 
denna strategiperiod. Det nya tidsbundna samarbetsavtalet är i kraft till slutet av 2025. I avtalet ingår en 
ansvarsgränstabell, där gränserna för ansvarsområdena och samlingarna definieras.   
 
Borgå museiförening lämnade in ett utlåtande om den ovan nämnda museiutredningen till Borgå stad i 
början av 2022. Föreningen gav också utlåtanden om Borgås stadsstrategi och kulturprogram. 

1.5 Borgå museums strategi 
Enligt beslut av Borgå museiförenings styrelse behöver museet en strategi för sin verksamhet. Arbetet med 
den inleddes i maj. Museets hela fast anställda personal samlades fyra gånger till gemensamma 
workshoppar för att förbereda strategin. Föreningens styrelse ordnade en egen strategiworkshop 14.6. 
Styrelsen behandlade strategiutkastet två gånger och arbetet slutförs i början av 2023. Museets vision 2025 
är: Porvoon museo – Aikakauden sydän. Borgå museum – Hjärtat i tiden. 

1.6 Borgå museums och Borgå museiförenings jubileumsår 
 
Med stipendium från Aktiastiftelsen i Borgå sr producerades 2022 ett 
omfattande jubileumsprogram som presenterade Borgå museiförenings och 
Borgå museums 125-åriga historia, verksamhet och samlingar. I programmet 
ingick publikationer, utställningar och evenemang. Under jubileumsåret lyftes 
museets historia och mångsidiga verksamhet fram på många sätt. 
Programmet nådde en stor mängd Borgåbor och turister i olika åldrar. På 
grund av coronapandemin flyttades jubileumsutställningarna och 
evenemangen till 2022. 
 
För jubileumsårets evenemang och innehåll stod en jubileumskommitté, som 
bestod av Juha Jämbäck, Jaana Haapoja, Kirsi Toivonen och Jenny Törnroos. 
 
Publikation 
På finska utgavs Kulttuuriperintöä, kulttuurielämää. Porvoon museoyhdistys 
ja Porvoon museo 1896–2021 och på svenska Kulturarv, kulturliv. Borgå 

Runebergskören BSB gratulerade 
Borgå museum med sång. 
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museiförening och Borgå museum 1896–2021. Ett utgivningstillfälle ordnades i Gamla rådhuset 22.2.  
 
Jubileumsårets utställningar: se utställningar 
  
Borgå museiförenings jubileumsmottagning, Gamla rådhuset 2.6 och kaffe med tårta i Galleri Gamla 
Kaplansgården. I samband med tillställningen för inbjudna gäster öppnades också utställningen Bildernas 
Borgå. 
 
Jubileumsveckan: 
6.6 Barnens dag / Gamla rådhuset och Holmska gården 
7.6 Ett fjärilsparadis i trädgården / Holmska gården 
8.6 Senioreftermiddag / Galleri Gamla Kaplansgården 
9.6 Dagen för bildkonst och museets historia / Gamla rådhuset och Galleri Gamla Kaplansgården 
10.6 Litteraturens och musikens dag / Holmska gården och Gamla rådhuset 
11.6 Traditionsdagen / Holmska gården 
12.6 Söndag / Museets födelsedag / Gamla rådhuset och Holmska gården 
 
Dockteatern Ofelia, Underliga historier, Holmska gården 29.6.  
 
I jubileumsårets program ingick också museets veckoslut med fritt inträde 19–20.11 och webbinariet  
Arkeologinen iltapäivä – Arkeologisk eftermiddag 11.10. 
 

2 Borgå museums samlingar och samlingstjänster  
Borgå museums samlingar har utökats under 125 år och de är omfattande och betydande. I dem ingår 
många nationellt viktiga nyckelsamlingar. Borgå museum har i uppgift att bevara det materiella och 
immateriella kulturarvet samt naturarvet i Borgånejden och östra Nyland. Borgå museum producerar 
samlingstjänster till sakkunniga och allmänheten. 
 
Samlingarna har utökats främst genom donationer. 
 
Museets samlingspolitiska program är i bruk 2019–2023. 
 
För vården av föremålssamlingarna och de naturhistoriska samlingarna svarade samlingsteamet med 
samlingschef Juha Jämbäck (föremålssamlingarna, teamledare), amanuens Solveig Bergholm (de 
naturhistoriska samlingarna), konservator Heidi Gustafsson (textilier, konservering), forskare Lillemor 
Jordas (lån och depositioner) och museimästare Katja Sillanpää (samlingslokalerna, förebyggande 
konservering). För konstsamlingen svarade Susanna Widjeskog och Lillemor Jordas, för bildarkivet Hannele 
Tenhovuori och för arkivsamlingen Juha Jämbäck. 
 

2.1 Museisamlingarnas delar 
2.1.1 Den kulturhistoriska samlingen och konstsamlingen 
I den kulturhistoriska samlingen ingår ca 43 500 föremål, i konstsamlingen drygt 3 700 verk.  
 

2.1.2  Naturhistoriska samlingen 
Borgå museums naturhistoriska samling består av över 50 000 prover.   
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Fågelpreparat i Aktias samlingslokaliteter. 

2.1.3 Bildarkivet 
Bildarkivet omfattar över 160 000 objekt. För bildarkivet svarar Hannele Tenhovuori. Bildtjänsten sköttes 
också av Marika Hirvonen och i arbetet bistod Sirkku Mannerkoski.  
 

 
Inga-Lill XXXII ritad av Gösta Kyntzell ingår i Wilenius båtvarvs ritningssamling. 

 

2.1.4 Historska arkivet 
Handlingssamlingen omfattar ca 200 hyllmeter. Arkivsamlingen sköts av Juha Jämbäck.  
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2.1.5 Boksamlingen 
Borgå museums okatalogiserade boksamling består av hundratals verk. Boksamlingen sköts av Juha 
Jämbäck.  
  

2.1.6 Handbiblioteket 
Borgå museums personal och kunder har tillgång till ett handbibliotek. För handbiblioteket svarar Johanna 

Lehto-Vahtera och Jaana Haapoja. 

 

2.2  Samlingsackvisition 

2.2.1 Föremåls- och konstsamlingen 
Under året utökades samlingen med 225 föremål och 19 konstverk. 
Donationer togs emot av 19 personer eller samfund. Till 
föremålssamlingarna erhölls bl.a. halmarbeten från Illby. 
Konstsamlingen utökades med bl.a. en bronsskulptur av Johan 
Munsterhjelm föreställande August Ekelöf, grafik av A. W. Finch samt 
porträtt av rektorerna för Institutet för unga flickor i Borgå.  
 
Från samlingarna avskrevs fyra objekt (inv. 93–21:1, 2007023:1–2 

och 2019008). 

2.2.2  Naturhistoriska samlingen 
De naturhistoriska samlingarna utökades inte 2022.  
 

2.2.3 Fotoarkivet 
Fotoarkivet utökades under året med över 800 enskilda fotografier, 454 digitala bilder, 19 negativ, 24 

postkort och 4 fotoalbum. 

 

2.2.4 Historiska arkivet 
Arkivet utökades med 17 enheter under året, donatorerna var 14 personer eller samfund. 
 

2.3 Samlingsvård 
I samlingsarbetet låg fokus på ibruktagandet av de nya samlingsutrymmena, flyttningen av samlingarna 
samt ibruktagandet av det nya samlingsförvaltningsprogrammet.  
 
I samlingsförvaltningssystemet WebMusketti (i bruk till hösten 2022) städades bildapplikationen genom 
omlänkning av bildernas stigar i enlighet med Museiverkets städningsanvisningar. Syftet med åtgärden var 
att underlätta migreringen till samlingsförvaltningssystemet Kookos som tas i bruk 2023. 
 
I fastigheten intill Gamla rådhuset inträffade en eldsvåda i augusti. Till följd av detta stängdes rådhuset för 
fyra dagar. Lokalerna ioniserades och föremålen utanför vitrinerna rengjordes. 

Kulan som hittades av en skolgosse från 

Illby å donerades till Borgå museums 

samlingar. 
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2.4 Samlingsflyttningen 
Med ett bidrag på 40 000 euro som beviljats av Aktiastiftelsen i Borgå togs en ny lokal på 250 m2 i bruk för 
samlingarna och den lokal på 580 m2 som museet hade använt tidigare minskades till ca 300 m2. 
Ändringarna fortsätter 2023. 
 
Innan den nya lokalen togs i bruk planerades utrymmet och inredningen omformades för att bättre passa 
museets behov. Med början i mars transporterades 13 paketbilslass musealt förpackade objekt från den 
gamla lokalen till den nya. De föremål som blev kvar i den gamla lokalen rengjordes och skyddades. 
 
Från Museimagasinet transporterades 3 paketbilslass museiföremål till den nya lokalen. Till den nya lokalen 
flyttades den naturhistoriska samlingen, kulturhistoriska samlingar och samlingen gamla böcker. 
 
För projektet anställdes en projektkonservator. Uppgiften sköttes först av Saija Niemi och efter henne av 
Kaisa Lepistö. 
 

 

Saklig förvaring av fjärilssamlingar i Aktias samlingslokaliteter. 

2.5 Digitalisering och databasarbete 
Stödet för museets samlingsförvaltningssystem WebMusketti upphörde 2022 och användningen av 
programmet för katalogisering upphörde i början av oktober. Ibruktagandet av 
samlingsförvaltningssystemet Kookos, som hade valts till nytt system, förbereddes hela året. I anslutning till 
det gick man igenom databasen i WebMusketti och förberedde den för migreringen. Överföringen av 
material testades flera gånger. Museets personal fick användarutbildning för systemet i slutet av året. 
Programmet tas i produktion i början av 2023. 
 
I samlingsförvaltingssystemet WebMusketti skapades nya inventarienummer och uppdaterades befintliga 
poster enligt följande: 
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Kulturhistoriska samlingarna (även J. L. Runebergs hem) 

- katalogiserade i systemet:    13 413 (v. 2021: 13 275) föremål 
- nya inventarienummer:    70 
- uppdaterade inventarienummer:   1 166 
Antalet digitaliserade objekt:    19 295 (v. 2021 18 800) 
 
Konstsamlingarna (även avtalssamlingarna) 
- katalogiserade i systemet:    3 306 (v. 2021: 3 238) verk 
- nya inventarienummer:    68  
- uppdaterade inventarienummer:   631 
Antalet digitaliserade objekt:    3 243 (3 200 v. 2021) 
 
Naturhistoriska samlingen 
I de naturhistoriska samlingarnas BMN-databas hade uppgifter om 39 856 prover matats in till slutet av 
året, vilket innebär att 531 prover katalogiserades under året. Ur samlingarna publicerades 16 664 poster 
på Finlands Artdatacenters webbsidor. Vid slutet av året fanns uppgifter om 27 167 poster på sidorna. 
 
Fotosamlingarna 
- katalogiserade i systemet:    3 811 fotografier (v. 2021: 3781) 
- nya inventarienummer:    30 
- uppdaterade inventarienummer:   226 
Digitaliserade bilder     39 000 
 
Uppdateringen av samlingsförvaltningssystemet med katalogiseringsuppgifter om gamla pappersbilder 
fortsatte. Till de viktigaste digitaliserade helheterna hösten 2022 hörde Wilenius båtvarvs fotosamling. 
 
Materialet som sparades i samlingsförvaltningssystemet består av såväl nyförvärv som äldre katalogiserat 
material. Uppgifterna om materialet i databasen kompletterades och bilder bifogades till dem. 
 

2.6 Forskarservice 
Till forskarservicen hör mångsidiga tjänster för allmänhet och forskare i anslutning till samlingstjänsterna. 
Museet har presenterat stadens historia, byggnadskultur och naturhistoriska samlingar för specialgrupper 
samt på olika sätt tillhandahållit rådgivning kring stadens historia, föremåls- och byggnadskultur, 
samlingsvård och konservering samt arkiveringsfrågor. Samlingstjänsterna hade stängt 1.10–31.12. 
 
Under året svarade museet på 220 förfrågningar om forskarservice. 
 
Dessutom fortsatte museet planeringen av en utställning om Ingman Groups historia i Sibbo. För arbetet 
svarar Juha Jämbäck. 

2.7 Lån och depositioner 
Två tryckplåtar samt en gipsrelief lånades till utställningen HÄRLIGT ATT VARA SKULPTÖR! Svenska kvinnliga 
skulptörer vid förra sekelskiftet. Arrangör Nationalmuseum, Stockholm, 17.3–11.9.2022.  
 
Lennart Liljeroos målning Motortorpedbåt på Haiko fjärd, 1929, som varit i Borgå stadshus, återlämnades 
till museet. I stället deponerades där Ragnar Ekelunds målning Strandbodar i Borgå, 1932.  I stadshuset 
deponerades också skeppsporträttet Barken Finland. 
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Till Wilenius båtvarvs Träbåtsdag i september lånades bildförstoringar för en liten utställning från Borgå 
museums utställning Vågorna bär.  

2.8 Konservering 
I samband med Helga Sonck-Majewski-utställningen konserverades sju konstverk som köptjänst. Även 
ramar konserverades och inramningar förnyades.   

2.9  Museernas nätverk för depositions- och samlingssamarbete TAKO  
Museet är medlem i Pool 6: Konst, lärande och erfarenhet samt Pool 7: Trender, opinionsbildare och 
vändpunkter.  
 
Susanna Widjeskog deltog i sammanställningen av poolerna 7 och 1 gemensamma instruktion om smidig 
nutidsdokumentation samt i workshoppar om Vihreä tallennus/Grön nutidsdokumentation. 
 

3 Museum med regionalt ansvar i östra Nyland  
Borgå museum är museum med regionalt ansvar för östra Nyland. Borgå museum sköter två 
ansvarsmuseiuppgifter, främjandet av museiverksamhet och kulturmiljöuppgiften. 
 

 
AVA-teamet på Synnöve Bergholm-Kullströms sista dag på jobbet. 

Den första perioden för arbetet som museum med regionalt ansvar avslutades i slutet av 2022. Planen för 
regionalt arbete för perioden 2023–2026 lämnades in till undervisnings- och kulturministeriet i februari 
tillsammans med rapporten för den föregående perioden. Förhandlingar på Museiverket fördes i maj med 
planen som utgångspunkt. Planen för regionalt arbete godkändes och beslutet om beviljade resurser kom i 
november. Borgå museums statsandel för regionalt arbete sjönk till 4,2 årsverken (tidigare 4,5), av vilka 3 är 
anvisade för kulturmiljöuppgiften. 
 
För det arbete som gäller museet med regionalt ansvar svarar AVA-teamet på fyra personer. I det ingick 
2022 Kirsi Toivonen (byggnadsforskare och teamledare), Riikka Mustonen (arkeolog), Fredrik Andersson 
(expert inom byggnadsvård) och Mai Joutselainen (kulturarvsforskare).  
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Kulturmiljöinformation och främjande av digital tillgänglighet 
 
I enlighet med den regionala kulturmiljöuppgiften fortsatte museet år 2022 att främja tillgängligheten till 
kulturarvet och kunskapen om kulturmiljöer och digitala data. Installeringen av programvaran MIP 
(museets informationsportal), vilket gjordes av ATR Soft Oy, blev klar i mars. Programmet togs i bruk och 
uppgifter om inspektions- och granskningsobjekt har sparats i det. I oktober ansökte museet om 
specialbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet för projektet MIPistä maailmalle – Itä-Udenmaan 
kulttuuriympäristötiedon digitointi ja saatavuuden parantaminen (Från MIP ut i välden – Digitalisering av 
östra Nylands kulturmiljöinformation och förbättrande av tillgängligheten till den). Museet beviljades 50 
000 euro för projektets kostnader för 2023. 
 
Inom uppgiften att främja den regionala museiverksamheten främjades digitaliseringen också genom att de 
lokala museerna informerades om samlingsförvaltningsprogrammet Kookos och om möjligheterna att 
ansluta sig till det. 
 
Utlåtanden 
 
Antalet givna utlåtanden fortsatte att öka från föregående år. Under året gav museet sammanlagt 196 
utlåtanden (187 år 2021). Antalet utlåtanden i olika ärenden var i stort sett desamma som föregående år, 
endast rivningstillstånden ökade något. Av de behandlade utlåtandena gällde största delen, 40 %, Borgå 
och därefter följde Sibbo (23 %) och Lovisa (20 %). De små kommunernas andelar av utlåtandena fördelade 
sig enligt följande: Askola 8 %, Mörskom 4 %, Borgnäs 3 %, Lappträsk 4 % och Pukkila 2 %.   
 
Evenemang 
 
AVA-teamet ordnade Traditionsdagen 11.6 i anknytning till museets 125-årsjubileum på innergården och i 
bottenvåningen till Holmska gården. Camilla Kullberg demonstrerade fönsterrestaurering, Satu Hovi 
förevisade nålbindningsteknik och bandvävning med 
brickor och Tarja Heikkilä halmflätning. Experten på 
restaurering Fredrik Andersson kokade rödmylla, som 
också såldes till kunderna. Traditionsdagen var en 
framgång med närmare 400 deltagare. 
 
Webbinariet Arkeologisk eftermiddag ordnades 11.10. 
Arkeologerna Jan Fast och Juuso Koskinen berättade 
om två arkeologiska utgrävningar i Borgå. I 
evenemanget deltog 53 personer.  
 
Den första virtuella kaffestunden ordnades 14.12 med 
anknytning till julen. Museilektor Hannele Tenhovuori 
berättade om östnyländska jultraditioner. 
Evenemanget hade 29 åhörare. 
 
Kommunikation 
 
Östra Nylands regionala ansvarsmuseum informerar 
om sin verksamhet i sina kanaler på sociala medier. 
Antalet följare på AVA-teamets Instagramkonto 
ita_uudenmaan_aluevastuumuseo ökar i jämn takt. I 
slutet av 2022 var de 509. 
  

Utbildaren Satu Hovi förevisade nålbindningsteknik under 
traditionsdagen. 
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3.1 Uppgiften att främja museiverksamheten 
I uppgiften att främja museiverksamheten ingår att utveckla lokalmuseiverksamheten i östra Nyland, att 
tillhandahålla rådgivning och handleda icke-professionella museer i museiverksamheten, att vara sakkunnig 
i frågor gällande statsunderstöd samt att främja nätverksbildandet mellan museerna. Kulturarvsforskaren 
byttes 2022, när Synnöve Bergholm efter en lång karriär blev pensionerad och Mai Joutselainen valdes till 
hennes efterträdare.   
  

 
Förnyandet av övre smedjans vattenhjul i Strömfors bruk planerades i samarbete mellan Borgå museum  

och Lovisa stads museum. 

Under 2022 har de lokala museerna katalogiserat, fotograferat och inventerat sina samlingar, utarbetat 
samlingsprogram och arrangerat utställningar. Till regionens museer förmedlas arbetstagare, vilkas arbete 
handleds och övervakas. Museiarbetstagare som avlönats med bidrag från Museiverket och finansiering 
från stiftelser och kommuner var anställda vid Sibbesgården i Sibbo, Askola hembygdsmuseum och Lovisa 
stads museum. 
 
Till utvecklings- och nätverksbildningsarbetet hör samarbete med regionens övriga museer, att fungera som 
sakkunnig angående kulturarvet i regionen samt att främja det regionala samlingspolitiska samarbetet. En 
modell för samlingsprogram inklusive bilagor blev färdig i juni 2020 och den har förmedlats på finska och 
svenska till alla museer i östra Nyland. Två museer har inlett samlingsprogramsarbetet och fyra har fortsatt 
ett redan tidigare inlett arbete. 
 
Dessutom har samarbetet med de övriga museerna med regionalt ansvar i Nyland intensifierats ytterligare 
med regelbundna möten, gemensamma utbildningar och evenemang. Nylands museidag ordnades i 
Raseborg 20.5. 
 
Övergången till samlingsförvaltningsprogrammet Kookos och förberedelserna för att ta i bruk det i de lokala 
museerna har främjats genom information och genom att man kartlagt museernas intresse att föra in sina 
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samlingar i det system som Borgå museum administrerar. Fyra museer har förbundit sig att inleda Kookos-
utbildning hösten 2023. 
Utbildning riktad till lokala museer 
 
20.6 Webbinariet Hyvä hakemus – God ansökan, 5 deltagare 
16.11 Svenska kulturfondens ansökningsinfo (arrangerat tillsammans med de övriga museerna med 
regionalt ansvar i Nyland), 21 deltagare, webbinarium 
13.10 Fotograferingsutbildning tillsammans med Samarbetsgruppen för östra Nylands museer. Lillemor 
Jordas föreläste och ledde workshoppen, 5 deltagare. 
2.11 Stoorit, feedit ja reelsit – sosiaalinen media markkinoinnissa (Stories, feedar och reels – sociala medier 
i marknadsföringen av museer), Helsingfors stadsmuseum. Arrangerat tillsammans med museerna med 
regionalt ansvar i västra och mellersta Nyland. Kommunikationsassistenten Inari Porkka från Borgå museum 
talade och ledde workshoppar under evenemanget. I utbildningen deltog 29 personer på plats och 18 på 
distans. 
29.11 Workshop om samlingsprogrammet i Rönnäs skärgårdsmuseum, 6 deltagare 
 
Samarbetsgruppen för östra Nylands museer 
 
Museerna i östra Nyland och dess samarbetsgrupp fortsatte sin verksamhet 2022. Syftet med samarbetet 
är att utveckla museiverksamheten, marknadsföringen och nätverksbildandet i regionen samt att öka 
besökarnas medvetenhet om regionens museer. Dessutom har museisamarbetet som mål att öka antalet 
besökare och att aktivera nya aktörer att delta i verksamheten. Arbetsgruppen som består av 
representanter för museerna samlas regelbundet för att diskutera utvecklandet av museiverksamheten. 
Samarbetsgruppen sammanträdde fyra gånger 2022. Östra Nylands museers vårmöte hölls 21.4 på 
Gesterby Brankis i Sibbo (23 deltagare) och höstmöte 5.10 i Holmska gården i Borgå (8 deltagare). 
Kulturarvsforskaren är sammankallare för mötena. 
 
Begränsningarna för sammankomster på grund av coronapandemin påverkade fortfarande verksamheten 
under början av året. Mötena hölls i Teams. När begränsningarna lättade kom besöksverksamheten i gång, 
och under året gjordes 17 museibesök och -inspektioner.  
 
Inom ramen för utvecklandet av det regionala museiarbetet strävar museet efter att vara anträffbart vid 
evenemang och till exempel via webbföreläsningar. Den ambulerande utställningen Kapsäkki/Kappsäcken 
finns för utlåning på Borgå bibliotek. 
 
Projektet Kultur i byn 
 
Borgå stads projekt Kultur i byn fortsatte till slutet av 2022. Målsättningen med projektet var att tillämpa 
verksamhetsmodellen för regionalt samarbete, att öka de i byarna och förorterna bosatta barnfamiljernas 
och seniorernas delaktighet och deltagande i kultur och konst samt att sysselsätta professionella 
konstnärer och artister som är verksamma i Nyland. Projektet utvidgades att gälla också västra och 
mellersta Nyland. Mötena hölls i Teams. 
  
Bidrag från Museiverket  
 
De bidrag som Museiverket beviljat för år 2022 för reparationer av museibyggnader flyttades till 2023 
(Postbacken och Lovisa stads museum). Askola hembygdsmuseum fotograferade, inventerade och 
katalogiserade sitt föremålsbestånd med bidrag som flyttats från 2021. 
 
För 2023 lämnades 4 bidragsansökningar in under ansökningstiden. 
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3.2 Kulturmiljöuppgiften 
Byggnadsforskaren 
FM, byggnadsarkitekt Kirsi Toivonen sköter uppgiften som byggnadsforskare i östra Nyland och är samtidigt 
närmaste förman för teamet för det regionala arbetet. Byggnadsforskaren ansvarar för de 
myndighetsuppgifter som ansluter till värnandet om den byggda kulturmiljön i östra Nyland, såsom 
utlåtanden om planläggning och annan markanvändning samt förhandlingar i samband med dem. 
Byggnadsforskaren leder inventeringar av kulturmiljön och byggnadshistoriska utredningar, av vilka det 
utfördes 8 under 2022. Byggnadsforskaren är sakkunnig medlem i Arbetsgruppen för bygglovsärenden i 
Gamla Borgå (VaPoRa) och suppleant i styrelsen för Östra Nylands byggnadsvårdsstiftelse Salvus samt i 
Nylands förbunds styrgrupp för profilering av små centrum i utlåtanden och annat myndighetsarbete 
samarbetar byggnadsforskaren med arkeologen och experten inom byggnadsvård.   
 
Byggnadsforskaren har representerat Borgå museum i Nylands kulturmiljöarbetsgrupp, som tillsatts av 
NMT-centralen, samt deltagit i myndighetsdagar för kulturmiljön och i en konferens om 
restaureringsrådgivning samt i utbildningar ordnade av Museiverket med anknytning till det regionala 
ansvarsmuseets uppgifter. 
 
Byggnadsforskaren är utsedd som personalens representant i Museiföreningens styrelse och i utskott i 
anslutning till den.   
 
Under året har byggnadsforskaren gett 
48 utlåtanden och 29 
ställningstaganden, deltagit i 37 möten, 
27 inspektioner samt gett råd och 
anvisningar sammanlagt 127 gånger. 
  
Experten inom byggnadsvård 
 
Experten inom byggnadsvård Annika 
Korhonen inledde sin ledighet 
23.8.2021 och byggnadskonservatorn 
Fredrik Andersson var hennes vikarie till 
slutet av 2022. 
 
Till uppgifterna för experten inom 
byggnadsvård hör 
restaureringsrådgivning i renovering av 
gamla byggnader och till exempel i frågor som gäller byggnadsskydd. Experten inom byggnadsvård är 
sakkunnig gällande statens renoveringsbidrag, ger råd i ansökningar om bidrag och övervakar och ger råd 
om objekt som beviljats bidrag i östra Nyland. Experten inom byggnadsvård samarbetar med 
byggnadsforskaren och bereder utlåtanden om byggnads- och rivningstillstånd.   
 
Experten inom byggnadsvård har deltagit i seminarier som behandlat myndighetsuppgifter i anslutning till 
byggnadsvård och kulturmiljö. 
 
Experterna inom byggnadsvård i västra, mellersta och östra Nyland fortsatte det samarbete som inleddes 
2020 i fråga om anvisningar till personer som äger och renoverar gamla hus. Experten inom byggnadsvård 
har deltagit i övervakningen av och gett expertanvisningar i olika renoveringsprojekt 2022, såsom 
exempelvis i rappningen och målningen av Borgå Gymnasiums fasader och förnyandet av taket på Lovisa 
stads museum Kommendantshuset.  
 

Fönsterrestauratör Camilla Kullberg kittar ett fönster på traditionsdagen. 
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Bidrag från NMT-centralen  
Experten inom byggnadsvård deltog i kulturmiljöarbetsgruppen vid Nylands NMT-central i behandlingen av 
ansökningar om understöd för vård av byggnadsarvet. 
 
För östra Nylands region kom det in 50 bidragsansökningar. Bidragen delades ut på våren och 31 objekt 
beviljades bidrag. Av dem beviljades 21 objekt NMT-centralens understöd för vård av byggnadsarvet och 10 
objekt Museiverkets restaureringsbidrag.  
 
Experten inom byggnadsvård skrev 42 utlåtanden, deltog i 59 inspektioner och 10 möten. Dessutom 
utförde experten byggnads- och bidragsrelaterad rådgivning och övervakning sammanlagt 230 gånger. 
 
Arkeologen 
 
Riikka Mustonen arbetar med uppgifter som gäller skyddet av det arkeologiska kulturarvet. Hit hör 
myndighetsförhandlingar, bedömning av olika projekt utifrån det arkeologiska kulturarvet och att skriva 
utlåtanden. Arkeologen skriver utlåtanden om bl.a. planläggningar, byggprojekt och anmälningar om 
användande av skog, som kommer från Skogscentralen. 
 
Arkeologen förmedlar uppdrag till Museiverkets provutgrävningsgrupp inom det egna verksamhetsområdet 
och fyller i och kompletterar fornlämningsregistret och svarar på förfrågningar som kommit till det. På 
medborgarnas vägnar gör arkeologen fyndanmälan i anmälningstjänsten Ilppari om föremål som hittats i 
jorden och deltar i diskussioner som förs i anmälningstjänsten. Vid behov vidarebefordrar arkeologen 
fynden till Museiverket och granskar fyndplatsen.  
 
År 2022 granskades enstaka anmälda fyndplatser, vilket ledde till att nya fornlämningsobjekt hittades. 
Också kända fornlämningar granskades på grund av anmälningar som gjorts om dem. En del av de anmälda 
och granskade objekten visade sig vara naturfenomen. Arkeologen utförde några övervakningar under året. 
En del av dem gällde byggande och en gällde vård av en fornlämning. 
 
Uppgifterna om granskningarna och fotografier tagna i samband med dem har i huvudsak hunnit sparas i 
MIP-systemet. Arkeologen lade till 57 nya objekt i fornlämningsregistret. Dessutom bearbetade hon 
basfakta om 86 objekt och gjorde 32 nya gränsdragningar och ändrade 13 gränsdragningar. 
 
I trädgården vid J. L. Runebergs hem gjordes arkeologiska utgrävningar, som arkeologen dokumenterade 
under en veckas tid. Det dokumenterade materialet används i TAKO-nätverket, pool 7:s projekt Vihreä 
tallennus/Grön nutidsdokumentation och senare i forskning. 
 
Arkeologen deltog i ett stort antal utbildningar i Teams och Zoom under året. I juni deltog arkeologen i 
endagsseminariet Trästäder och trädgårdar i Jakobstad. Rådgivning gavs, förutom till medborgare, också till 
anställda i regionens kommuner och representanter för företag. Arkeologen deltog i att skriva 150 
utlåtanden, av vilka 81 utlåtanden gällde användning av skog och 40 gällde behovet av arkeologisk 
undersökning.  
 
 



Borgå museums verksamhetsberättelse 2022 

16 

 

4 Utställningar 

4.1  Basutställningar 
I Gamla rådhuset visades följande basutställningsdelar: Albert Edelfelt; 
Saara Hopea-Untracht; Iris-rummet och Ville Vallgren, Johan Knutson och 
basutställningen i tredje våningen om Borgås historia.  
 
I rådhusets tredje våning öppnades 21.1 de förnyade utställningsdelarna 
Borgå lantdag och Finska kriget 1808–1809 Kurator var Hannele 
Tenhovuori. Till utställningsarbetsgruppen hörde Katja Sillanpää, Hannele 
Tenhovuori, Heidi Gustafsson, Lillemor Jordas och Juha Jämbäck. 
 

4.2  Tillfälliga utställningar 
Ragnar Ekelund 130, Holmska gården 15.9.2021–27.2.2022 
 Konstnärens produktion, stadsvyer och landskap från 
Borgå skärgård, visades på utställningen i samband med 
konstnärens 130-årsjubileum. Kuratorer var Lillemor 
Jordas och Margaretha Jämbäck. 
Antal besökare:  4 148 
 
Antti och Albert – två landskap, Antti Linnovaara och 
Albert Edelfelt, Gamla rådhuset 11.2–27.3.2022  
Utställningen som kuraterades av Antti Linnovaara 
ingick i museets jubileumsprogram. Konstnären Albert 
Edelfelt levde och verkade i samma landskap som Antti 
Linnovaara men på den motsatta stranden av 
Haikofjärden. Linnovaara hade valt ut fyra av Edelfelts 
verk till utställningen och band dem till sina egna 
tolkningar av landskapsupplevelsen. Utställningen 
genomfördes med stöd av Aktiastiftelsen i Borgå sr. 
I utställningsarbetsgruppen ingick förutom Linnovaara 
också Katja Sillanpää, Lillemor Jordas, Solveig Bergholm 
och Juha Jämbäck. 
Antal besökare:  1 245 
Utställningsrelaterat program: 2 senioreftermiddagar 
samt guidade daghems- och skolgrupper. 
 
Helga Sonck-Majewski – Naturens väv, Gamla rådhuset 8.4.2022–16.4.2023 
Konstnären Helga Sonck-Majewski var en färgstark personlighet och en central gestalt i konstlivet i Borgå. 
Hennes konst präglas av en gränslös kärlek till naturen och tyngdpunkten i utställningen ligger på 
konstnärens färggranna verk med blomstermotiv och hennes porträtt. Samtliga verk ingår i den samling 
som Viggo Wallensköld donerade 2018. Utställningen ingick i museets jubileumsprogram. Kuratorer var 
Lillemor Jordas och Margaretha Jämbäck.  
Utställningsarbetsgrupp: Katja Sillanpää, Tarja Viitala, Heidi Gustafsson, Lillemor Jordas och Margaretha 
Jämbäck. 
Antal besökare: 13 472 
Utställningsrelaterat program: 2 senioreftermiddagar, 2 guidningar för allmänheten samt guidade 
daghems- och skolgrupper. 

Empirtidens herrmode. Wilhelm Le 
Moine, Porträtt av K.M. Ivendorff, 
domare i Borgå domsaga, miniatyr, 
1817. Gouache på elfenben. 

Konstnären Antti Linnovara på vernissagen för 
utställningen Antti och Albert – Två landskap. 
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Julgranen, Gamla rådhuset 14.12.2022– 8.1.2023. Museidirektören dekorerade rådhusets gran med färska 
kvistar och blommor, bjällror och diktrader. I granen fästes en upplyst miniatyr av rådhuset och på 
kakelugnen i salen en tomtedörr. 
 
Jul i Holmska gården, Holmska gården 23.11.2022–
15.1.2023 
En julutställning som omfattade hela 
basutställningen i Holmska gården berättade hur 
man förberedde julen och hur den firades i Borgå på 
1700-talet. Julstämning skapades med julklappar 
och julklappsverser, nystöpta ljus, bröd, doftande 
kryddor, sötsaker och olika slag av läckerheter som 
tillretts i köket av dåtida råvaror. Festbordet i salen 
var dukat med en Rörstrandservis med grön kant 
och på ett sidobord var ett traditionellt 
brännvisbord uppdukat.  
 
I utställningen ingick en senioreftermiddag med 
guidning 14.12 och guidningar för allmänheten varje 
adventssöndag. För skolor och daghem i 
Borgånejden erbjöds guidningar och workshoppar 
med jultema. 
 
Utställningar ordnade av andra i museets lokaler 
  
Stiftelsen Pro Artibus ordande Olga Benedictes 

utställning Tears of Salt i en av bodarna på Holmska 

gårdens innergård 28.5–25.9.      

Antal besökare: 6 000 

 

4.3 Utställningar producerade av Borgå museum i andras lokaler 
Galleri Gamla Kaplansgården 

Bildernas Borgå, Galleri Gamla Kaplansgården, 3.6–21.8 
I Borgåbornas liv har det under 125 år rymts vardag, fest och stunder av glädje och sorg. En del av de här 
stunderna har bevarats på fotografier. Utställningen Bildernas Borgå presenterade Borgå och dess 

 
Helga Sonck-Majewski, 

Porträtt av Carl Eric 

Sonck, 1965 olja. 

 
          Helga Sonck-Majewski, Brandgul lilja, blandteknik. 

 

 
Helga Sonck-Majewski, 
Självporträtt, 1950-tal olja. 

 

Holmska gårdens julbord i 1700-talets stil. 
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invånares liv genom bildminnen. På utställningen visades närmare hundra fotografier, som föreställde såväl 
Borgå nationallandskap och förändringar i stadens gator och gränder, som landskap utanför centrum och 
människors liv i Borgå. 
 
Utställningen var en del av museets program för jubileumsåret. Kurator var Hannele Tenhovuori. 
Utställningsarbetsgruppen bestod av Hannele Tenhovuori, Katja Sillanpää och Lillemor Jordas. 
Antal besökare: 5 565 
Utställningsrelaterat program: 2 senioreftermiddagar, 4 guidade grupper. 
 
 J. L. Runebergs hem 

Fjodor Dostojevskij 200 – med egna färger 
Tillsammans med Dostojevskijmuseet i S:t Petersburg producerades specialutställningen Fjodor Dostojevskij 
200 – med egna färger i J. L. Runebergs hem. Utställningskoordinator var amanuensen Susanna Widjeskog. 
De ursprungliga texterna och ombrytningarna till planscherna och färgläggningsbilderna gjordes vid 
Dostojevskijmuseet i S:t Petersburg. Texterna översattes till finska av översättaren Martti Anhava och från 
finska till svenska av museilektor Margaretha Jämbäck. Hängningen gjordes av museimästare Katja 
Sillanpää och museiassistent Marika Hirvonen. Utställningen öppnades 5.2 och togs ner redan 27.2 i stället 
för 28.8 efter att kulturkontakterna till Ryssland bröts som en följd av kriget i Ukraina. Samtidigt ställdes allt 
planerat utställningsrelaterat program in. 

 
Utställningen Fjodor Dostojevski 200 – Med egna färger var till påseende i februari 2022 i J.L. Runebergs hem. 

Julkaffebord i salen i J. L. Runebergs hem 23.11.2022–15.1.2023 
Utställningen förverkligades av Susanna Widjeskog och Heidi Gustafsson 
 
Hela folkets Runeberg 
Hösten 2022 fortsatte planeringen av en utställning om Runebergskulten. Som namn för utställningen 
fastslogs Koko kansan Runeberg – Hela folkets Runeberg och den öppnas i februari 2023. Till 
utställningsarbetsgruppen hörde Susanna Widjeskog, Johanna Lehto-Vahtera, Laura Svärd och Maria 
Kovanen. 
 
Det virtuella konstmuseet 
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Projektet Det virtuella konstmuseet (Borgå stad & Borgå museum) framskred till att realiseras. Målet med 
projektet är att presentera Borgå stads och Borgå museums konstsamling på en virtuell plattform. 
Arkitekten Julia Falck planerade en 3D-modell. Staden ordnade en anbudstävling för produktionen av 
utställningarna och det virtuella museets tjänster. Utgående från anbuden valdes Stereoscape som 
tjänsteleverantör. Det virtuella museets första utställningskoncept och urvalet av verk blev färdiga. 
 
Veteranrummet 
Veteranrummets adress är Fredsgatan 26 A 
Föremålen på utställningen har tillhört personer som försvarade landet i vinterkriget (1939–1940), 
fortsättningskriget (1941–1944) och Lapplandskriget (1944–1945). I Veteranrummet visas också material 
som berör de civilas liv och nöd under krigsåren. Utställningsföremålen har valts ur Veteransamlingen, som 
Borgånejdens veteranföreningar och sammanslutningar med inriktning på försvaret samlade in 2010–2012. 
Samlingen tillhör numera Borgå museum.  
 
För utställningens öppethållning och lokal svarar Porvoon Sota-ajan muistoyhdistys ry – 
Krigsminnesföreningen i Borgå rf. 
 

5 Publikarbete 
Borgå museums publikarbetsteam svarar för publikarbetet. I 
teamet ingår Anne Backman, Sanna Johansson fr.o.m. 5.10, 
Susanna Kaunisto, Sirkku Mannerkoski, Inari Porkka till 31.8 och 
Jenny Törnroos samt teamledarna Hannele Tenhovuori och 
Margaretha Jämbäck. 
 
Under 2022 låg tyngdpunkten i museets publikarbete på museets 
125-åriga historia och på jubileumsåret. Jubileumsveckan som 
riktades till olika målgrupper genomfördes 6–12.6. För veckans 
program svarade Jubileumskommittén, som hade representanter 
från alla team.   
 
Veckan inleddes på måndagen 6.6 med Barnens dag med bl.a. 
husdjur från Hutko gård i Holmska gårdens trädgård. 
 
På tisdagen 7.6 var temat Ett fjärilsparadis i trädgården med tips 
om en fjärilsvänlig trädgård.   
 
På onsdagen 8.6 firades Senioreftermiddag med kaffe och musik samt gratis guidning i specialutställningen 

Bildernas Borgå.  
  
Torsdagen 9.6 var Dagen för 
bildkonst och museets historia med 
gratis guidningar i utställningarna 
Bildernas Borgå och Helga Sonck-
Majewski – Naturens väv samt med 
Marketta Tamminens presentation 
av Borgå museums historik. 

Förväntansfull personal inför spöknattens 
händelser. 

För jubileumsveckan hade en infopuff om fjärilar sammanställts i Konkarongen av 
amanuens Solveig Bergholm. 
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Fredagen 10.6 på Litteraturens och musikens dag 
presenterade Maria Vainio-Kurtakko sin bok Ett gott parti. 
Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv och i 
Gamla rådhuset fick publiken njuta av Päivi Vesalainens 
klavikordkonsert.   
 
Lördagen 11.6 arrangerades Traditionsdagen på Holmska 
gårdens innergård med bl.a. kokning av rödmylla, 
renoveringsråd och lopptorg.   
 
Jubileumsveckan avslutades söndagen 12.6 med Museets 
födelsedag med festlig stämning med bl.a. ballonger och 
uppträdanden av Runebergskören BSB:s dubbelkvartett. 
 
Evenemangen under museets jubileumsvecka lockade 2 
784 personer. 
  

5.1 Samarbete med läroinrättningar  
Museet deltog i undervisningsverksamheten i Borgånejden 
vid grundskolor och andra stadiets läroinrättningar, 
yrkeshögskolor samt vuxenutbildning genom att hålla 
lektioner och föreläsningar både i museet och i skolorna 
med anknytning till olika läroämnen. Ett nyhetsbrev över 
museets undervisningstjänster sammanställdes för skolorna i Borgå.  
 
Margaretha Jämbäck och Hannele Tenhovuori svarade för verksamheten riktad till skolorna.   
 

5.2 Kultis-kulturundervisningsplan 
Hösten 2016 trädde den nya Kultis- och kulturundervisningsplanen i kraft. Målet med Kultis är att garantera 
alla skolelever och daghemsbarn i Borgå jämlika möjligheter till kulturundervisning. Verksamheten 
koordineras av Kultis-arbetsgruppen. Mini-Kultis, som främjar kulturfostran för barn under skolåldern, blev 
en officiell del av Kultisverksamheten år 2020. Hannele Tenhovuori har varit medlem i arbetsgruppen. 
 
Lektioner i museet och skolorna  
 
I Holmska gårdens verkstadsutrymme Konkarongen arrangeras museets verkstäder för skol- och 
daghemsgrupper, seniorverksamhet, olika publiktillfällen, konserter och föreläsningar. Dessutom finns det 
alltid någon trevlig uppgift eller något pyssel framlagt för museibesökarna under museets öppettider. 
 
Den museipedagogiska verksamhetens teman under året var t.ex. Antti och Albert – två landskap (Antti 
Linnovaara och Albert Edelfelt), Helga Sonck-Majewski, Festyra och Juletider i Borgå museum. Skolorna har 
även erbjudits både kulturhistoriska och konsthistoriska föreläsningar samt guidningar utomhus. För lärare 
ordnades tre FBA skolningstillfällen på finska 26.4, 28.4 och 4.5 under rubriken Elämän kauneus ja 
kuoleman kosketus, Aikamatka 1700-luvun Porvooseen samt tre gånger på hösten 1.9, 7.9 och 13.9 under 
rubriken Porvoon museo – Historian aarreaitta 125 v.   
 
Borgå museum har även deltagit i en arbetsgrupp i läskunnighet tillsammans med olika aktörer inom Borgå 
stad. Samarbetet resulterade i en uppgiftskalender på svenska och finska.    

På jubileumsveckans traditionsdag ingick 
rödmyllekokning i programmet. Byggnadsvårdsexperten 
Fredrik öser fernissa i målningen. 
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Kaffepaus under senioreftermiddagen i Konkarongen. 

Seniorverksamhet 
 
Borgå museum ordnar senioreftermiddagar med program regelbundet. I programmet ingår en föreläsning 
eller guidning och en gemensam kaffestund. Det ordnades åtta senioreftermiddagar 2022. Vårens teman 
var utställningarna Antti och Albert – två landskap, Helga Sonck Majewski – Naturens väv och Bildernas 
Borgå samt en föreläsning om Borgå museum 125 år.  Höstens teman var Tidigare generationers minnen 
med föreläsning om Näsegravgård, Helga Sonck-Majewski med föreläsning om hennes konst och liv, Inblick 
i arkeologens arbete där museets arkeolog Riikka Mustonen berättade om sitt arbete och Juletider i Borgå 
museum med guidad visning av julutställningen i Holmska gården.    
 
Borgå museum deltog i utarbetandet av kulturprogrammet Senior-Kultis, som inleddes hösten 2019. Målet 

är att skapa ett kulturutbud ämnat för alla seniorer i Borgå.  

5.3 Evenemang 
29.6 uppträdde dockteatern Ofelia med tre föreställningar av Underliga 
historier i Holmska gården. Under sommaren arrangerades även ett 
antal klassiska minikonserter i Gamla rådhuset i samarbete med 
Borgånejdens musikinstitut. Museets musikanter cellisten Ruusu-
Talvikki Heikkilä och violinisten Lumikki Heikkilä uppträdde. 
 
En deckarkväll ordnades 13.10 där författaren Jaana Lehtiö 
intervjuades av Jenny Törnroos angående hennes nyaste bok Aika 
pahentaa haavat. 
 
Under Spöknatten 28.10 var Holmska gården öppen kl. 17–20. I 
Holmska gården hade det skapats 1700-tals spökstämning och spökena 
hade ställt till med fest. Hela byggnaden hade genomgått en total 
förvandling för att bli ett spökhus från 1700-talet. Personalen hade 
även satsat på att klä sig enligt temat och många hade även sina egna 
karaktärer. Kvällen var en publiksuccé och Holmska gården hade över 
700 besökare.    
  
  

Spöknattens stämning i Holmska gården. 
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5.4  Övrigt publikarbete   
Även samarbetet med tidningen Itäväylä fortsatte och det resulterade i två nya YouTube-videor med 
virtuella guidningar från Borgå museums specialutställningar. I de virtuella visningarna presenterades 
utställningen Helga Sonck-Majewski – Naturens väv samt utställningen Bildernas Borgå. 
 
Borgå museum deltog även i Borgå stads lantdagsbal för barn (tredjeklassister) 25.3. Jenny Törnroos och 
Hannele Tenhovuori medverkade i balens program.  
 
Museilektorerna medverkade i seminariet Den nordiska trästaden 5.5, arrangerat av Museiverket, Borgå 
stad, Miljöministeriet, Nätverket den nordiska staden och Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys ry. 
Margaretha Jämbäck föreläste om Empirestadens mångfald och ledde en vandringsexkursion och Hannele 
Tenhovuori ledde en exkursion per cykel.  
 
Under Borgå museums jubileumsår höll Borgå museums museilektorer kulturhistoriska och konsthistoriska 
föreläsningsserier vid Borgå medborgarinstitut. 
 
Hannele Tenhovuori medverkade i ett seminarium arrangerat av nätverket en läsande kommun 8.12. 
 
Publikarbetets åtgärder 2022 
 
Guidningar totalt i utställningarna      204 
Det totala antalet deltagare i guidningar i utställningarna   3 486 
Guidningar för daghems-, skol- och studerandegrupper    126 
Antal deltagare i guidningar för daghems- skol- och studenrandegrupper  2 153 
Övriga guidningar        78 
Antal deltagare i övriga guidningar      1 133 
Antal verkstäder för daghems- och skolgrupper     66 
Antal deltagare i verkstäder för daghems- och skolgrupper   1 155 
Guidningar utomhus        39 
Antalet deltagare vid utomhusguidningarna     780  
Antal övriga publiktillfällen       56 
Virtuella guidningar        2 
De virtuella guidningarnas visningar      1 790  
Lektioner i skolorna (via Teams)       10 
Antal deltagare i lektionerna       220 
Lektioner i skolor        28 
Antal deltagare på lektionerna       565 
Övriga föreläsningar hållna av personalen     36 
  
Publikarbetets åtgärder på andra ställen 

 
Guidningar i J. L. Runebergs hem      3  
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Museibesökare förevigade från Holmska gårdens tak. 
 

6 Publikationer och artiklar    
Marketta Tamminen, Kulttuuriperintöä, kulttuurielämää. Porvoon museoyhdistys ja Porvoon museo 1896–
2021. Toimitus Juha Jämbäck, kuvatoimitus Hannele Tenhovuori. Graafinen suunnittelu Susanna Rumpu & 
Ari Lakaniemi/Sugar Design Oy. Paino Markprint Oy 2022. Porvoon museoyhdistyksen julkaisuja nro 12. 
 
Marketta Tamminen, Kulturarv, kulturliv. Borgå museiförening och Borgå museum 1896–2021. 
Redaktion Juha Jämbäck, bildredaktion Hannele Tenhovuori. Översättning Markus Sandberg. Grafisk form 
Susanna Rumpu & Ari Lakaniemi/Sugar Design Oy. Tryck Markprint Oy 2022. Borgå museiförenings 
publikationer nr 13. 
 
Borgå museums personal skrev en serie på sammanlagt nio artiklar i tidningen Uusimaa under året:   

• Margaretha Jämbäck: Helga Sonck-Majewski ja koloristinen professorimuotokuva 

• Riikka Mustonen, Varhaisimmat esineet Porvoon museon kokoelmissa 

• Hannele Tenhovuori, Yksi kuva, yksi maisema – monta tarinaa 

• Solveig Bergholm, Normit nurin, sanoi pussikas 

• Margaretha Jämbäck, Johan Knutson – pittoreski taiteilija 

• Susanna Widjeskog, Kodin hengettären aarre – Fredrika Runebergin reseptikirja 

• Juha Jämbäck, Maailmanluokan veneenrakennusta – Gösta Kyntzellin porvoolaiset kilpapurjeveneet 

• Solveig Bergholm, Pakkanen paukkuu puissa 

• Lillemor Jordas, Heidi Gustafsson, Ylelliset hiuskorut, ilmestyi vuoden 2023 puolella 
 
Johanna Lehto-Vahtera var kolumnist i Museolehti 2022. 

 

7 Vård av övriga samlingar 

7.1  J. L. Runebergs hem  
Borgå museum svarar för den museala vården av J. L. Runebergs hem. I det ingår vård samt ansvar för 
lösöre, föremålssamling och konstsamling samt specialutställningar. Borgå museiförening/Borgå museum 
och Borgå stad avtalade om vårduppgiften i ett samarbetsavtal 2022. 
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Vården av J. L. Runebergs hem bygger på ett samarbetsavtal mellan Museiverket, Senatfastigheter och 
Borgå stad (2019). 
 
Skötseln av J. L. Runebergs hem sker som ett samarbete mellan fyra samarbetsparter. Fastigheten ägs av 
staten och den sköts av Senatfastigheter. Föremålssamlingen ägs av Museiverket/Finlands nationalmuseum 
och för skötseln av samlingen står Borgå stad genom ett avtal med Borgå museum. Borgå 
stad/Kulturtjänsterna upprätthåller museet och svarar för publikarbetet där. 
 
Samarbetsgruppen för J. L. Runebergs hem sammanträdde tre gånger 2022. 
 
Arbetsgruppen för det trädgårdsarkeologiska projektet vid J. L. Runebergs hem arbetar så länge det 
trädgårdsarkeologiska projektet pågår. 
 
Hemmuseet (huvudbyggnaden) besöktes av 17 563 personer under året. Andelen besökare med 
Museikortet var 30 %. Dessutom bekantade sig ca 8 000 personer med museets trädgård. Det 
sammanlagda antalet besökare var 25 562 (2021: 20 959). Till trädgården är det ingen inträdesavgift. 
Trädgården är öppen för allmänheten från början av juni till slutet av september. Lek och lär-utrymmet 
(vagnsskjulet) var stängt på grund av att föremålen i uthuset flyttades och golven i utrymmet renoverades. 
 
Kulturtjänsterna producerade virtuella rundturer på nätet i Runebergs hem och Walter Runebergs 
skulptursamling. 
 
Besökarantalet i J. L. Runebergs hem räknas inte med i Borgå museums besökarantal, utan Borgå stad 
ansvarar för det. 

Samlingsvården och trädgården 
 
Borgå museum gjorde upp hemmuseets museiplan 2.0 för renovering av uthuset (Senatfastigheter) och för 
utveckling av verksamheten i det. I arbetsgruppen deltog åren 2020–2022: Susanna Widjeskog, Solveig 

En trädgårdsarkeologisk utgrävning i trädgården vid J. L. Runebergs hem under ledning av Muuritutkimus Oy. 
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Bergholm, Hannele Tenhovuori, Jenny Törnroos, Heidi 
Gustafsson och Katja Sillanpää från Borgå museum 
samt Maria Kovanen, Laura Svärd och Karoliina 
Lahtela från Borgå stad.  
 
Borgå museum fortsatte projektet med att flytta den 
museiföremålssamling som fanns i uthuset. Från 
utrymmet transporterades en del av museiföremålen 
till tillfälliga lokaler som staden tillhandahöll och en 
del flyttades till fastighetens andra bodar undan 
golvreparationerna i vagnsskjulet och Strömborgs 
bod. Museet avstod från lagret i gamla 
rådgivningshuset och fick nya lokaler i Telehuset. I 
Nationalmuseets Samlings- och konserveringscenter 
gjordes några avskrivningar ur samlingarna. Stadens 
logistikpatrull hjälpte med flyttningarna och 
transporterna. Teaterfonderna rengjordes och 
fotograferades. 
 
Renoveringen av uthuset framskred med reparation 
av golven i vagnsskjulet och Strömborgs bod. 
Senatfastigheter beställde trädgårdsskötseln av Borgå 
stad, som beställde skötseln av underleverantören 
Metsäpuutarha Hannula, med 
museiträdgårdsmästaren AFD Josef Rauh som 
ansvarsperson. 
 
Borgå museum deltog i att verkställa skötselplanen tillsammans med stadens ansvariga trädgårdsmästare 
Inkeri Tarkiainen. Aaja Peura uppdaterade skötselplanen för trädgården och krukväxterna. Museivårdarna 
fortsatte att sköta krukväxterna och att ta sticklingar för att upprätthålla beståndet av inomhusväxter och 
till försäljning i museibutiken. 
 
Det trädgårdsarkeologiska projektet fortsatte med provutgrävningar och undersökningar. Senatfastigheter 
bekostar projektet, som genomförs av Muuritutkimus Oy i samarbete med musieträdgårdsästaren-
forskaren Aaja Peura och arkeologen Mia Lempiäinen-Avci. Från Borgå museum medverkar Riikka 
Mustonen och Susanna Widjeskog i projektet. 
 
Fackboksförfattaren Ambra Edwards besökte hemmuseet med David Stokes och Josef Rauh 30.9. 
 
I nätverket för konstnärsmuseer representeras objektet av Susanna Widjeskog från Borgå museum och 
Laura Svärd från stadens kulturtjänster. Nätverket inledde ett samarbetsprojekt kring moderna författare,  
i vilket hemmuseet deltar. 
 
Se även: Utställningar producerade av Borgå museum i andras lokaler 

7.2 Borgå stads konstsamlingar 
Borgå museum svarar för arbetet med Borgå stads konstsamling, Yrjö A. Jänttis konstsamling och Walter 
Runebergs skulptursamling och för de här samlingarnas utställningar. Borgå museiförening/Borgå museum 
och Borgå stad ingick ett samarbetsavtal om skötseln av konstsamlingarna 2022. 
 

Provutgrävningsgrop i bodgolvet i J. L. Runebergs hem. 
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Amanuens med ansvar för konstsamlingarna är Susanna Widjeskog, som också ansvarar för de här 
samlingarnas utlåning och forskartjänster och delvis för bildtjänsterna. För samlingarnas bildtjänster 
ansvarade i huvudsak museilektor Hannele Tenhovuori och för arkivet Hannele Tenhovuori och 
samlingschef Juha Jämbäck. 

7.3 Walter Runebergs skulptursamling 
I skulptursamlingen byttes värmeelementen ut och på grund av det måste man flytta på stora skulpturer. 
Arbetet utfördes av Prima Art. 
 
Samlingens räddningsplan uppdaterades tillsammans med representanter för Borgå stad. 
 
Från uthuset vid Runebergs hem flyttades föremål som tillhör skulptursamlingen till tillfälliga lokaler. 
Utrymmet i skulptursamlingens hus räcker inte till för samlingen. 
 
Skulptursamlingen besöktes av 4 197 personer under året (2021: 3 889). Samlingen var öppen 1.5–
28.8.2022 och andra tider enligt beställning. Skulptursamlingens besökarantal räknas inte med i Borgå 
museums besökarantal.   

7.4 Samlingsarbete 
Borgå museum kartlade stadens konstverk i social- och hälsovårdslokalerna som en åtgärd inför att 
välfärdsområdet grundades. Uppgiften gällde ca 200 verk. Verken ingår i stadens allmänna konstsamling 
samt i Yrjö A. Jänttis konstsamling. Utredningen bestod av inventering, katalogisering, konditionsgranskning 
och dokumentering. Arbetet utfördes av Susanna Widjeskog, Katja Sillanpää och praktikanten Emma 
Helsing. 
 
I samband med utredningen fattades det beslut om avskrivning av 45 konstverk i den allmänna samlingen. 
De är välfärdsområdets egendom framöver. 
 
På grund av fasadrenoveringen i Borgå Gymnasium planerades flyttning och skyddande av konstverken i 
byggnaden tillsammans med Prima Art, som också utförde arbetet. 
 
Staden anvisade ett nytt separat förvaringsutrymme på knappt 100 kvadratmeter för samlingar som staden 
äger. Planeringen av lokalen inleddes i mars. Inredning och annat anskaffades under året. Hyllorna till 
lokalen blev färdiga på sommaren och omedelbart efter de inleddes konsttransporterna från Huktis. Under 
året gjordes sammanlagt 5 transporter med lastbil till den nya lokalen. Justering av avståndet mellan 
hyllorna, madrassering av hyllor, inplacering av verk i hyllorna och märkning av platsuppgifter påbörjades i 
slutet av året. Borgå museums museimästare svarade för planering och genomförande. I lokalen finns verk 
ur såväl Jänttis som stadens allmänna samling. För närvarande finns en mindre del av stadens lagrade verk 
fortfarande i separata tillfälliga lokaler i olika fastigheter. 
 
Susanna Widjeskog deltog som expert på offentlig konst i arbetsgrupperna för anskaffning av konst inom 
ramen för Västra åstrandens konstprogram och dokumenterade verkens tillblivelseprocesser samt samlade 
in material om konstprojekten till museets arkiv. Vid Borgå åstrand utanför Konstfabriken avtäcktes en 
ljudkonsthelhet (6 verk) som placerats i två lyktstolpar. Helheten är kuraterad av Kari Kriikku som 
representant för kammarorkestern Avanti! och kompositörer är Jennah Vainio och Maija Hynninen samt 
Minna Leinonen med Jussi Suonikko som arbetspar. Utifrån parallella skissbeställningar för åstranden (3 
konstnärer) beslutade man beställa ett verk av skulptören Anne Meskanen-Barman. När verkserien blir 
färdig placeras den i Alexparken. Konstplanen för Borgå port blev färdig och konceptualiseringen av 
konstplanen för Borgå parkgata inleddes.  
Samlingen utökades med 10 verk. Borgå stad köpte verk av följande nutidskonstnärer: Pauliina Turakka 
Purhonen med Tapani Kokko som arbetspar, Paula Salmela, Suvi Härkönen och Kalle Turakka Purhonen. 
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7.5 Lån 
Sammanlagt 10 av samlingens verk återlämnades från Borgå stads lokaler till samlingsutrymmena eller för 
att lånas vidare till andra enheter. Verk returnerades från följande avdelningar Näse/Wilhelmina (3), 
Näse/hälsocentralen (3), Rusmedelskliniken (3) och Careeria/enheten vid Yrkesvägen (1).  
 
På Svalåkerns servicehem deponerades 2 verk, som katalogiserades som nya. 
 
Sammanlagt 6 konstverk ur Yrjö A. Jänttis konstsamling returnerades från stadens lokaler. Verk 
returnerades från följande avdelningar: Näse/hälsocentralen (4), Rusmedelskliniken (2). 

7.6 Yrjö A. Jänttis konstsamling  
Samlingens permanenta utställning är placerad i samband med Artoteket Konsta som upprättshålls av 
Borgå Konsthall och Konstföreningen i Borgå.   
 
Konsthallen bedöktes av 12 620 personer. Besökarantalet räknas inte med i Borgå museums besökarantal.  
 

8 Kommunikation 
Borgå museum fick synlighet i medier bland annat i samband med utställningar och evenemang, 
personalrekryteringar och i den offentliga debatten om Borgå museums ställning efter att Borgå stad 

framförde önskemålet att museet införlivas med 
stadsorganisationen. Personalen gav intervjuer för tidningar och 
radio underåret. Det skickades ut 16 pressmeddelanden och 3 
gemensamma pressmeddelanden. I lokaltidningarna Uusimaa, 
Östnyland och Itäväylä förekom Borgå museum eller någon 
representant för museet i nyheter 137 gånger, i andra medier 
sporadiskt. 
 
Museets webbsidor www.porvoonmuseo.fi uppdaterades aktivt. 
Sidorna besöktes 37 758 gånger år 2022. Under den mest aktiva 
perioden, i juli, besöktes sidorna 4 826 gånger. Museet 
informerade om sin verksamhet också i bl.a. Borgå stads 
händelsekalender, Kulturforum och Finlands museiförbunds 
utställningskalender. I slutet av året inleddes ett projekt med 
förnyelse av webbsidorna. Förnyelsen gavs i uppdrag åt 
andelslaget Haven från Borgå.  
  
Facebooksidan  www.facebook.com/porvoonmuseo/ hade 495 
följare i slutet av året.  
 
Museet hade två Instagramkonton: Aluevastuumuseo, som hade 

510 följare. Porvoon museo, som hade 707 följare. 
 

9 Museibutiken 
Borgå museums museibutik finns i Holmska gården och är öppen samma tider som museet. Susanna 
Kaunisto ansvarar för museibutiken.  
 

Fredrik Andersson poserar i Lovisa stadsmuseum. 

http://www.porvoonmuseo.fi/
http://www.facebook.com/porvoonmuseo/
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Under året fick museibutiken nya egna produkter som t.ex. kort och affischer till specialutställningen 
Naturens väv – Helga Sonck-Majewski, en omfattande kollektion av kort till specialutställningen Bildernas 
Borgå samt till julsäsongen nya julkort från museets egna samlingar.  
 
125-årsjubileet till ära fick museet en egen kasse med museets logo. Träartesanen Marko Papinniemi gjorde 
en serie unika miniatyrstolar inspirerad av Louis Sparres möbler. 
 
Sommaren 2022 ordnades ett lopptorg i Wikmans hus på baksidan av Holmska gården. Där såldes bl.a. 
böcker som hade avskrivits från handbiblioteket. Museibutiken och loppmarknaden var även öppna till kl. 
20 på höstens köpnatt 2.9 och personalen uppmärksammade tillställningen med sin klädsel. 
 
Borgå museum deltog i museibutikernas julbasar 19.11 i Nationalmuseet i Helsingfors. 

 

10 Organisation och personal 
Enheterna inom Borgå museum 2022 var AVA-teamet, som ansvarade för uppgifterna för museet med 
regionalt ansvar i östra Nyland, samlingsteamet, publikarbetsteamet och administrationsteamet. 
Teamledare var byggnadsforskare Kirsi Toivonen, samlingschef Juha Jämbäck, museilektorerna Hannele 
Tenhovuori och Margaretha Jämbäck samt museidirektör Johanna Lehto-Vahtera. 
 
I samband med strategiarbetet förnyas museets organisation så att den motsvarar de tjänster som museet 
producerar.  

10.1 Fast anställd personal 
Jämbäck Juha, FM, tf. museidirektör till 9.3  
Lehto-Vahtera Johanna, FM, museidirektör 10.3– 
 
Administrationsteamet 
Haapoja Jaana, redovisningsmerkonom, kanslichef  
Hirvonen Marika, assistent (samlingskatalogisering, bildtjänst) till 31.8 
Porkka Inari, MA, kommunikationsassistent 1.9–  
Widjeskog Susanna, FM, amanuens (J.L. Runebergs hem, Borgå museums och Borgå stads konstsamlingar) 
 
Samlingsteamet  
Bergholm Solveig, FM, NHM konservator, amanuens (naturvetenskaper) 
Gustafsson Heidi, konservator (textilier) 
Jordas Lillemor, FM, forskare (lån och depositioner, samlingarna)  
Jämbäck Juha, FM, amanuens, samlingschef (föremålssamlingarna, basutställningarna, historiska arkivet), 
teamledare 
Sillanpää Katja, konservator YH, museimästare  
 
AVA-teamet 
Anderson Fredrik, byggnadskonservator, expert inom byggnadsvård till 31.12 
Bergholm-Kullström Synnöve, FM, kulturarvsforskare till 30.4 
Joutselainen Mai, FM, kulturarvsforskare, 21.2– 
Toivonen Kirsi, byggnadsarkitekt, FM, byggnadsforskare, teamledare 
Mustonen Riikka, FM, arkeolog 
  
Publikarbetsteamet 
Backman Anne, FM, utställningsvakt, guide  
Johansson Sanna, TM, utställningsvakt, guide 5.10– 
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Jämbäck Margaretha, FM, museilektor (konstfostran), teamledare 
Kaunisto Susanna, VM, museibutiksföreståndare 
Mannerkoski, Sirkku, artenom i möbelrestaurering, museibiträde/-städare 
Porkka Inari, MA, utställningsvakt, guide till 31.8 
Tenhovuori, Hannele, HuK, museilektor (kulturhistoria, bildarkivet, historiska arkivet), teamledare 
Törnroos Jenny, utställningsvakt, guide 

10.2 Visstidsanställd personal 
Halonen Otto, 11.5–31.8 och 1.1–31.12 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Hänninen Laura, 4.6–31.8 och 13.11–31.12 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Ingelin Nicce, 1.1–9.1 och 5.2–30.4 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Jäntti Eliisa, museianställd, Sibbo Hembygdsförening rf 2.5–30.7; Askola-Seura ry 15.8–14.10  
Lepistö Kaisa, konservator, 31.10–31.12 
Niemi Saija, konservator, 19.9–29.10 
Rantanen Brita, 20.8–24.9 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Rasinkoski Olavi, 6.9–11.12 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Rosenberg Hellen, 1.1–27.3 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Rämö Henna, 21.5–19.8 och 2.1–29.3 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Tukiainen Helena 4.5–29.8 och 1.1–30.12 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Törnroos Alva, 19.11 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Vepsänrepo Silja, 25.3–27.3 (publikarbetsteamet och öppethållning) 
Viitala Tarja, konservator 1.2–31.3 
Wiksten Frida, 1.6–30.8 (publikarbetsteamet och öppethållning) 

10.3 Praktikanter 
Helsing Emma, Prakticum (grafisk design) 28.3–6.5 
Mäntylampi Mia, Prakticum (grafisk design) 4.4–6.5 
Walander Ronja, Careeria (turistbranschens kundtjänst) 30.11–31.12 

10.4 Personalevenemang 
Frukost Haiko gård 1.3.2022 (som en del av Synnöves pensioneringsfest) 
Föreningens styrelses och personalens festmiddag Bistro Gustaf 2.6 
Sommarfest vid Museimagasinet 31.8 
Publikarbetsteamets rekreationsutfärd till Helsingfors 17.11 
Personalens överraskningsdag på Sveaborg 14.9 
Middag Café Cabriole 8.12 
 

10.5 Personalens möten 
Det hölls 9 personalmöten och 4 workshoppar kring strategiarbetet. Teamen har sammanträtt regelbundet 
och arbetsgrupperna enligt behov. Arbetarskyddskommissionen sammanträdde regelbundet. 
 
Personalens deltagande i utbildningar och seminarier, se BILAGA 1  .  

10.6 Enkäter om välbefinnande i arbetet 
En enkätundersökning om personalens välbefinnande i arbetet genomfördes 25.11–2.12.2022. 
Enkätundersökningen görs årligen med Varmas och Feelback groups OTE-enkät. Enligt resultaten i 
undersökningen är välbefinnandet i arbetet på en god nivå. Helhetsbetyget var 3, 84 på skalan 0–5. 
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10.7 Arbetarskyddsgransking 
Regionförvaltningsverket gjorde en arbetarskyddsgranskning 21.11 utgående från granskningsberättelserna 
2019/22965 och 2020/5628. I granskningen konstaterades det att arbetsgivaren har agerat på det sätt 
arbetarskyddslagen förutsätter för att utreda och bedöma faror i arbetet samt utifrån det åliggande som 
gavs i granskningsberättelsen 2020/5628. I samband med granskningen behandlades resultaten av 
förfrågan ”Psykosociala belastningsfaktorer i arbetet”. I arbetarskyddsgranskningen deltog Jukka Kullberg, 
Birgitta Palmqvist och Peggy Frankenhaeuser som representanter för styrelsen och Johanna Lehto-Vahtera 
och Jaana Haapoja som representanter för museet.  
 

11 Borgå museiförening rf   
År 2022 var Borgå museiförenings 126:e verksamhetsår. Årsmötet höll i Gamla rådhuset 24.3 och i det 
deltog 24 medlemmar. Efter mötet höll Marketta Tamminen föredraget Små tillägg till museets historia. 
 
I slutet av året hade föreningen 112 medlemmar, av vilka 18 var ständiga medlemmar och en 
samfundsmedlem (2021: 115, 18, 1). Till medlemmarna hade under året skickats ett medlemsbrev, 
inbjudningar och bulletiner. 
 
Föreningen är medlem i Finlands museiförbund (1 kl), Finlands hembygdsförbund och ICOM:s 
Finlandskommitté samt i Palvelulaitosten työnantajayhdistys. 

11.1 Styrelsen 
Medlemmar: Jukka Kullberg (ordf.), Birgitta Palmqvist, Peggy Frankenhaeuser, Nina Johansson, Eva 
Liljeblom, Johanna Tamminen. 
Suppleanter: Raija Tölkkö, Jaana Lehtiö 
Borgå stads representanter: Srba Lukic, Liisa Saarela 
Suppleanter för Borgå stads representanter: Brita Andersson, Bodil Lund 
Personalens representant: Kirsi Toivonen och suppleant Heidi Gustafsson 
Sekreterare var tf. museidirektör Juha Jämbäck och museidirektör Johanna Lehto-Vahtera 
 
Styrelsen sammanträdde sju gånger. Mötena hölls i Museimagasinet, i Teams och i Domprostgården.  
 
För föreningens medlemmar och museets personal ordnades en julglöggstillställning 15.12 i Gamla 
rådhuset.    
 

12 Verksamhetslokaler 
Museibyggnaderna 
 
Museets utställningar finns i Gamla rådhuset (Ågatan 45) och i Holmska gården (Mellangatan 11). 
Utställningslokalerna omfattar 730 m2. 
 
Samlingsutrymmena 
 
Museisamlingarnas förvaringsutrymmen finns i tre fastigheter, av vilka ett finns i det s.k. Museimagasinet 
(Stadshusgatan 21) tillsammans med kontorslokalerna. Sammanlagt omfattade samlingsutrymmena ca 
2 000 m2 2022. 
 
Kontorslokalerna 
 
Museets kontor finns i Museimagasinet. 
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I olika förvaringsutrymmen ordnades flera utrensningstalkon under året då saker som blivit överflödiga 
rensades ut (sammanlagt 9). 
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Bilagor 

 

BILAGA 1 

Personalens medlemskap och deltagande i seminarier och utbildningar 

 

Personalens medlemskap 
  
Andersson, Fredrik  
Medlem i arbetsgruppen för restaureringen av Lovisa Rådhus 
Nylands kulturmiljöarbetsgrupp 
 
Jämbäck, Juha 
Styrelsemedlem i Östra Nylands byggnadsvårdsstiftelse (Salvus)  
Nordisk Museumsforbund Finland, styrelsemedlem 
 
Lehto-Vahtera, Johanna  
Ordförande för styrgruppen för projektet ITE-Uusimaa  
Styrelsemedlem i Finlands teatermuseistiftelse  
Medlem i delegationen för Vanhalinnan museo 
 
Mustonen, Riikka 
Samarbetsgruppen för det trädgårdarkeologiska projektet vid J. L. Runebergs hem 
Medlem i planeringsgruppen för Gamla bron i Borgå  
 
Toivonen, Kirsi 
Medlem i arbetsgruppen för restaureringen av Lovisa Rådhus 
Medlem i planeringsgruppen för Gamla bron i Borgå  
Nylands förbund, medlem i styrgruppen för profilering av små centra  
Nylands kulturmiljöarbetsgrupp 
Arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå  
 
Widjeskog, Susanna 
Samarbetsgruppen för det trädgårdarkeologiska projektet vid J. L. Runebergs hem 
Konstanskaffningsgrupperna inom konstprogrammet för Västra åstranden i Borgå  
Sakkunnigmedlem i styrelsen för föreningen Borgå Triennal  
 

Personalens deltagande i utbildningar och seminarier 

  

Tapahtuma (paikka) Järjestäjä Päivämäärä Osanottaja 

Väitöstilaisuus Fredrik Gunnarsson:  Det digitala 

uppdraget – Om uppdragsarkeologins möjligheter att 

skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle (web) 

LNU 19.1. RM 

Muinaisjäännökset metsissä (Teams) HAMK 25.1. RM 
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Arkeologisten kenttätöiden esittelyt (Teams) Museovirasto 3.–4.2. RM 

TAKO-kevätseminaari (web) Museovirasto 15.2. LJ 

Tieto ja digitaalisaatio (Teams) Museovirasto 15.2. KT, RM 

ALVA-museoiden infotilaisuus (Teams) Museovirasto 15.2. KT, RM 

RH% ja C-loggereiden käytön hallinta (Teams)  22.2. KS, HG 

Vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointi (Teams) Museovirasto 4.3. RM 

Inventointien kehittämishanke (Teams) Museovirasto 7.3. RM 

Excel-tehokäyttö (Teams)  Eduhouse 15.3. RM 

Reaching Audiences, Out of Box Museums (Zoom) Motor OÜ 17.3.  SB, IP 

Mestarit ja kisällit -etäaamukahvit (Teams) Kotiseutuliitto 23.2. MJ 

Saamelaisesineistön palautus (Teams) Museovirasto 21.3.                                                                   HG 

Totuutta vai tulkintaa? Lähihistoria museoiden 

yleisötyössä (web)  

Pedaali ry 24.3. MJ 

Maakuntatutkijoiden kirkko-workshop, Maakuntatutkijat-

verkosto (Teams) 

Keski-Suomen museo 25.3. RM, MJ 

Mika Lavennon  60 vuotis-juhlasymposio (Zoom) HY 29.3. RM 

Metallimiitti (Teams) Museovirasto 30.3. RM 

Finnan peruskoulutus (webinaari)   Kansallisarkisto 31.3.  MJ 

Excel-tehokäyttö (Teams) Eduhouse 1.4 RM 

Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen 

ajankohtaispäivä (Teams)  

YM 7.4. KT, FA 

Inventoinnin kehittämishanke (Teams) Museovirasto 7.4. RM 

Janne Vilkunan juhlaseminaari (web) Jyväskylän yliopisto 7.4. MJ 

Arkeologisten kenttätöiden esittelyt Varsinais-Suomi 

(Teams) 

 22.4. RM 

Muinaisjäännösten hoidon osaamisrinki (Teams) Museovirasto 26.4. RM 

Digitaalisen kulttuuriperinnön koulutuspäivä (Teams)  Pohjoismaisen 

konservaattoriliiton 

Suomen osasto ry 

28.4. HG 

Puukaupunki-seminaari (Taidetehdas)           Porvoon kaupunki 5.5.–6.5. KT, FA, MJä 

Projektinhallinta 2 (Teams)  Eduhouse 8.5. RM 

Julkisen taiteen kevätpäivä (G live lab, Tampere) TAIKE  SW 

Miten teen oman eMuseo -mobiilioppaan (etäkoulutus) Kotiseutuliitto 17.5. MJ 

Suomen museoliiton vuosikokous (web) Museoliitto 19.5. JL-V 
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Ajankohtaista museokortista -webinaari FMAC 24.5. SM 

Finna asiakastyössä A (alkeet, etäkoulutus) Kansallisarkisto 25.5. MJ 

From Treasure Hunters To Citizen Scientists (Zoom) HY 2.6. RM 

Puukaupunkeja ja puutarhoja (Pietarsaari) Pohjalainen 

Rakennusperintö ry 

18.6. RM 

Maisema kulttuuriympäristön viranomaistehtävissä 

(Teams) 

Museovirasto 31.6. KT, FA, RM 

Museokorttikoulutus, myyntilogiikan muutos (web) FMAC 22.8. SM 

Museoesineiden kanssa työskentely Kansallismuseo 25.8. KS 

Painavaa palautetta -webinaari MAL 26.8. MJ 

Lasin teemapäivä (Riihimäki) Suomen lasimuseo 29.8. LJ, JJ, MJä 

Asiantuntijan maineen vahvistaminen somessa (Teams) Suomen museoliitto 30.8. KT 

Museonjohtajapäivät (Tuusula ja Järvenpää) Suomen museoliitto 1.–2.9. JL-V 

Osaava kouluttaja -etäkoulutus MAL 2.9. MJ 

Työkykyjohtamisen polku 1. Oppisjakso (Teams)  Varma 7.9. JH 

Kulttuurireitti -webinaari Museovirasto 12.9. MJ, SW 

Maakuntatutkijoiden neuvottelupäivät Porissa Satakunnan museo 15.–16.9. MJ 

Photoshop CC (Teams)  Eduhouse 15.9. RM 

LIVND-webinaari. Living Heritage and Social Sustainability  Museovirasto 19.9. MJ 

Tietopäivä alueellisille vastuumuseoille (Teams)  Museovirasto 21.9. KT, RM, MJ 

Muinaismuistolaki ja ALVA-museot (Teams) ALVA-verkosto 23.9. RM 

Työkykyjohtamisen polku 2. Oppisjakso (Teams) Varma 28.9. JH 

Kulttuurihyvinvointi ja yhteistyö (Teams) Museoliitto 28.9. HT 

English Garden, Federation for Finnish-British Societies Iso-Britannian 

suurlähetystö 

29.9. SW 

Kulttuuriympäristötyö, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos 

(Teams) 

Museovirasto  KT, FA, RM, 

MJ 

TAKO-verkoston syysseminaari,  TAKO 5.–6.10. JJ, LJ 

Sitran ja Kansallisgallerian virtuaalisen 

taidenäyttelykokeilun avajaiset (web) 

 6.10. SW 

VARK-Info (Teams) Museovirasto 11.10. RM 

CREMA-projektin päätösseminaari (Helsinki) Suomen museoliitto 11.10. HT 

Kulttuuriympäristön viranomaispäivät (Teams)  Museovirasto 12.10.–

13.10. 

KT, FA, RM 
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Maalöydöistä koruiksi -seminaari (web) Kalevalaisten Naisten 

Liitto 

14.10. HG 

Annotaatioiden käsittely (Zoom) Luonnontieteellinen 

keskusmuseo 

28.10. SB 

Kotiseutuliiton tietosuojakoulutus (etä) Kotiseutuliitto ja 

Kansallisarkisto 

28.–29.10. MJ 

Arkeologia, terveys ja turvallisuus (web)  Museovirasto 28.10. RM, HG 

Museoalan Teemapäivät (Helsingin kaupunginteatteri) Museovirasto 7.–8.11. JL-V 

Digisti Live striimaustyöpaja (Haaga-Helia ammattikoulu, 

Porvoon kampus) 

Haaga-Helia 

ammattikoulu 

11.11. ja 

23.11. 

IP 

LIVIND-webinaari Museovirasto 14.11. MJ 

Pirkanmaan maakunnallinen museopäivä (Tampere) 

 

Tampereen museot 

(Pirkanmaan 

alueellinen  

Vastuumuseo) 

15.11. MJ 

Digitoinnin laadunhallinta 1: tuleva ohjeistus tutuksi 

(Teams) 

Suomen museoliitto 21.11. HT, JJ, MJ, IP 

Museoiden Finna (etä) Kansalliskirjasto/Finna 22.11. IP 

Så är det färdigt! Finländsk mat på 1700-talet 

(Helsinki/web) 

SLS 23.11. HT, LJ, MJä, 

SB, SW 

Maakuntien arkeologien tapaaminen (Teams)  Museovirasto 24.11. RM 

Digitoinnin laadunhallinta 2: lähtökohtia ja edellytyksiä 

(Teams) 

Suomen museoliitto 9.12. HT, JJ, LJ, MJ, 

IP 

Valtio restauroi (Teams) Museovirasto 24.11. KT, FA 

Kulttuuriympäristö ja kestävä kehitys työpaja (Helsinki) Museovirasto 1.12. KT, FA, RM 

MuseumPlus-koulutus Porvoon museolle (etä) Suomen museoliitto 13.12. JJ, LJ, SB, KT; 

RM, HT, MJ, 

MJä, HG, KS, 

IP 

Muinaismuistolain uudistus (web) Museovirasto 14.12. RM 

Talous&Vero-seminaari (web) Eduhouse 14.12. JH 

TYEL 2023 (Teams) Varma 15.12. JH 

MuseumPlus-koulutus (Porvoon kirjasto) Suomen museoliitto 16.12. JJ, LJ, KT, RM, 

MJ, HT, HG, 

KS, IP 

Museoviraston paikallismuseokyselyn esittelytilaisuus 

(etänä) 

Museovirasto 19.12. MJ 
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Kohti joulua – Museoviraston jouluvastaanotto 

(Kansallismuseon Vaunuvaja) 

Museovirasto 21.12. MJ, KT, JL-V 

 

BILAGA 2 

Porvoon museo – Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, lausunnot 2022 

 

PoM1_2022 Askola Vanha-Ollila, metsänkäyttöilmoitus 

PoM2_2022 Askola Korpimaa ja Metsä-Takala, metsänkäyttöilmoitus 

PoM3_2022 Lovisa Mårtens, metsänkäyttöilmoitus 

PoM4_2022 Porvoo Saksalan vesilaitoksen laajennushanke ja putkilinjat, arkeologisten tutkimusten 

riittävyys 

PoM5_2022 Porvoo Linnanmäki pohjoispuoli vesijohtolinjojen ja kaivonpaikkojen tutkimusten riittävyys 

PoM6_2022 Porvoo Helen Oy Kilpilahden hukkalämpöputken YVA 

PoM7_2022 Sipoo Sipoonpelto, metsänkäyttöilmoitus 

PoM8_2022 NCC Greggböle YVA 

PoM9_2022 Sipoo Brobölen pato, kalaportaan kunnostussuunnitelma 

PoM10_2022 Borgå Kiala skog, metsänkäyttöilmoitus 

PoM11_2022 Sibbo Snickarsmalmen, metsänkäyttöilmoitus 

PoM12_2022 Porvoo Vanhankaupungin sillan korjaus ja väliaikaisen rakentaminen 

PoM13_2022 Sipoon vesi Söderkulla 

PoM14_2022 Sipoo Taasjärvi itä, asemakaava ehdotus 

PoM15_2022 Porvoo Sexmannintie, poikkeuslupa 

PoM16_2022 Porvoo Kreppelbyvägen, suunnittelutarveratkaisu 

PoM17_2022 Lovisa Westerforsby, metsänkäyttöilmoitus 

PoM18_2022 Sipoo Taasjärventie, rakennuslupa  

PoM19_2022 Sipoo Hindsbyntie, rakennuslupa 

PoM20_2022 Porvoo Glosholmen, rakennuslupa  

PoM21_2022 Porvoo Voolahdentie, rakennuslupa 

PoM22_2022 Askola Rokki, metsänkäyttöilmoitus 

PoM23_2022 Loviisa Horslökintie, rakennuslupa 

PoM24_2022 Porvoo Suistohalli, poikkeaminen kaavasta 

PoM25_2022 Myrskylä Svennilä, metsänkäyttöilmoitus 
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PoM26_2022 Pornainen Krouvari, metsänkäyttöilmoitus 

PoM27_2022 Pornainen Hietamäki, metsänkäyttöilmoitus 

PoM28_2022 Porvoo Utegårdintie, poikkeuslupa 

PoM29_2022 ELY-keskuksen avustushakemukset 

PoM30_2022 Lovisa Forsbygård, metsänkäyttöilmoitus 

PoM31_2022 Askola Pelto-Inkilä, metsänkäyttöilmoitus 

PoM32_2022 Loviisa Järvipelto, metsänkäyttöilmoitus 

PoM33_2022 Myrskylä Kirkkojärvenranta, AKM luonnos 

PoM34_2022  Myrskylä Kylänpääntie, AKM luonnos 

PoM35_2022 Borgå Hindhår Storskog, metsänkäyttöilmoitus 

PoM36_2022 Porvoo Wallgreninkatu, purkamislupahakemus 

PoM37_2022 Sibbo Röhöll, metsänkäyttöilmoitus 

PoM38_2022 Loviisa Aleksanterikuja/Lukkarinkuja AKM 

PoM39_2022 Porvoo Ilomäentie, purkamislupahakemus  

Pom40_2022 Porvoo Opintie, purkamislupahakemus  

PoM41_2022 Porvoo Myllymäenkatu, purkamislupahakemus 

Pom42_2022 Porvoo Hinthaara Rengastie, purkamislupahakemus 

PoM43_2022 Porvoo Huvilakatu, maalämpökaivon poraaminen 

PoM44_2022 Porvoo Malmintie, käyttötarkoituksen muutos ja muutostyö 

PoM69_2022 Sipoo Kalkkirannantie, rakennuslupa  

PoM46_2022 Porvoo Staffaksentie, purkamislupahakemus 

PoM47_2022 Sipoo Kakkurinkierto, poikkeamisen hakeminen 

PoM48_2022 Porvoo Rudintie, purkamislupahakemus 

PoM49_2022 Porvoo Petiksenpolku, purkamislupahakemus 

PoM50_2022 Sipoo Koivisto ja Nyberg, metsänkäyttöilmoitus 

PoM51_2022 Porvoo Talluddintie, rakennuslupa 

PoM52_2022  Loviisa Puutarhakatu, julkisivutoimenpide 

PoM53_2022 Porvoo Vuorikatu, rakennuslupa  

PoM54_2022 Porvoo Mjöängskog, metsänkäyttöilmoitus 

PoM55_2022  Sipoo Mågsintie, poikkeuslupa 

PoM56_2022 Sipoo Joensuun tila, AMK 
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PoM57_2022 Loviisa ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemukset 

PoM58_2022 Borgå Kiala Skog, metsänkäyttöilmoitus 

PoM59_2022 Porvoo Ånholmen 22, purkulupahakemus 

PoM60_2022 Fingrid Oyj Sähköaseman sijoittaminen 

PoM61_2022 Porvoo Liikapäivänen ja Pornainen Vanha-Krouvari, metsänkäyttöilmoitus 

PoM62_2022 Lovisa Tervas, metsänkäyttöilmoitus 

PoM63_2022  Loviisa Ruotsinpyhtää, rakennuslupa ja toimenpidelupa 

PoM64_2022 Myrskylä Kirkkojärjenranta, AKM ehd 

PoM65_2022 Myrskylä Kylänpääntie, AKM ehd 

PoM66_2022 Porvoo Henttalantie, tutkimusten riittävyys  

PoM67_2022 Lapinjärvi Vt 6 parantaminen Pukaron kohdalla 

PoM68_2022 Porvoo, AK 552 

PoM70_2022 Sipoo Söderkulla, maakaapelin rakentaminen 

PoM72_2022  Loviisa Kuggomskog, metsänkäyttöilmoitus 

PoM73_2022 Porvoo Jokikatu 18, kajoamislupahakemus 

PoM74_2022 Sibbo Svarvars, metsänkäyttöilmoitus 

PoM75_2022 Sipoo Ljusbackantie, kaivulupa 

PoM76_2022 Lovisa Öster-Liden, metsänkäyttöilmoitus 

PoM78_2022 Loviisa Kappelinpuisto, maisemalupa 

PoM 79_2022 Borgå Ruistalo, metsänkäyttöilmoitus 

PoM80_2022 Borgå Nygrans och Hagens, metsänkäyttöilmoitus 

PoM81_2022 Borgå Tallkulla, metsänkäyttöilmoitus 

PoM82_ 2022 Loviisa Ungern, valaistuksen rakentaminen 

PoM77_2022 Lausunto Loviisan sivistyslautakunnalle Agricola-talon perustamista koskien 

PoM83_2022 Sipoon Energian hanke Joensuunraitti 

PoM71_2022 Sipoo Kitöntie 369, rakennuslupa 

PoM45_2022 Myrskylä Tallstens, metsänkäyttöilmoitus 

PoM84_2022 Loviisa Kappelinpuisto, viemärityö 

PoM85_2022 Lovisa Tervas, metsänkäyttöilmoitus 

PoM89_2022 Lovisa Tetom och Karins, metsänkäyttöilmoitus 

PoM90_2022 Sibbo Ribacken, metsänkäyttöilmoitus 

PoM86_2022 Porvoo Karlebyn kartanon tie, rakennuslupa 
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PoM87_2022 Lapinjärvi Rabelund, metsänkäyttöilmoitus 

PoM88_2022 Porvoo Mäntsäläntie 621, maisematyölupa 

PoM91_2022 Loviisa Pernajan Labby, hoitosuunnitelma 

PoM92/2022 Sipoo Söderkullan kartanon asuinalue, AK luonnos S20 

PoM93/2022 Sipoo Metsärinne, AK luonnos N65 

PoM94/2022 Pornainen Panimonkuja, AKM ehd 

PoM95/2022 Porvoo Hinthaara Töyrytie, AKM luonnos 

PoM96_2022 Sipoo Taasjärvi itäpuoli AK 

PoM97_2022 Porvoo Kaivokatu, rakennuslupa 

PoM98:2022 Lovisa Knuts, metsänkäyttöilmoitus 

PoM99_2022 Borgå Grannas, metsänkäyttöilmoitus 

PoM100_2022 Sipoo N61 Öljytien ja Brobölentien risteys, AKM 

PoM101_2022 Lovisa Saha-Isnäs, metsänkäyttöilmoitus 

PoM102_2022  Pukkila Marttila, metsänkäyttöilmoitus 

PoM103_2022 Sibbo Skognils, metsänkäyttöilmoitus 

PoM104_2022 Askola Rokki, metsänkäyttöilmoitus 

PoM_105_2022 Lovisa Myllykylä, metsänkäyttöilmoitus 

PoM106_2022 Lovisa Hukus, metsänkäyttöilmoitus 

PoM107_2022 Porvoo Vuorikatu, arkeologisten tutkimusten riittävyys 

PoM108_2022 Porvoo Lukiokuja, arkeologinen tutkimustarve 

PoM109_2022 Porvoo Karlebyn kartanon tie, poikkeuslupa 

PoM110_2022 Loviisa Jokiniemensalo, metsänkäyttöilmoitus 

PoM111_2022 Askola Prestbacka, metsänkäyttöilmoitus 

PoM112_2022 Porvoo Kaivokatu, rakennuslupa 

PoM113_2022 Sipoo, Skepparsintie, rakennuslupa 

PoM114_2022 Sibbo Vesterbacka, metsänkäyttöilmoitus 

PoM115_2022 Sibbo Humlebergsskoge, metsänkäyttöilmoitus 

PoM116_2022 Sibbo Falkberg, metsänkäyttöilmoitus 

PoM117_2022 Porvoo Uddebo, metsänkäyttöilmoitus 

PoM118_2022 Kulttuuriperintöstrategia 

PoM119_2022 Borgå Nygård, metsänkäyttöilmoitus 

PoM120_2022 Borgå Lindvik, metsänkäyttöilmoitus 
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PoM121_2022 Lovisa Isnäs-Sjögård ja Rosendahl, metsänkäyttöilmoitus 

PoM122_2022 Porvoo Vanha Helsingintie, vesijohdon rakentaminen 

PoM123_2022 Porvoo Itäinen Pitkäkatu, poikkeuslupa 

PoM124_2022 Porvoo, Braskiksenkuja, rakennuslupa 

PoM125_2022 Askola Riihioja, metsänkäyttöilmoitus 

PoM126_2022 Porvoo Kappalaisenrinne, rakennuslupa 

PoM127_2022 Wilenius telakka tukikirje 

PoM128_2022 Porvoo Kirkkokatu, arkeologisten tutkimusten riittävyys 

PoM129_2022 Porvoo Sointula, metsänkäyttöilmoitus 

PoM130_2022 Loviisa  Askolinintie, käyttötarkoituksen muutos 

PoM131_2022 Pornainen hevosaitaus arkeologinen tutkimustarve 

PoM132_2022 Porvoo Länsiranta puutalokortteli AK 549 ehd 

PoM133_2022 Sipoo Nikkilän kartano NG8 AKehd 

PoM134_2022 Porvoo Keskeisten kaupunkialueiden OYK, Unelmien Porvoo 2050, rakennemallit ja vaikutusten 

arviointi 

POM135_2022 Porvoo Saksala Masto, sijoituslupa  

PoM136_2022 Lovisa Nybacka I, Nybacka och Verkvik, metsänkäyttöilmoitus 

PoM137_2022 Loviisa Nyflinkas, metsänkäyttöilmoitus 

PoM138_2022 Sibbo Knuts, metsänkäyttöilmoitus 

PoM139_2022 Sipoo Skattåkerintie, viljakuivaamon rakentaminen 

Pom140_2022 Porvoo Fänriksgatan, julkisivun muutos 

PoM141_2022 Askola Ollinviita, metsänkäyttöilmoitus 

PoM142_2022 Askola Haiti, metsänkäyttöilmoitus 

PoM143_2022 Borgå Sundö, metsänkäyttöilmoitus 

PoM144_2022 Lovisa Saha-Isnäs, metsänkäyttöilmoitus 

PoM145_2022 Lovisa Flinkas-Sjögård, metsänkäyttöilmoitus 

PoM146_2022 Sipoo Musta Hevonen, sähköpylvään sijoittaminen 

PoM147_2022 Lappträsk Rosala, metsänkäyttöilmoitus 

PoM148_2022 Porvoo Itäinen pitkäkatu, arkeologisten tutkimusten tarve 

PoM149_2022 Sipoo Talmankaari AKM TM6 

PoM150_2022 Porvoo Epoontie, purkamislupahakemus 

PoM151_2022 Porvoo Sexmannintie, suunnittelutarveratkaisu 
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PoM152_2022  Askola Ruokomaa, metsänkäyttöilmoitus 

PoM153_2022 Sibbo Nevas gård, metsänkäyttöilmoitus 

PoM154_2022 Pornainen Hietamäki, metsänkäyttöilmoitus 

PoM155_2022 Sipoo Eriksnäs sijoituslupa 

PoM156_2022 Lovisa Isnäs-Sjögård, metsänkäyttöilmoitus 

PoM157_2022 Lovisa Reimars, metsänkäyttöilmoitus 

PoM158_2022 Pukkila seurakuntatalo AKM 

PoM159_2022 Loviisa Puusepänkuja, rakennuslupa 

 PoM160_2022 Sibbo Knuts, metsänkäyttöilmoitus 

PoM161_2022 Porvoo Askola voimalinja 

PoM162_2022 Porvoo Rånäs II, Virvik Ranta-AK R70 

PoM163_2022 Askola Käpykylä II, metsänkäyttöilmoitus 

PoM164_2022 Askola Yli-Mäittälä, metsänkäyttöilmoitus 

PoM165_2022 Lovisa Mårtens, metsänkäyttöilmoitus 

PoM166_2022 Porvoo Vuorikatu, arkeologinen tutkimustarve 

PoM167_2022 Porvoo, Sunintie, poikkeamisen hakeminen 

PoM168_2022 Porvoo Jokikatu, rakennussuojelun perusteet 

PoM169_2022 Sipoo Anttila Kallbäck voimalinja 

PoM170_2022 Borgå FR Drägsby, metsänkäyttöilmoitus 

PoM171_2022 Sibbo Rusonmaa och Paljok ,metsänkäyttöilmoitus 

PoM172_2022 Lapinjärvi Husulanmäki, AKM oas 

PoM173_2022 Porvoo Saarenmäki, metsänkäyttöilmoitus 

PoM174_2022 Askola Ylöstupa, metsänkäyttöilmoitus 

PoM175_2022 Borgå Sundö, metsänkäyttöilmoitus 

PoM176_2022 Porvoo Runeberginkatu, rakennuslupa 

PoM177_2022 Lapinjärvi Sikkola, metsänkäyttöilmoitus 

PoM178_2022 Lovisa Bondas, metsänkäyttöilmoitus 

PoM179_2022 Porvoo Petiksentie, purkulupahakemus 

PoM180_2022 Mörskom Botas, metsänkäyttöilmoitus 

PoM181_2022 Sipoo Gunnars, metsänkäyttöilmoitus 

PoM182_2022 Loviisa Niittymäk,i metsänkäyttöilmoitus 

PoM183_2022 Sibbo Meilis II, metsänkäyttöilmoitus 
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PoM184_2022 Borgå Glädjebergsvägen, ansökan om undantag 

PoM185_2022 Porvoo AK527 Meritulli, Suistohalli_luonnos 

PoM186_2022 Porvoo Borggatan 3, rakennuslupa 

PoM187_2022 Lapinjärvi Pukaron koulu, suunnittelutarvehakemus 

PoM188_2022 Askola Iso-Pitkänen, metsänkäyttöilmoitus 

PoM189_2022 Loviisa Soläng, metsänkäyttöilmoitus 

PoM190_2022 Porvoo Runebeginkatu, rakennuslupa 

PoM191_2022 Porvoo Jokikatu, kajoamislupahakemus 

PoM192_2022 Borgå Hasses metsänkäyttöilmoitus 

PoM193_2022 Sipoo Puromäki, suunnittelutarveratkaisu 

PoM194_2022 Porvoo Övikintie, purkamislupahakemus 

PoM195_2022 Sipoo RA8 Krokholmen, rantaAKM 

PoM196_2022 Sibbo Staffas, metsänkäyttöilmoitus 

 

 



BILAGA 1
EKONOMI

2022 2021

ORDINARIE VERKSAMHET
INKOMSTER
Intäkter
Inträdesavgifter 49 899 29 094
Försäljning 21 632 12 675
Medlemsavgifter 2 170 1 675
Föremålsintäkter 200 0
Bildserviceintäkter 2 703 3 226
Museokortintäkter 37 859 29 429
Övriga int. 38 190 8 954
Försäljningsint.av betjäning 1 046 628

153 699 85 680

Borgå stad 724 800 731 287
Statsandel 649 714 622 591
Övriga bidrag 100 000 20 000

1 474 514 1 373 878

INKOMSTER SAMMANLAGT 1 628 213 1 459 558

UTGIFTER
Löner och personal 915 313 844 673
Övriga personalutgifter 8 922 10 683
Verksamhet 208 864 211 695
Fastighet 434 415 419 329

Övriga verksamhetsutgifter 5 022 4 261
Flyttning av lager 249 -11 581

Avskrivningar 2 867 2 859
Räntor -83 -270
Nyförvärv i föremålssamlingarna 220 0

UTGIFTER SAMMANLAGT 1 575 789 1 481 648

Ord.verks. överskott 52 424 -22 090


