Stundars r.f.

Årsberättelse år 2015

Museets verksamhet
År 2015 har varit ett intensivt och utvecklande år för Stundars del.
En glad nyhet var att Cirkas museibutik & café flyttade in i Groska
byggnaden och nya innehavaren Sirkka Mykrä öppnade dörrarna
till sin fräscha butik på Förstamaj-evenemanget. Cirkas höll öppet
dagligen under sommarsäsongen och senare under hösten minst
fyra dagar i veckan. Inför övertagandet renoverades utrymmena
i Groska byggnaden till ändamålsenliga kök- och caféutrymmen.
Stundars har under året stärkt sin ställning som föregångare och
inspiratör. Detta märks bland annat i ovanligt många besök från
övriga museer och organisationer. De kulturansvariga från kommunerna i Övre Savolax gjorde 15.6 en inspirationsresa till Stundars
och Kristinestads hemslöjdsförening gjorde det samma 6.8. Personal
från Friluftsmuseet Hägnan i Luleå besökte Stundars 19.8 för att
bekanta sig med verksamheten här. Kollegor från Etelä-Pohjanmaa
museo bekantade sig med Stundars 23.11.
Vi hoppas också att våra hantverkande vänner från Aibolands
museum och Hälsingland som besökte oss i samband med sommarens andra hantverkardag blev inspirerade. Visiten ingick i de
nya projekt för hantverksutbyte som inleddes under 2015 och som
fortsätter år 2016.
Under sommaröppethållningens första vecka befann sig Stundars
på bästa åskådarplats när storevenemanget Suviseurat ordnades på
Söderfjärden. I gammallaestadianernas stormöte deltog ca 75.000
besökare från när och fjärran. Stundars höll kvällsöppet denna
vecka och gästades flitigt av barnfamiljer.
Personal och hantverkare från Stundars deltog även i landskapsfesten Pop-up Österbotten som hölls på Senatstorget i Helsingfors
11–13.6.2015. Tillsammans med Barnkulturnätverket BARK
gjordes tidsresor för allmänheten och våra hantverkare gjorde arbetsdemonstrationer.

Andrea och Eddie Österåker valdes till årets Gunnar 2015
”Årets Gunnar” är en hedersutmärkelse som delas ut en gång per år
”för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och vårt
museums grundare Gunnar Rosenholms anda”. Familjen Andrea
och Eddie Österåker i Västerhankmo har i ca åtta års tid omsorgsfullt och sakkunnigt renoverat sin gård Åppsto i Västerhankmo till
en välbevarad österbottnisk timmerbyggnad.
Stundars uppskattar familjens möda att värdesätta den skickliga
österbottniska timrings- och snickarkonsten. Familjen Österåker
visar att det är möjligt att ta sig an ett dylikt renoveringsobjekt bara
man har intresse, tid och lyhördhet inför huset och dess olika inredningsdetaljer. Vi är också glada över att Österåkers ansträngningar
gett ett gott och hållbart resultat som familjens bostadshus. Det
visar att traditionella metoder och material är minst lika hållbara
och attraktiva idag som för 100 eller 200 år sedan. Österåkers bostadsbyggnad ingår i en grupp byggnader som utgör en hel byggd
kulturmiljö och är placerad i landskapet traditionellt på en höjd
med utsikt över det österbottniska odlingslandskapet. Gårdsmiljön
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ligger inom ett kulturlandskap som är värdefullt på landskapsnivå.
Utmärkelsen ”Årets Gunnar” har delats ut tre gånger tidigare,
år 2012 till Annina Ylikoski, koordinator vid barnkulturnätverket
BARK, år 2013 till hembygdsaktivisten Bengt Brors och år 2014 till
konsthistorikern och överintendenten Berndt Arell.

Föremålssamlingarna
Under året har katalogiseringen av museiföremålen fortsatt i blygsam skala och ett par föremålsdonationer har mottagits. I ”månadens föremål” på hemsidan har Skatkvarnen, Mjölnarens och Kloka
gummans stugor presenterats.
Den konserveringsplan som föremålskonservator Reet Brido
gjorde under 2014 uppmärksammades och en del av de föreslagna
åtgärderna inleddes. Likaså har Stundars fäst uppmärksamheten vid
förhållandena i museistugorna, något som även påpekades i Reet
Bridos konserveringsplan.
Under julmarknaden kunde besökarna bekanta sig med ett urval
museiföremål som fanns placerade i Bondstugan. Finlands hembygdsförbund har inför jubileumsåret 2017 lanserat projektet ”Ett
föremål – tusen historier” där tanken är att varje museum skall välja
ett föremål som berättar något väsentligt om orten, hembygden eller
hela Finland.
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Byggnadsvård och
underhåll på området
Inför uthyrningen av butiks- och caféutrymmen i Groska byggnaden
gjordes ett omfattande reparationsarbete. Gamla grafikutrymmet
tömdes och städades ur och en del rivningsarbete utfördes. Nya
väggar uppfördes till blivande kök och toaletter. I butiken målades
golvet och ett nytt ändamålsenligt kök byggdes mellan butiken och
f.d grafiken.
Sommarens största uteprojekt gav Bondstugan ett nytt tak. Taket
försågs delvis med nya rotbräder, dropplåtar samt täcktes med ny
takfilt och takved som tjärats.
Vedlidret och boden vid Bleckslagarens stuga lyftes på kurskvällen ”Lyfta bodar” den 28 september. Peter Båsk och Carl-Erik
Forth var kursledare. I samband med detta lades ett nytt golv in i
Bleckslagarboden.
Fähusets innerväggar skrapades och målades med en blandning
av krita, kalk och fettfri mjölk. Utvändigt rätades väggarna upp
med hjälp av pilastrar.
Mamsellkvarnens vingar blåste ned under en kraftig storm i början
av februari. Virket till nya vingar anskaffades senare under året.
Pärttaket till rekvisitaboden vid Smedens förnyades delvis och pärttaket till Skomakarens stuga putsades. I lekparken byttes lekstugans
gamla pärttak ut till ett nytt brädtak. Trödtaket till lilla boden mittemot Stenhuggarens stuga i Grå byn åtgärdades delvis.
Till Kopparslagarboden och Krukmakarens fähus tillverkades
nya dörrar.
Fönsterrutor i Gelbgjuteriet och Skolan har reparerats.
Sjudarladans väggar mot Smedens stuga stöttades upp med pilastrar.
Lanthandelns skylt målades om.
Dörrarna till magasinet i Gamla Vasa hade utsatts för graffiti och
målades därför om.
Ytterdörrarna till Hemmersgården målades om, den bruna färgen
byttes nu till en gråblå nyans.
Dörren till Soldattorpet målades om med gul linoljefärg och i
stugan utfördes även fönsterreparationer.

Information om byggnadsvård
Intendent Peter Båsk har aktivt gett råd och föreläst i byggnadsvårdsfrågor till såväl enskilda som grupper.
Stundars förde diskussioner med Västerbottens museum om samarbete kring byggnadsvården inom ramen för ett BotniaAtlanticaprojekt ”Österbottniska och Västerbottniska gårdar – ett ekologiskt
hållbart boende vid Bottenviken”. Tyvärr kunde dessa planer inte
förverkligas, men vi hoppas kunna dra nytta av förberedelserna i
ett annat projekt.
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Övriga åtgärder till och på museiområdet
Utebelysningen på museiområdet kompletterades med belysningspunkter vid Rian, Lanthandeln och Bondgårdsporten. På Hemmersgårdens parkering har flaggstänger, belysningsstolpar och
grindstolpar riktats upp.
Området framför Matboden invid Bondstugan har dränerats för
att undvika vattenansamlingar.Trumman till stora parkeringen
vid Solfvägen har grävts ner och infarten till parkeringen breddats.
Ingången till museiområdet framför Smedens stuga grusades för
att göra marken torrare och framfarten lättare.
Statyn ”Flickan och grodan” fick nya planteringar och området
runt statyn genomgick en allmän översyn av vuxenstuderande Lotta
Böling (trädgårdmästare, YA).
Elever och lärare från Optima Naturbruk avverkade träd och sly
på museiområdet 9–10.4. I Grå byn har s.k. problemträd avverkats.
Staketet runt djurhagen riktades upp.
Fattiggubbens målning konserverades.
Trädgårdsmöblemanget till Hemmersgården målades med ljusgrön
linoljefärg.
De två vägvisningsskyltarna på området riktades upp, målades
och bokstäverna förnyades.
Under året genomfördes en allmän rensning och tömning av vissa
byggnader, utrymmen och uteområden. ”Liderbacken” vid Rökbastun snyggades upp, liksom Hemmersgårdens parkering som tömdes
på kvarblivna sten- och sandhögar, som blivit över från byggandet
av Hantverkartorget. Tömningen av gamla grafiken var ett synnerligen omfattande arbete och även Bleckslagarboden tömdes på
överblivet material.
Förnyandet av de officiella informationsskyltarna med brun botten
samt museisymbol var ett kostsamt men nödvändigt arbete, som
gjordes under år 2015. Alla 13 skyltar byttes ut längs Motorvägen,
Strandvägen, Riksväg 3, Riksväg 8 samt väg 6741 (Vasa-Sundom).
Traditionell lagerförsäljning vid Plåthallen ordnades 10.6 då dörrar
och fönster mm såldes.
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Hantverk
Under år 2015 inledde Stundars två nya Hantverksprojekt: Hantverksutbyte med Aibolands museum i Estland och nordiskt hantverksutbyte med Sverige och Island. Båda projekten är två-åriga
och fortsätter således även 2016. Svenska kulturfonden respektive
Nordiska kulturfonden är huvudsakliga finansiärer.
Båda projekten kulminerade dock veckoslutet 31.7–2.8 med
gemensamt besök på Stundars och medverkan i Stundars hantverkardag. De isländska deltagarna i det nordiska projektet ”Pippi på
slöjd” kunde dock inte delta i träffen. För hantverkarna (5 personer)
från Gävleborg i Sverige hölls workshops med bleckslagare Krister
Vidgren och sävslöjdare Margit Håkans. För de estniska hantverkarna (20 deltagare) höll Barbro Heikinmatti en workshop om ull.
Tillsammans med Hantverkaregillet Björkens egna hantverkare
besökte vi sedan Brinkens museum samt Malax båtmuseum. På kvällen ordnades sedan en grillkväll på Hantverkartorget. På söndagens
hantverkardag medverkade även folkdanslaget från Aiboland som
ingick i resetruppen.
Under år 2016 fortsätter hantverksprojekten med svarsresa till Aiboland i Estland samt hantverksträffar både i Sverige och på Island.
Samarbetet med Hantverkaregillet Björken rf med 95 medlemmar har fortsatt i samma goda anda som tidigare. Peter Båsk har
fungerat som Stundars representant i Gillesrådet. Verksamhetsledaren har medverkat i tidningen Spånkorgen som utkommer med
två nummer per år.
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Museipedagogisk
verksamhet
Under året har Stundars museipedagogiska verksamhet fortsatt
att utvecklas med nya koncept som Tisdagskvällar på museet och
en efterlängtad nyhet i form av Barnens snickarbod. Snickarboden
blev snabbt mycket omtyckt och lockade både barn och vuxna att
såga, spika och slöjda bilar, båtar och andra fantasifulla produkter.
Stundars goda samarbete med barnkulturnätverket BARK har
fortsatt under året.

Tisdagskvällar på museet
Under år 2015 inledde Stundars en aktiv kurs- och föreläsningsverksamhet under begreppet ”tisdagskvällar på museet”. Följande program ordnades: Presentation av Hantverkarhuset (10.2 på svenska
och 17.2 på finska), Kalasfilmer från 1970-talet (3.3), Gammaldags
mat på gammaldags vis (24.3), Presentation av Stundars tryckerimuseum (14.4) och Rundvandring i museibyn (5.5).
Tisdagskvällarna fortsatte under hösten med Öppet hus i Sockenmagasinet (15.9), Lyfta bodar (28.9), Solf förr i bilder (6.10),
Bröllopsdanser från förr (27.10) och Baka surdegsbröd (17.11).
Kvällarna lockade mellan 4 och 40 personer, särskilt populära var
kalasfilmerna på våren och Solf förr i bilder på hösten.

Skolelever, daghemsgrupper och program för barnfamiljer
För skolelever och daghemsgrupper erbjuds olika möjligheter till
program och aktiviteter på Stundars. I maj besöktes Stundars av
2124 skol- och daghemsbarn. I november/december har 322 barn
och övriga museibesökare deltagit i olika julprogram.
Solf skola hade på hösten temavecka om ”Livet förr”. Eleverna
fick bekanta sig med livet för ungefär 100 år sedan genom olika
aktiviteter såväl i skolan som på Stundars. På Stundars fick eleverna
bl.a. baka rågbröd, delta i en gammaldags skoldag, leka gamla lekar
och gå på guidning. Från Stundars sida deltog museipedagogen
och forskaren hela veckan i programmet. Temaveckan var mycket
omtyckt av både elever och skolans personal.
Vasa övningsskola har utvecklat en ny läroplan för åk 7 och som ett
resultat av detta haft tidsresor på Stundars. Liksom tidigare år har
Korsholms högstadium åk 7 (ca 150 pers) haft tidsresor på museiområdet. Temat var emigration under år 1903. Tidsresorna utfördes
i samarbete med BARK och Korsholms kommun, kultur o fritid.
Under sportlovsveckan i mars arrangerade Stundars ”Sportlovskul” med frågesport, slängkälke, pinnbröd m.m. under två dagar
i vecka 9. Djuren från Stundars Lekfähus och museipedagogen
deltog i evenemanget ”Bondens marknad” på Vasa torg som hölls
i september. Tillsammans med Solf församling ordnades 10.12 en
omtyckt julvandring kl. 19 för allmänheten. Under julvandringen
fick besökarna höra om julförberedelser förr, men också uppleva
både änglakör och träffa den heliga familjen i stallet.
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Hantverkarläger för barn
De första två veckorna i juni ordnades Hantverkarläger för 35 barn.
Sonja Backlund var ledare tillsammans med Sophia Lundell från
UngMartha. Lägret ordnades i samarbete med Marthaförbundet.
På lägret fick barnen bl.a. jobba med trä, luffarslöjd, foto och tygtryck. Varje dag lagade de också mat tillsammans med UngMarthas
ledare Sophia.

Sommarsatsningen ”1903” med kvällstorg och
Snickarbod för barnen
Sommarens högsäsong pågick från 22.6–14.8 kl 11–16. Totalt besöktes Stundars under denna tid av 4875 personer varav 1995 under
evenemang. Detta är en total ökning med 1694 personer varav 849
under ”vanliga dagar”. Museet höll även kvällsöppet med extra
program för barnfamiljer i samband med gammallestadianernas
stormöte på Söderfjärden (24,25 och 29.6). På museiområdet
inreddes Flickboden som en ”ullbod” där besökare fick pröva på
kardning, stickning och andra ullarbeten.
Varje onsdagkväll under perioden 25.6–5.8 hölls kvällstorg på
Hantverkartorget med inbjudna försäljare. Stundars bakade och
sålde syltgrisar.
Snickarboden har varit öppen under en stor del av sommaren och
den blev snabbt väldigt populär både bland stora och små. Vörå
snickeritjänst har donerat restmaterial.
Under sommaren hade Stundars lånat två kalvar av Bjarne Back
och två grisar av Christer Storfors. Hönor och en tupp hade lånats
av Mikael Eriksson, likaså kycklingar.

Övrig kursverksamhet
• 14–15.3 Spinna med slända-kurs med ullberedningsmästare
Barbro Heikinmatti. 8 deltagare.
• 25.4
Baka i bakugn-kurs med bagarmästare Mikael Eriksson.
12 deltagare.
• 12.5
Slipa verktyg-kurs med Andreas Sjöblom. 7 deltagare

Större evenemang
år 2015
1:a maj-fest med ca 1600 besökare
1.5 ordnades en lyckad 1:a maj fest med sång- och musikprogram
för ca 1600 besökare. Samtidigt inledde Cirkas sin verksamhet på
Stundars. Sävslöjdsmästare Margit Håkans invigde sin utställning
i Fähuset med alster i trä, textil, keramik och sävslöjd. För festens
yngre besökare ordnades en fotoorientering.

Barnkalas 2.7.2015 med 1018 besökare
Traditionsenligt Barnkalas med ”Apan Anders” som artist.

8

Hantverkardag 5.7.2015 med 495 besökare
Hantverkardag med 46 hantverkare från Hantverkaregillet Björken
r.f. Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Konstens söndag 27.7
Konstens söndag hölls 26.7. Bildkonstnär och konditor Ann-Sofie
Eriksson hade vernissage på utställningen ”Paint and Sugar” i Fähuset. Hans G. Hästbacka ordnade tillsammans med Stundars en
nålhålskamera workshop. Gästkonstnärerna Gloria Luca och Tudor
Patrascu hade ”open studio”. Tyvärr var detta en väldigt regnig dag
och få besökare hittade ut.

Hantverkardag 2.8 med 525 besökare
Stundars hade besök av fem hantverkare från Gävleborg inom
ramen för projektet ”Pippi på Slöjd” finansierat av Nordiska kulturfonden och 20 st personer knutna till Aibolands museum i Estland.
Utav gillets egna medlemmar deltog 37 hantverkare. Klimpsoppa
och bageriförsäljning.

Höstmarknad 13.9 med ca 2500 besökare
Stundars välbesökta Höstmarknad hölls i strålande solsken. Malax
veterantraktorer deltog som vanligt och Tryckerimuseet höll öppet.
Maria ”Knappmakerskan” Blomberg ordnade filttalko till förmån
för asylsökande i Bondstugan. Vid infarten fick besökarna ge ett
frivilligt bidrag, som inbringade sammanlagt ca 370€.

Julmarknad 29.11 med ca 6500 besökare
Årets julmarknad hölls i relativt fint väder och med många besökare,
uppskattningsvis 6500 personer. Årets nyhet – busstransport till
och från Vasa centrum uppskattades av besökarna. Bussen hade 81
resenärer på fem turer, vilket var nästan över förväntan! Stundars
stora parkering som normalt rymmer 150 bilar kunde inte användas,
men tack vare skolans parkering gick allt bra. Många försäljare som
liksom besökarna bidrog till en fin stämning på området.

Övriga evenemang under 2015
Liksom tidigare år hölls Kristen sång på Stundars, Korsholms musikfestpel och Meteoritmaraton på Stundarsområdet. Korsholms
kommun arrangerade även en allsångskonsert 11.8 med Singsby
sångkör, Erik Sjöholm samt Erkki o Jenny Mendelin. Bälgagillet
arrangerade även en allsångskonsert 10.7. Under hela sommaren
har Solf fitness hållit kurser ute på museiområdet 2–3 kvällar/vecka.
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Konst på Stundars
Utställningar i Hemmersgården och i Fähuset
1.5–18.6. Hantverksmästare Margit Håkans, sävslöjd, Fähuset
25.6–26.7 ”Ålandsbesök”, bildkonstnär Barbro Eriksson,
Hemmersgårdens vind och konstnär Juha Pykäläinen,
Fähuset
26.7–15.8 ”Paint and sugar”, bildkonstnär och konditor
Ann-Sofie Eriksson, Fähuset

Gästkonstnärer
Ateljé Stundars, som verkat sedan år 1998, upprätthålls av KulturÖsterbotten med stöd av Svenska kulturfonden och Centralkommissionen för konst. Alla konstnärer har på olika sätt bjudit in
allmänheten genom artist talks, utställningar eller genom att hålla
öppet hus i ateljén i samband med olika evenemang på Stundars.
Februari-Juni: Jane Hughes, Irland
Juli-Augusti: Gloria Luca och Tudor Patrascu, Rumänien
November-December: Anna Robertta Vattes, Tyskland

Marknadsföring och
samarbete
Öppethållning
Stundars var öppet enligt beställning och dagligen kl. 11–16 under
sommarsäsongen. År 2015 inföll sommarsäsongen: 22.6–15.8.
Konstutställningar, program i museet, butik och café samt husdjuren
var under sommaren tillgängliga för besökare.
Barn under 18 år erbjöds gratis inträde vanliga sommardagar.
Stundars gick med i det riksomfattande ”Museikortet” som Finlands
museiförbund lanserade. Museikortet är en gemensam inträdesbiljett till ca 200 museer runtom i Finland och giltigt under ett helt år.
Stundars sålde 3 museikort medan 38 besökte museet med kortet.

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

Samarbetspartners inom turismen
Stundars samarbetar med aktörer och organisationer i Vasa och
Korsholm för att aktivt locka besökare och utveckla kultur- och tu-
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rismnäringen i regionen. Här kan nämnas Korsholms kommun och
Visit Vasa. Tillsammans med hotellen Astor och Vallonia gjordes
paket där både hotellövernattning och besök på Stundars ingick.

Medlemskap
Stundars rf är medlem i museiförbunden Finlands svenska hembygdsförbund rf, Suomen kotiseutuliitto, Finlands museiförbund
rf, Aktion Österbotten, Rakennusperinteen ystävät ry – Byggnadsvårdens vänner rf och Österbottens byggnadsvård rf.
Därtill är Stundars aktieägare i Fastighets Ab Havets hus som
strävar till att uppföra ett kunskaps- och innovationscenter för
världsarvet Kvarkens skärgård. Stundars ordförande Olle Victorzon
är medlem i Fastighets Ab Havets hus. Peter Båsk är styrelsemedlem
i Byggnadsvårdsnätverket i Finland.

Övrig service på museet
Restaurang Hemmer
Restaurang Hemmer och konferensservicen sköts av Vaasa Ravintolat Oy. Hyresavtalet med Vaasa Ravintolat gäller nu för åren
2013–2017.

Cirkas butik & café
Sirkka Mykrä och Cirkas flyttade in i Gros caféutrymmen till
Första maj-festen och har därefter hållit hållit öppet alla dagar kl.
11–18 (16) under sommarsäsongen. Under hösten har Cirkas hållit
öppet åtminstone fyra dagar per vecka. Samarbetet har fungerat
väldigt bra och både besökare och personal har varit nöjda med
arrangemanget.

Bageri och övrig servering
I samband med evenemang på Stundars har bageriet bakat syltgrisar, rågbröd och limpor. Under Hantverkardagarna har kokats och
serverats traditionell klimpsoppa. Bageri, kaffe- och klimpsoppsserveringen har skötts av Stundars personal med stor hjälp av frivilliga.

Uthyrning av Hantverkarhuset, Rofhöks och Rökbastun
Hantverkarhusets övre våning hyrs sedan maj månad ut för möten
och kurser. Nedre våningens snickeriverkstad hyrs ut för kurser.
Rökbastun på museiområdet hyrs ut till grupper, oftast i samarbete
med restaurang Hemmer. Samma gäller även för Rofhöks.
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Organisation
Styrelsen
Olle Victorzon ordförande, Christine Bonn viceordförande, CarlErik Forth kassör, Sara Bergström, Camilla Svedberg-Smeds, Christer
Finne, Ville Klemets, Anita Kronqvist och Kenth Nedergård. Suppleanter: Maria Blomberg, Olav Englund, Emelie Sandelin, GunLis Landgärds, Monica Asplund, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell,
Mikaela Lervik och Tove Söderholm deltar även i styrelsens arbete.
Michael Luther och Leif Paulin, med suppleant Rune Svarvar, är
representanter för kommunstyrelsen i Korsholm respektive Hantverkargillet Björken r.f.
Styrelsen höll sitt konstituerande möte 20.1.2015 och har under året
haft nio (9) protokollförda möten med 88 paragrafer behandlade.
AU har sammankommit till tre (3) möten under året. Styrelsen har
även utsett medlemmar till nio (9) kommittéer (arbetsutskottet,
personalsektion, barnkulturkommitté, bildkonstkommitté, byggnadsvård- och museiområdeskommitté, grönområdeskommitté,
hembygdsinventeringsgrupp och musikkommitté).

Medlemmar och frivilligt arbete
Stundars r.f. hade under året 147 medlemmar, vilket var en minskning
med 1 person. Medlemsavgiften år 2015 var 10 €. De stora evenemangen har fungerat väl tack vare frivilliga insatser av medlemmar, styrelse
och andra intresserade. År 2015 bokfördes 988 talkotimmar. Hantverkaregillet Björken r.f:s medlemmar har utfört arbetsdemonstrationer
under Stundars hantverkardagar, tidsresor och skolhantverkardagar.

Personal på Stundars
Under år 2015 hade Stundars sammanlagt 8 årsverken fördelade
på 48 anställda. Lönekostnaderna uppgick till 277 110 € enligt
bokslutet. Stundars följer museibranschens kollektivavtal enligt
”Museoiden koskeva työehtosopimus”.
Ordinarie personal
Tf verksamhetsledare Victoria Nylund (1.11.2014–25.10.2015), verksamhetsledare Gunilla Sand (alterneringsledig fram till 26.10.2015),
timmerman Karl-Erik Berg (arbetstid 60%), intendent Peter Båsk
(arbetstid 50 %), timmerman Charsten Granholm, tf forskare
Annika Harjula-Eriksson, kanslist Ulla-Britt Lassus, tf museipedagog Eva-Marie Backnäs (1.11.2014–25.11.2015).
Sommarpersonal
Vaktmästare Calle Holm, byggnadskonservator Saana Lind, museipersonal: Martin Backman, Jeremy Nyman, Noora Keski-Lusa,
Malin Backgren, Lukas Jacobson, Erika von Essen, Fanny Hakala
och som sommar allt-i-allo: Anton Blomberg och Oskar Skoglund
Övriga timanställda
Enligt behov anställs personal framför allt i bageriet och inom byggnadsvården. Huvudansvarig för arbetet i bageriet är Bagarmästare
Mikael Eriksson.
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Praktikanter och praoelever
Under året har Stundars haft följande praktikanter från Yrkesakademin i Österbotten respektive Optima Felicia Nyman (ytbehandling), Hanna Tallgren (ytbehandling), Anton Blomberg (bygg&
fastighetsskötsel) och Tobias Dahlqvist (allmän fastighetsskötsel,
service). Därtill har Stundars erbjudit rehabiliterande arbete för en
person inom klädvård. Stundars har också haft flera Prao-elever
under året.

Fortbildning och seminarier
• Peter Båsk och Carl-Erik Forth deltog 5.2 i Suomen kotiseutuliittos öppningstillfälle av Europan kulttuuriympäristöpäivien
vuositema i Tammerfors. Temat i år är ”teollisuuden- ja tekniikanperintö ”.
• Charsten Granholm deltog 26.2 ”Grundkurs i arbetssäkerhet”.
• Eva-Marie Backnäs berättade om Stundars pedagogiska verksamhet på Länsmuseet Västernorrland/Murberget och deras årliga
Hembygdsträff 7.3.
• Annika Harjula-Eriksson och Eva-Marie Backnäs deltog i
Finlandssvenska hembygdsförbunds Digihem seminarium på
Norvalla 14.2.
• 10-11.4 deltog Peter Båsk, Charsten Granholm, Annika HarjulaEriksson och Anette Hästbacka i seminariet ”Pohjalaistalot – rakenteet ja kunnostaminen” i Ilmajoki.
• Victoria Nylund deltog i skolning om Museikortet i Tammerfors
den 10.4.
• Annika Harjula-Eriksson deltog i seminariet ”Museoetiikka 2.0”
i Jyväskylä 16-17.4.
• Eva-Marie Backnäs och Victoria Nylund deltog i Pedaalis seminarium ”museopedagogiikasta yleistyöhön” 28-29.5
• -Eva-Marie Backnäs och Annika Harjula-Eriksson deltog i Bridging ages årkonferens i Dundalk, Irland. Temat var ”A place, a
border- different stories”. Eva-Marie och Annika presenterade
Stundars syn på tidsresemetoden.
• Eva-Marie Backnäs, Annika Harjula-Eriksson, Victoria Nylund
och hantverkarna Krister Vidgren och Marianne Wasberg deltog
i Pop-up Österbotten i Helsingfors 12-13.6.
• 3.9 gjorde personalen en studieresa till Tammerfors: Museicentret
Vapriikki och Arbetarkvartersmuseet Amuri besöktes
• 12.9 deltog Eva-Marie Backnäs och Peter Båsk i Finlands svenska
hembygdsdagar i Närpes
• Victoria Nylund var 25-26.9 på studiebesök till Skansens höstmarknad inom ramen för projektet ”Möten”.
• Peter Båsk representerade Finland på Byggnadsvårdskonventet i
Mariestad, Sverige 30.9-2.10.
• Eva-Marie Backnäs och Annika Harjula-Eriksson deltog i seminariet ”Muuttuva museo” 6.10.2016.
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Understöd och bidrag
Understöd och bidrag 2015
135 000,00 Korsholms kommun, för verksamheten
100 101,00 Undervisningsministeriet, statsandelar för
museiverksamhet
15 000,00 Undervisningsministeriet, statsbidrag för
digitalisering av bilder
10 000,00 Svenska kulturfonden, samarbetsprojekt Möten
tillsammans med Fiskars och Sagalunds museer
6 000,00
Svenska kulturfonden, för hantverksutbyte med
Aibolands museum, Estland
5 000,00
Korsholms kommun, sommarjobbare
3 596,01
Nordiska kulturfonden, för hantverksutbyte med
Sverige o Island
2 461,83
HSS Media / Vasabladet, för Tryckerimuseets
underhåll
2 000,00
Svensk-Österbottniska Samfundet, för utveckling av
Hantverkartorget
2 000,00
Emelie o Rudolf Gesellius stiftelse, för utveckling av
Hantverkartorg
2 000,00
Svensk-Österbottniska Samfundet, för utveckling av
minnesmaterial
1 000,00
Centret för konstfrämjande, för utställningen 		
”Ålandsbesök”
1 000,00
Aktiastiftelsen, för utveckling av verksamheten på
Hantverkartorget
500,00
Österbottens förbund, för tidsreseprojekt
500,00
Sällskapet Svenska Odlingens befrämjare, utveckling
av volontärverksamheten
190,00
Svenska folkskolans vänner, kurs ”Spinna med
slända”
152,00
Svenska folkskolans vänner, kurs ”Baka bröd”
Stundars r.f. har under året fått totalt 286 500,85 € i
bidrag och understöd.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för år 2015 visade –34 337,20 €. För byggnader och maskiner gjordes avskrivningar sammanlagt 27 906,91 €.
Understödet från Korsholms kommun var 135 000,00 €. Undervisningsministeriet betalade statsandelar för museiverksamheten
till 37% av kostnaderna för fyra (4) årsverken eller sammanlagt
100 101 €. Stundars lånesumma uppgick till 45 000,00 €.

Foton: Stundars arkiv och Peter Båsk
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Besök 2015
Evenemang

Jan

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Museibesök, guidning		 4		 8

49

64

48

14

13

18

Museibesök med program

88

665

1739

25

Feb
70

Mars
28

52

Skolelever/daghem/stud.		 15		 57

Nov

Dec

17		 235

488				 92

2124				268

318

summa

36

277

3247
3095

Konsert/Konstutställning						
10							10
Första maj*					
1600								
1600
Hantverkardag							
550

525					
1075

Barnkalas, barn +vuxna							
1100						
1100
Höstmarknad*									
2500				
2500
Julmarknad*											
6500		
6500
Övrigt, möten, bastu m.m

14

10

24

28

19

5		 8

24

31

9

9

181

Barn/S-klubben m.m						
35							35
Kurs/Auktion/föreläsning

9

38

69

29

16				 11

Kvällstorg						
50
Sammanlagt

48

137

121

174

3896

250

829

3687

53

37		 262

50					
350
1085

2816

420

6599

378

20190

Cirkas					 587

648

1580

796

325

191

582

294

5003

Restaurang

295

457

213

196

594

535

297

536

387

169

417

195

4291

Sammanlagt

343

594

334

370

5077

2012

5564

2417

3528

780

7598

867

29484

* uppskattat antal														

Verksamhet utanför St.				

2

1						

2			

Föreläsningar utanför St.			3						1		
2			
institutkurser

2

1

2

2

2

3			 4

grupper som hyr utrymmen				

3

2

7

7

6

8

8

1		

2					
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