Stundars r.f.

Årsberättelse år 2018

Museets verksamhet
Fotograf Gunnar Bäckman blev Årets Gunnar 2018
Gunnar Bäckman från Vasa fick utmärkelsen Årets Gunnar 2018 för
sin långvariga kulturgärning att i bild dokumentera och lyfta fram
vår kulturmiljö och särskilt den österbottniska textiltraditionen.
Han har medverkat som fotograf och bildredaktör i otaliga kulturhistoriska verk, särskilt om österbottniska textilier. Gunnar
Bäckman har även gett ut fotoboken ”Mitt Vasa” med texter på tre
språk som visar byggnader, stadsvyer, stämningar och människor i
Vasa. De äldsta bilderna i boken tog Gunnar med sin första kamera
redan år 1959 och boken visar tydligt hur stadsbilden i Vasa har
förändrats radikalt.
Sommaren 2018 byggde Gunnar Bäckman upp ett våtplåtsmörkrum i Rian på Stundars och tog här porträtt av besökare med en
150 år gammal teknik. I samband med Hantverksfesten 4.8.2018
inreddes utrymmet till ett litet galleri kallat Stundars Tintype Gallery
där de stämningsfulla svartvita bilderna kunde beskådas.
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Nationell museistatistik och museistatistik för
Stundars år 2018
Den nationella museistatistiken som publicerades under år 2018
visade att Stundars museum fortsättningsvis är det mest populära
museet i Österbotten. Gällande andelen frivilligarbete som utförs på
yrkesverksamma museer låg Stundars på 6:e plats i den nationella
statistiken med 2049 timmar. Under hösten listade resesökmotorn
Momondo Stundars julmarknad med på listan över landets bästa
doldisar. Momondo nämnde bland annat ”atmosfären ibland de
gamla byggnaderna, caféerna och tillgången till lokala produkter”
som en av motiveringarna.
Sommaren 2018 var exceptionellt varm vilket inverkade på besökarmängden i museet, såväl för evenemangen som sommarbesökare.
År 2018 hade Stundars 20351 besökare jämfört 24 227 besökare
året innan.

Föremålssamlingarna
Katalogiseringsprogram för museiföremålen
Under året har vi fortsatt städningen av databasen Gunnar inför en överföring till ett nytt samlingshanteringsprogram. Vi
har använt det verktyg som Oskar Ros utvecklat och som även
presenterades på det seminarium som hölls på Stundars i mars
2018. Seminariet arrangerades av Finlands svenska hembygdsförbund/Digihem. Fil.stud. Jeremy Nyman utförde tre månaders kulturarvspraktik på Stundars med att katalogisera textilier samt gå igenom och ändra måttangivelser i ”Gunnar”.
Kulturarvspraktiken finansierades av Svenska kulturfonden.
Roy Hellman fotograferade i juli delar av textilsamlingen som ett
led i katalogiseringen av textilierna
Under hösten inledde vi upphandlingen av ett nytt samlingshanteringssystem.

Byggnadsvård och
underhåll på området
För byggnadsvårdens del blev 2018 ett motigt år då vi tyvärr konstaterade att många hus blivit fuktskadade i grundkonstruktionen
och i vissa hus till och med så att inomhusluften påverkats. En av
orsakerna kan vara den ovanligt varma och fuktiga sommaren som
gjorde att problemen kulminerade under sensommaren och hösten.
Personalen och även museiområdeskommittén gjorde flera granskningar under året och vi anlitade även utomstående sakkunniga för
att granska fuktskadade hus. Förutom problem med grunden har
vi även konstaterat att många tak läcker.
Rofhöks hade problem med fukt och inomhusluften. Groska huset
visade sig ha stora fuktskador. Vi lät även undersöka Tryckerimuseet
men där hittades inget anmärkningsvärt. Efter undersökningarna
gjordes en åtgärdslista för varje hus. För Rofhöks del rensades
grunden från överflödigt organiskt material och fuktig sand. Vi kontrollerade fuktigheten under en längre tidsperiod och effektiverade
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ventileringen av grunden. Dräneringen runt huset förnyades och en
läckande vattenledning korrigerades.
Dräneringen runt Smedens samt Mjölk- och spannmålsboden
förnyades. Samtidigt drogs sommarvatten- och avloppsledningar
in till Fähuset för att underlätta vid serveringar.

Skolan
Golvet i skolsalen förnyades från grunden på grund av fuktskador,
bland annat hade trossbottnen fallit ner. Allt organiskt material togs
bort och nytt krossgrus sattes in. Golvbjälklaget och isoleringen
förnyades helt och hållet och skolsalen fick nya handhyvlade golvplankor. Golvet i farstu och lärarbostaden skall repareras senare.

Stundars väderkvarnar
Efter två års väntan kunde Skatkvarnen kompletteras med ett nytt
vingpar som hissades upp manuellt med block och taljor. I samma
veva fick kvarnhuset ett nytt brädtak och hela kvarnen rödmyllades.
Mamsellkvarnens axel och vingar tvingades vi lyfta ner i augusti
eftersom axeln fått fuktskador och behöver förnyas.

Förnyade tak i museibyn
Smedens stuga och Emilcaféet fick nya plåttak. På Smedens stuga
gjordes även fotrännor. Bondgårdens sädesbod fick nytt brädtak.
Mjölkboden fick nytt pärttak och där förnyades även undertaket.
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Bondgårdens hynsjo eller hönshuset fick nytt nävertak. Även två
väggbandsstockar byttes. På Snickarens matbod spikades nya pärtor
på södra taksidan.

Stundarsstigen för promenader och rekreation
Dränerings- och markarbete för Stundarsstigen utfördes redan
under hösten 2017. Under försommaren 2018 färdigställdes stigen
genom slyröjning och grusning. Sex träbänkar placerades ut längs
den natursköna stigen som invigdes i samband med första Hantverksfesten 7.7.2018. Invigningen skedde i närvaro av Lina Ekblads
rollkaraktär kaplan Frans Isak Selin som på 1860-talet anlade den
stengrund som finns än idag längs stigen. Stundarsstigen genomfördes som ett tillgänglighetsprojekt med Leaderfinansiering och med
bidrag från Aktiastiftelsen i Solf-Sundom. De totala kostnaderna
blev 12 852 €.

Övriga åtgärder på museiområdet
Gamla teaterläktaren i Grå byn plockades ner av hästsportcentret
Wahlrooska för ett senare uppförande vid sitt nya center i Solf.
Fastighetsskötarlinjen vid Optima utförde slyröjning och trädfällning på området i november. Vi har under året haft studerande från
samma linje som gjort sin praktik här under sammanlagt fyra veckor.

Leaderprojektet Gamla gårdar och miljöer – en resurs för
Österbotten
Projektet Gamla gårdar och miljöer inleddes under året och fick
genast en stor synlighet och gott mottagande. Målsättningen med
projektet är att öka kunskapen, medvetenheten och intresset för
österbottniska gårdar och miljöer som kulturarv. Under året har
sammanlagt 13 kurstillfällen och föreläsningar med 308 deltagare
hållits. Projektet har även ordnat tre byggnadsvårdscaféer med 65
deltagare och i studieresan 2.8.2018 till Seinäjoki och traditionsbyn
Kitinoja deltog 40 personer. Under Hantverksfesten 4.8.2018 var
temat ”Gamla hus” och allmänheten fick delta i byggnadsvårdsguidningar och information i Rofhöks. Under Höstmarknaden
medverkade projektet med byggnadsvårdsrådgivning och pärtspikning. Projektet har samarbetat med Korsholms vuxeninstitut för
marknadsföringen. Projektledare är konservator YH Anni Lehtimäki och till sin hjälp har hon en arbetsgrupp med representanter
från Stundars och våra samarbetspartner. Projektet fortsätter ännu
under år 2019 med finansiering av Leaderkontoret och Svenska
kulturfonden.
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Hantverk
Leaderprojektet ”Kulturen en resurs i integrering”
avslutades under året
Leaderprojektet inleddes våren 2016 och avslutades hösten 2018.
Projektet har ordnat pröva-på-verkstäder och kurser i hantverk samt
kulturhistoriska program och tidsresor på Stundars för asylsökande,
invandrare och kvotflyktingar. Vi har sammanlagt ordnat 17 olika
kurser med 41 tillfällen för 161 personer. Det totala antalet medverkande i projektet uppgår till närmare 1900 personer. Som exempel
på kurser som hölls under år 2018 kan nämnas Trädgårdsodling,
International Baking och en Smideskurs. En särskild kvinnogrupp
samlades också för sömnad och bakning. Projektet har även erbjudit deltagande i frivilligarbetet på våra evenemang, sammanlagt 43
personer har deltagit i vårtalko, Barnkalas, Höst- och Julmarknader
under hela projektperioden. Fotoutställningen ”För mig bekant”
som producerats i samarbete med Yrkeshögskolan Novia under
projekttiden ställdes ut på både Loftet och Jakobstads bibliotek.
Som projektledare har Annika Harjula-Eriksson och Maria Blomberg fungerat. Via projektet har Stundars fått ett värdefullt nätverk
och insikter och erfarenheter som vi kan använda för en fortsatt
mångkulturell verksamhet. Den totala budgeten för projektet har
varit 93 509 € och projektet har finansierats via Leader samt med
medel från Svenska kulturfonden.

Arctic Wood Network – ett nordiskt-ryskt
samarbetsprojekt kring trä
Tillsammans med friluftsmuseer från Norge, Danmark, Sverige,
Finland och Ryssland deltar Stundars i ett samarbetsprojekt Arctic Wood Network med finansiering från Nordiska ministerrådet.
Målsättningen är att sammanföra museer och lokala entreprenörer
och träslöjdare för att på så sätt bevara och utveckla träslöjd,
byggnadsvård och båtbyggnad. Nätverket ordnade en första träff 20–
24.9.2018 i Härnösand och friluftsmuseet Murberget. Projektet fortsätter under år 2019. Stundars har beviljats understöd från Svenska
kulturfonden för att rekrytera lokala slöjdare till nätverksträffarna.

Hantverkaregillet Björkens verksamhet
Gillets medlemmar har aktivt deltagit i Stundars verksamhet
såsom Hantverkardagar för skolelever och sommarens allmänna
Hantverksfester som hölls på lördagar. Gillet ordnade även Alexanderssmällen 11.9.2018 med ca 35 deltagare. Gillet ger ut tidningen
Spånkorgen som varje år utkommer med två nummer. Gillet gjorde
även en sommarutfärd 30.6.2018 till Koskö Mill där Alicia TreziseSegervall berättade om sitt nystartade ullspinneri. Samma dag
besökte Gillet även svarvaren Carl-Göran Österbacka i Kvevlax för
att se hans utställning ”Former i trä”.

Besök från Vindelns hembygdsgård 2–4.8.2018
En grupp på åtta personer från Vindelns hembygdsgård besökte
Stundars 2–4.8.2018 för att bland annat bekanta sig med vår Hantverksfest. En av kvällarna åkte vi tillsammans med Gillet ut till
Björkö för ett besök hos snickaren och experten på björköskåp Jarl
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Nystrand och middag på Kvarkens värdshus. Det övriga programmet bestod av museibesök i Malax och Vasa.

Bakningskurser
Under senhösten hölls tre omtyckta Julbakningstillfällen i Bagarstugan tillsammans med Anna Ros (20.11, 11–12.12.2018), sammanlagt
23 deltagare. Kurserna finansierades delvis av Svenska folkskolans
vänner.

Museipedagogisk verksamhet
Guidningar och museipedagogiska program
Under året besökte 49 olika grupper Stundars. De flesta ville ha
en guidning, men det ordnades också TYKY-program, olika tidsresor och klassresor med bl.a. gammaldags skoldag, hantverk och
matlagning.
Stundars är öppet året om enligt beställning samt dagligen under
tiden 25.6–15.8.2018 kl. 11–16. Sommarens program bestod av
dagliga skollektioner, guidningar samt aktiviteter i Smedens stuga
såsom bakning, matlagning, klädbykning och hantverk. Också i
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Bondstugan kunde besökare bekanta sig med hantverk. Ute på
museiområdet kunde barn leka och på vissa dagar måla. Utställningar, husdjur och Cirkas café och butik var också tillgängliga för
besökarna. Stundars är med i det riksomfattande ”Museikortet” som
är en gemensam inträdesbiljett till ca 250 museer runtom i Finland
och giltigt under ett helt år. Sommaren 2018 var synnerligen varm
vilket kan ha bidragit till att besökarantalet för året blev något lägre.
Via marknadsföringsbolaget Visit Vasa ordnades subventionerade busstransporter till och från Stundars på Barnkalaset och
Julmarknaden. Stundars inträdesbiljetter kan köpas via VisitVasas
online-bokningssystem.
Vårt fina museiområde och våra utrymmen i Rofhöks och Hantverkarhuset hyrs ut till grupper för möten, egna program och till
och med vigslar.

Skolelever och daghemsgrupper
Stundars erbjuder skol- och daghemsgrupper tidsresor, guidningar
och olika program året om, med betoning på maj inför skolavslutningen och i november och december under julsäsongen. I november
och december erbjöds daghemmen Gammaldags julsysslor, Julvandring och Julsysslor och lekar på museiområdet och också tidsresor
till gammaldags jultid. Alla elever i åk 7 i Korsholms kommun har
deltagit i tidsresor på Stundars som ordnades inom ramen för kommunens kulturplan i samarbete med Stundars, Korsholms kommun
och Österbottens Barnkulturnätverk BARK. Tillsammans med
BARK och övriga samarbetspartners deltog Stundars i tidsresor
för åk 6 i Vasa under fyra dagar i april 2018 på Brage. Sammanlagt
2730 skol- och dagisbarn besökte Stundars under året vilket betyder
att de är den största målgruppen bland våra betalande gäster.
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Hantverkarläger för barn
De första två veckorna i juni ordnades Hantverkarläger för 40 barn.
Sonja Backlund var ansvarig ledare. Lägret ordnades liksom tidigare
år i samarbete med UngMartha.

Dramaguidning Topelius och flickan
Vi uppmärksammade 200-årsjubileet över författaren Zacharias Topelius (1818–1898) genom en dramaguidning som hölls i juli, tre dagar i veckan på både svenska och finska. Dramainstruktörerna Kalle
Halmén och Olof Englund skrev manus och stod även för regi och
medverkan i dramavandringen som berättade om viktiga kvinnor i
Zacharias Topelius liv. Totalt 139 personer deltog i vandringarna.

Övrig verksamhet
-- Tillsammans med Korsholms Kultur och fritid arrangerades
två tillfällen för allmänheten: Berättarkvällen ”Spök i påsk”
i Hemmersgården 21.3.2018 och Berättarkväll i Bondstugan
7.11.2018.
-- Solf byaråd ordnade Byafest lördag 9.6.2018 med omväxlande
program på olika håll i byn. På Stundars bjöds på syltgrisar
och kaffe och samtidigt kunde olika föreningar presentera sin
verksamhet.
-- Korsholms kommun och Vasa stads kulturtjänster ordnade en
allsångskonsert 19.6.2018.
-- Musikfestspelen Korsholm höll konsert 26.7.2018 i Hemmersgården. Specialbeställda Dramavandringar ordnades för en del
av Musikfestspelens gäster.
-- Solf IK arrangerade Meteoritmarathon 11.8.2018.
-- Under sommaren höll Stundars husdjur i form av getter, höns,
får och kaniner som lånades in från familjen Oskar och Anna
Ros.
-- FST/Buu-klubben filmade in ett avsnitt av Superhjälparna på
Stundars då förskolebarnen från Solf städade Stundars Lekoch lärmiljöer. Avsnittet visades i oktober 2018.
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Större evenemang
år 2018
1:a maj-fest med ca 2400 besökare
Vårsäsongen inleddes traditionellt med uppträdanden av Solf blåsorkester, Sunny Singers, Bjarnes musikskola, karnevalsamba och
dansuppvisning av Vasa gymnastikförening. Inne på Hantverkartorget pågick försäljning med inbjudna försäljare. På museiområdet
fanns också en del programpunkter och i Fähuset hölls vernissage.

Barnkalas 27.6.2018 med 619 besökare
Sommarens Barnkalas med Robin Hund som huvudartist. Kalaset
startade redan på eftermiddagen med workshopar i Lettering och i
att göra kalaskronor. Under kvällen fick barnen bland annat delta
i Solf Grand Prix, leka museidetektiv eller ta sitt gosedjur till Nalleakuten. Barnkalaset ordnades i samarbete med goda partners
som Korsholms kultur- och fritid, Förlaget & Moomin Characters,
Österbottens Barnkulturnätverk och projekt Kulör från KulturÖsterbotten.

Hantverksfest 7.7 och 4.8.2018 med 658 besökare totalt
Temat för dagarna var ”får ” och ”gamla hus”. Hantverksfesterna hade nya inslag i form av hantverksparad, musik, workshop
för barn samt inbjudna utställare och föreläsare. Klimpsoppa
och bagerivaror fanns givetvis till försäljning båda dagarna.
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Höstmarknad 16.9.2018 med ca 1800 besökare
Traditionell höstmarknad med försäljare och program av Malax
hornseptett samt uppskattat besök av Malax Veterantraktorförening. Tryckerimuseet var öppet och barnen kunde delta i en workshop
”Trycka ord”. Byggnadsvårdsdemonstration.

Julmarknad 2.12.2018 med ca 7000 besökare
Stundars julmarknad hade rekordmånga försäljare, 73 försäljare
anmälda och flera på kölista och även besökarmängden var stor. På
programmet fanns ringdans på Hemmersgårdens vind, julsånger ute
på museiområdet, pepparkaksbakning i Smedens stuga, Öppet hus i
Ateljé Stundars och dockteaterföreställning i Skolan. Busstransport
till och från Vasa.

Julvandring 19.12.2018 med ca 200 besökare
Julvandringen har blivit ett uppskattat evenemang där besökare kan
vandra runt och beundra Josef och Maria, besöka stugorna där vi
visar olika julförberedelser och inte minst lyssna till änglakören eller
delta i den avslutande polonäsen. De flesta har med egna lyktor och
kvällen upplevs som mycket stämningsfull. Julvandringen arrangeras tillsammans med Solfs församling i samarbete med Österbottens Barnkulturnätverk och projekt Kulör från KulturÖsterbotten.
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Konstutställningar på Stundars
1.5–27.6 Designer Petronella Nordman och illustratör Terese
Bast, utställning i Fähuset
1.7–15.8 Syjuntan rf ”Från får till tröja” i Fähuset
1.7–15.8 Bildkonstnärerna Malin Franzén, Synnöve Rabb och
Lena Sahlberg, Hemmersgården
4.8–15.8 Fotograf Gunnar Bäckman, Fotoateljén
1.7–15.8 Träsnidare Seppo Kalliokoski, Museiparken
8–9.9
Konstnär Lars Höglund, Fähuset (i samband med
Konstrundan)

Gästkonstnärsresidens Ateljé Stundars
Ateljé Stundars, som verkat sedan år 1998, upprätthålls av KulturÖsterbotten med stöd av Svenska kulturfonden och Centret för
konstfrämjande. Konstnärerna har bjudit in allmänheten genom
Artist talks vid konstutbildningarna på Campus Allegro i Jakobstad
eller vid konstcentret Malakta i Malax. De har hållit utställningar
på Stundars, i Vasa och Korsholm och ofta medverkat på Stundars
evenemang. Susana Wessling höll även en kurs vid Korsholms vuxeninstitut under sin residensperiod. Ateljé Stundars marknadsförs via
det internationella nätverket Res Artis.
Vi kunde fira Ateljé Stundars 20-årsjubileum med ett seminarium
29.10.2018 med inbjudna gäster. Festtalet hölls av professor Ulrika
Ferm, Bildkonstakademin. En tillfällig utställning av tidigare gästkonstnärers verk visades under festen. I publiken fanns även många
tidigare gästkonstnärer.
januari-mars: Hiram Wong (Australien/Hong Kong)
april-maj: Minh Duc Pham (Vietnam/Tyskland)
juni-augusti: Katrin Hotz & Jerome Lanon (Schweiz & Frankrike)
september-december: Susana Wessling (Portugal/Storbritannien)
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Övrig service på museet
Restaurang Hemmer och Cirkas butik & café
Restaurang Hemmer och konferensservicen sköts av Vaasa Ravintolat Oy. Cirkas butik & café finns inrymt i Groska byggnaden.
Försäkringsbolaget Lokal-Tapiola Österbotten donerade en defibrillator till Stundars, som en av totalt tio som placerades runtom
i Österbotten. Hjärtstartaren placerades i korridoren i Hemmersgården.

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

Organisation
Styrelsen för Stundars rf
Carola Lithén ordförande, Kenth Nedergård viceordförande, CarlErik Forth kassör, Sara Bergström, Christer Finne, Ville Klemets,
Karl David Långbacka, Anna Ros, Johanna Stolpe. Suppleanterna
Christine Bonn, Anita Kronqvist, Gun-Lis Landgärds, Mikaela
Lervik, Emelie Sandelin, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, Camilla
Svedberg-Smeds och Tove Söderholm deltar även i styrelsens arbete.
Michael Luther och Anders Lindman, är representanter för kommunstyrelsen i Korsholm respektive Hantverkargillet Björken rf.

Medlemmar och frivilligt arbete
Stundars r.f. hade under året 184 betalande medlemmar. De stora
evenemangen har fungerat väl tack vare frivilliga insatser av medlemmar, styrelse och andra intresserade. Under år 2018 bokfördes
1749 talkotimmar.

Personal på Stundars
Under år 2018 hade Stundars sammanlagt 8,3 årsverken fördelade
på 53 anställda. Lönekostnaderna uppgick till 300 345,69 € enligt
bokslutet. Stundars följer museibranschens kollektivavtal för privata
museer och är medlem i arbetsgivarorganisationen Palta ry.
Stundars har under 2018 haft följande personer anställda i huvudsyssla: museiassistent Maria Blomberg, museivaktmästare Simon
Dahl, forskare Susanne Lagus, projektledare Anni Lehtimäki (från
15.2.2018), verksamhetsledare Gunilla Sand, museipedagog Pia
Timberg (från 15.1.2018) och byggnadsansvarig Eddie Österåker
(från 19.3.2018).
Därtill hade Stundars anställt nio ungdomar för sommarsäsongen,
varav hälften avlönades av Korsholms kommun. För de olika evenemangen avlönades extra hjälp för bageri- och kaffeservering. Under
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året hade Stundars flera praktikanter och personer i rehabiliterande
eller sysselsättande arbete.

Studieresor tack vare Erasmus Mobility
Under året gjordes studieresor tillsammans med Fiskars och Sagalunds museer inom ramen för Erasmus Mobility. Maria Blomberg
och Gunilla Sand besökte 9–13.4.2018 friluftsmuseet Skanzen i
Szentendre och Etnografiska museet i Budapest, Ungern. Museerna
i Ungern arbetar liksom vi med frivilliga, hantverksuppvisningar
och olika former av museipedagogiskt arbete.
Susanne Lagus besökte olika museer i Stockholm 26–29.10 tillsammans med museer från Åboland. Syftet med resan var att besöka
museer med innovativa och intressanta tekniska lösningar i publikarbetet. Eddie Österåker och Peter Båsk besökte Västerbottens
museum 14-16.11 för att bland annat bekanta sig med friluftsmuseets
Gammlias underhålls- och dokumentationsarbete.

Ekonomi och
beviljade bidrag
Understöd och bidrag 2018
150 000,00 Korsholms kommun, för verksamheten
95 429,00 Undervisningsministeriet, statsandelar för
		museiverksamhet
49 867,57 Leaderprojekt (EU, nationell och kommunal del)
		 för Kulturen en resurs i integrering
23 994,00 Svenska kulturfonden, för Leaderprojekt Gamla
		 gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Öster		botten
15 000,00 Svenska kulturfonden, för museipedagogisk
		verksamhet
12 349,06 Leaderprojekt (EU, nationell och kommunal del)
		 för Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs
		 för Österbotten
5 597,50 Leaderprojekt (EU, nationell och kommunal del)
		 för tillgänglighetsprojekt Stundarsstigen
5 000,00 Korsholms kommun, sommarjobbare
3 861,00 Erasmus + mobilitet, utbyte
2 483,89 HSS Media/Vasabladet, för Tryckerimuseets
		underhåll
2 000,00 Gesellius stiftelse, för pedagogiskt material
1 000,00 Aktiastiftelsen, för dramaguidningar
216,00 Svenska folkskolans vänner, kursbidrag
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BESÖK 2018
Evenemang
Museibesök vuxna

Jan
18

Skolelever/daghem/stud.

Feb

Mars

April

108
64

14

Konsert/Konstutställning

77

Maj
216

472

1683

40

17

Första maj*

Juni

40

Juli

Aug

2015

951

Sept
249

209

Okt
85
293

95

Nov

158

4345

192

2730

65

217
2400

364

Barnkalas, barn +vuxna

294

658

619

619

Höstmarknad*

1800

1800

Julmarknad*
Kurs/Auktion/föreläsning
18

172

summa

231

2400

Hantverkarfest

Sammanlagt

Dec

7000

7000

40

76

76

53

9

48

95

61

108

16

582

54

170

4375

1224

2483

1502

2144

504

266

7439

20351

* uppskattat antal
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FYRFÄRGSTRYCK: CMYK

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

ENFÄRGSTRYCK: PANTONE 484

