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Museets verksamhet
Malax Veterantraktorförening rf blev Årets Gunnar 2017

”Årets Gunnar” är en hedersutmärkelse som delas ut en gång per 
år ”för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och 
vår museums grundare Gunnar Rosenholms anda”. Malax Vete-
rantraktorförening rf  fick utmärkelsen för en synlig insats för att 
bevara och visa det tekniska kulturarvet i Österbotten.

I föreningens verksamhet syns glädjen i att samlas kring ett gemen-
samt intresse och entusiasmen smittar av sig till publiken som får 
både teknik- och nostalgiupplevelser. På Stundars Höstmarknad 
har föreningen deltagit i 9 år med en parad av tjugotalet traktorer. 
Veterantraktorföreningen ordnar varje år flera välbesökta tillfällen 
för allmänheten såsom traktorutställning med arbetsdemonstratio-
ner, höstplöjning osv.

Utmärkelsen ”Årets Gunnar” har getts till Annina Ylikoski, koor-
dinator vid barnkulturnätverket BARK (2012), hembygdsaktivisten 
Bengt Brors (2013), konsthistorikern och överintendenten Berndt 
Arell (2014), byggnadsvårdarna Andrea och Eddie Österåker 
(2015) samt hantverkaren, spinnarmästaren och bloggaren Barbro 
Heikinmatti.
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Utvecklingsplan för åren 2018-2022
Tillsammans med representanter för Korsholms kommunstyrelse 
utarbetade Stundars under året en utvecklingsplan för åren 2018-
2022. Utvecklingsplanen sammanfattade det interna strategiarbetet 
som gjordes för att uppdatera museets vision och strategi. Den ge-
mensamma kommittén beaktade även de förändringar som aviserats 
från Undervisnings- och kulturministeriet gällande finansiering samt 
de nationella målsättningarna i det nya museipolitiska programmet. 
I programmet finns visionen att Finland år 2030 skall ha de mest 
aktuella museerna i Europa och de mest intresserade kunderna. 

Finland 100 år firades hela året på temat ”Tillsammans”

Stundars höll, i likhet med de flesta andra museer i Finland, öp-
pet hus under trettondagshelgen med anledning av jubileumsåret 
”Finland 100”. Vi hade 30 besökare som fick bekanta sig med den 
nyrestaurerade Mamsellkvarnen och med jultraditioner i Bondstu-
gan. I Smedens stuga bjöds på kaffe o pepparkaka. Under året hölls 
många tidsresor och pedagogiska program för skolklasser och övriga 
grupper på temat Finland 100 år. Under en sådan tidsresa kunde 
besökarna bland annat träffa en bekymrad mor till en jägare, lyssna 
till en röd agitator eller delta i skyddskårens övningar. Sommarens 
program var också förflyttat tillbaka till Solf 1917. Som bakgrunds-
material användes den forskning som FM Heidi Hummelstedt 
tagit fram. I samarbete med Korsholms vuxeninstitut hölls även en 
omtyckt föreläsningsserie med olika lokalhistoriska teman. Under 
självständighetshelgen gjorde konstnär Arvid van der Rijt även en 
ljud- och ljusinstallation på Stundars.

Genomgång av byggnader och utrymmen på Stundars

Under året påbörjades en genomgång av samtliga utrymmen och 
byggnader på Stundars. I flera av dessa utrymmen gjordes en 
grundlig städning och sortering av material. Särskilt i den så kallade 
Plåthallen gjordes ett omfattande arbete. Målsättningen är att alla 
utrymmen skall gås igenom och att vi därefter kan öka byggnadernas 
användningsgrad på ett ändamålsenligt sätt. 
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Värdefull hjälp av frivilliga och samarbetspartners

Elever och personal från Optima fastighetsskötsel har vi flera till-
fällen fällt träd och avverkat sly på museiområdet. Vi fick också ta 
emot fem studerande från Optima fastighetsskötsel under året som 
utfört Lärande i Arbetet (sammanlagt 18 veckor).

Personal från Österbottens förbund höll 4.5.2017 en TYKY-dag 
på Stundars och gjorde samtidigt en frivillig insats för museet inför 
vårsäsongen. 18 personer deltog och insatsen fick god publicitet i 
massmedia. Under hela år 2017 har 2049 talkotimmar utförts.

Mera museibesökare under år 2017

Det totala antalet museibesökare under året var 24 227 (ej café och 
restaurang medräknade). Av dem var knappt hälften betalande 
gäster. Ca 15% av besökarna utgjordes av skol- och dagisbarn. 
Stundars tre stora evenemang: Första maj, Höst- och Julmarknaden 
stod för 54% av besökarna. Ifall restaurangens och Cirkas besökare 
tas med blir antalet besökare under år 2017 34 522. Museibesöken 
i hela Finland ökar stadigt. På Stundars noterar vi att besökarna 
har ökat med knappt 6000 sedan år 2016! Det totala antalet musei-
besökare år 2016 var 18 231 vilket gjorde Stundars till Österbottens 
mest populära museum.

Föremålssamlingarna 

Katalogiseringsprogram för museiföremålen

Lektor Oskar Ros har utrett databasen Gunnars kompatibilitet med 
det nya samlingshanteringssystemet Museum Plus Ria som Musei-
verket förespråkar ska användas av yrkesmässigt skötta museer för 
att hantera uppgifter om museiföremålen. Ros har undersökt hur 
och vilka av katalogiseringsuppgifterna som kan överföras till ett 
nytt system. Enligt Ros kan ganska många fält förflyttas, särskilt ef-
ter lite rensning bland uppgifterna. Under hösten hölls en diskussion 
med Finlands svenska hembygdsförbund och Svenska kulturfonden 
om hur konverteringen till andra samlingshanteringsprogram från 
Gunnar kan göras. 

Föremålsvård

Under hösten utförde FM Camilla Lyyski föremålsvård i Sock-
enmagasinet i Solf. Lyyski åtgärdade och förbättrade föremålens 
upphängning i magasinet. Därtill städade Lyyski i magasinet som ur-
sprungligen iståndsattes av Gunnar Rosenholm i slutet av 1950-talet. 

I samband med genomgången av byggnader och utrymmen har 
söndriga föremål kasserats och avförts från föremålskatalogen. 
Likaså har icke-katalogiserade föremål som ej kan anses vara mu-
seiföremål satts till försäljning eller slängts.
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Byggnadsvård och underhåll på  
området

Lanthandeln och skolan

Under vårvintern gjordes en omfattande reparation i Lanthandeln 
där golvet varit angripet av fukt. I golvet och i mellantaket sattes 
ny isolering. Regnvattnet styrdes bort från Lanthandeln för att 
undvika återkommande fuktproblem. Lanthandelns kök och bostad 
återställdes i visningsskick till vårsäsongen. Samtidigt städades 
Lanthandelns vind ur från onödigt material. Senare under hösten 
förnyades dräneringen och ytvattenavrinningen runt Skolan. Jord-
schaktning mellan Butiken och Skolan gjordes likaså.

Stundars väderkvarnar

Mamsellkvarnens brädfodring förnyades och grunden fuktisolerades 
under året. Skatkvarnens vingar som blåste ner hösten 2016 har 
reparerats. De sätts på plats under vintern 2018. Förhoppningsvis 
står sig Stundars båda kvarnar nu intakta för en lång tid framöver. 

Stundarsstigen för promenader och rekreation

Under senhösten anlades en ca 300 m lång grusgång runt hela områ-
det för att underlätta framkomligheten. På samma gång dränerades 
det vattensjuka området i Grå byn. Stengrunden som kaplan Frans 
Isak Selin anlade på 1860-talet till Stundarsområdet grävdes fram 
för hand efter ordentlig slyröjning. Vi kommer även att placera ut 
bänkar och sittplatser längs med stigen.

Förnyade tak i museibyn

Den gamla takveden på Bageriet och Lekfähuset togs bort och 
byggnaderna fick nytt material i form av takfilt. På Lekfähuset var 
vi även tvungen att göra ett nytt undertak. Taket på Stenhuggarens 
stuga försågs med plåt och nya takved. Södra takytan på Mjölnarens 
stuga har liksom Snickarens stuga fått nytt pärttak. Drängboden i 
Grå byn fick nytt näver-trödtak och hela boden fick även ny grund.
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Elförsörjningen på området i samband med evenemang

Inför julmarknaden gicks museibyns elförsörjning och fördelning 
igenom. Vissa åtgärder vidtogs, bland annat grävdes en elkabel ned 
över parkeringen, för att underlätta elförsörjningen under evene-
mang på området. Eldragningarna på området dokumenterades i 
en områdeskarta.

Övriga åtgärder

 - Gamla scenen vid Sjudarladan revs och en ny och mindre byggdes 
i stället. 

 - Wc-stolar i damtoaletterna på området (3 st) förnyades och 
samtidigt åtgärdades ett läckage.

 - En kompost byggdes bakom skolan
 - Stengrunden runt många hus har grävts fram och sly och vegeta-

tion har avlägsnats från museibyggnaderna.
 - Takstegar till Lanthandeln, Skolan, Bageriet och Bondstugan 

monterades
 - Bageriets fönster renoverades
 - Nya bockar för bänkarna införskaffades.
 - Den gamla sågbocken vid Rian dokumenterades och plockades 

ned eftersom den blivit sliten.

Hantverk

Leaderprojektet ”Kulturen en resurs i integrering”

Projektet inleddes våren 2016 och har pågått under hela året. Pro-
jektet har ordnat pröva-på-verkstäder och kurser i hantverk samt 
kulturhistoriska program och tidsresor på Stundars för asylsökande 
och flyktingar. 

Projektet har tagit emot 29 grupper med kvotflyktingar och asyl-
sökande samt ordnat två tillfällen som varit öppna för allmänheten: 
Sportlovsevenemang 27.2.2017 med ca 150 besökare och Julvandring 
14.12 med ca 300 deltagare. Även till Förstamaj-evenemanget och 
Barnkalaset var grupper inbjudna. Inom projektet har vi även haft 
16 praktikanter med i vår verksamhet på olika sätt. I workshops och 
övrig verksamhet har sammanlagt 873 personer deltagit.

På hösten genomfördes ett delprojekt som utmynnade i fotout-
ställningen ”För mig bekant / Minulle tuttu / Something familiar” 
som visades i Fähuset under julsäsongen. Språk- och integrations-
studerande från sju olika länder guidades runt på Stundars och fick 
efter rundturen välja ett bekant föremål som de kände igen från sitt 
eget hemland. Studerande från Yrkeshögskolan Novias fotolinje tog 
sedan studioporträtt och gjorde intervjuer med modellerna. 

Hantverkaregillet Björkens verksamhet

Gillets medlemmar har aktivt deltagit i Stundars verksamhet såsom 
Hantverkardagar för skolelever och sommarens allmänna Hantver-
kardagar som hölls på lördagar. Gillet ordnade även Alexanders-
smällen 11.9.2016. Gillet ger ut tidningen Spånkorgen som varje år 
utkommer med två nummer.
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I april hölls högtidlig Mästarutnämning med sex nya mästare och 
fem nya gesäller. I samband med utnämningen hölls en utställning 
på Hemmersgårdens vind. 

Medlemsresa till Estland och Aiboland

Stundars och Hantverkaregillet Björken gjorde en uppskattad 
resa 10-14.8.2017 till Haapsalu och Aibolands museum i Estland. 
Besöket gick till estlandssvenskarnas trakter och vi fick många 
intressanta rundturer tillsammans med våra värdar från museet. 
Själva museet med bland annat sin Aibolandstapet och unika båtar 
gjorde stort intryck på oss. Under vårt besök inföll Den Vita fruns 
festival och våra hantverkare kunde bland annat medverka på en 
gammaldags marknadsdag i staden.

Museipedagogisk verksamhet
Stundars minnesmaterial som kan lånas till äldreboenden och pen-
sionärsgrupper har utökats med ett nytt material: Hemmafronten 
som beskriver 1940-talet. 

Stundars är med i Suomen kotiseutuliittos tjänst eMuseo, som 
erbjuder en plattform för mobila guidningar. Besökare kan ladda 
ned QR-koder och på egen hand bekanta sig med museiområdet 
även utanför öppethållningstiden.

Guidningar och program

Under året besökte 57 olika grupper Stundars (här ingår även 
skol- och dagisgrupper). De flesta ville ha en guidning, men det 
ordnades också TYKY-program med bl.a. Stundars samhörighets-
skola och hantverk samt tidsresor i samband med födelsedagskalas 
och möhippor.
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Skolelever och daghemsgrupper 

Stundars erbjuder skol- och daghemsgrupper program året om, med 
betoning på maj och december. Dessutom ordnas året runt tidsresor 
och andra program mot beställning. Under maj månad besökte 2068 
skol- och dagisbarn Stundars. I november och december erbjöds 
daghemmen julvandring, julbak och vinterlek på museiområdet. 

Alla åk 7 i Korsholms kommun har deltagit i tidsresor på Stundars 
22-26.9.2017 som ordnades inom ramen för kommunens kulturplan 
i samarbete med Stundars, Korsholms kommun och Österbottens 
Barnkulturnätverk.

Hantverkarläger för barn 

De första två veckorna i juni ordnades Hantverkarläger för 40 barn. 
Sonja Backlund var ledare tillsammans med Sophia Lundell från 
UngMartha samt Jeremy Nyman. Lägret ordnades i samarbete med 
Marthaförbundet. 

Sommarsatsningen ”1917” med historiska vandringar

Sommarens högsäsong pågick från 27.6–15.8 kl 11-16. Totalt besök-
tes Stundars under denna tid av 3466 personer. Varje dag ordnades 
två guidningar och en gammaldags skollektion. Historiska vand-
ringar på temat ”Stundars 1917” ordnades i juli (tisdagar, onsda-
gar och torsdagar) på svenska och finska. Tack vare bidrag kunde 
Stundars anlita fyra dramainstruktörsstuderande från Yrkeshög-
skolan Novia som utifrån Heidi Hummelsteds forskningsmaterial 
skrev manus, regisserade och agerade i Vad hände i Solf  1917. De 
historiska vandringarna blev väldigt omtyckta, särskilt bland den 
vuxna publiken. 

Övrig verksamhet

 - Stundars arrangerade tillsammans med Korsholms kommun 
ett Författarbesök av Maria Österåker och Malin Båtmästar i 
Rofhöks 12.10.2017.

 - Under sommaren höll Stundars husdjur i form av grisar, höns 
och får.  Familjen Oskar och Anna Ros lånade ut höns och får 
medan grisarna kom från Christer Storfors farm.

Föreläsningsserie med Korsholms vuxeninstitut på temat 
”Finland 100 år”

 - Textilforskare Helena Jern föreläste om ”Dräkt och mode kring 
1917” 21.2.2017, 11 personer. 

 - Projektledare Heidi Hummelstedt föreläste om ”Vardag, personer 
och händelser i Solf  1917” 11.4.2017, 40 personer.

 - Projektledare Susanne Lagus föreläste om ”Stora händelser år 
1917 och det lokala samhället” 19.9.2017, 17 personer. 

 - Professor Nils-Erik Villstrand föreläste om ”Finlands historia – 
800 år på 80 minuter” 10.10.2017, 41 personer.

 - Seminariet Österbottnisk Lokalhistoria arrangerades 18.11.2017 
av medborgar- och vuxeninstituten i regionen, 57 personer.  
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Större evenemang  
år 2017
1:a maj-fest med ca 2700 besökare 

Förstamaj-evenemang hölls i fint väder med rekordpublik för 2700 
gäster. Marknadsförsäljningen på Hantverkartorget fungerade nu 
bra med 13 försäljare. I Fähuset öppnades retrospektiv utställning 
över Nils-Erik Nygren som konstnär.

Barnkalas 5.7.2017 med 1446 besökare 

Sommarens Barnkalas med Mumin hölls i ovanligt kall väderlek, 
men besökarna lät sig inte avskräckas. Vi samarbetade med Förlaget 
som bjöd på Ötökkä-workshop med illustratörerna Annika Sandelin 
och Lena Frölander-Ulf samt teaterföreställning med Teater Tapir. 
Från Vasa fanns det busstransport till Stundars. En av kvällens stora 
attraktioner var Solf  Grand Prix som erbjöd en tävlingsrunda för 
käpphästar. I Barnkalaset medverkade förutom Förlaget och Moo-
min Characters även Österbottens Barnkulturcentrum, Korsholms 
Kultur och fritid och VisitVasa.
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Hantverkardag 8.7 och 5.8.2017 med 576 besökare totalt

Arbetsdemonstrationer i museibyn av Hantverkaregillet Björken 
rf  och torgförsäljning på Hantverkartorget. Hemslöjdskonsulent 
Ann-Sofi Svansbo från Linköping visade grässlöjd i olika former och 
motorsågsskulptör Ulla Haglund deltog i första hantverkardagen. 
Dekorationsmålare Ulrika Bergström från Vindeln gjorde arbets-
demonstrationer tillsammans med Jarl Nystrand och Anita Storm 
som nyligen gett ut en bok om Björköskåpen. Årets nyhet torgför-
säljningen lockade ingen stor uppslutning, vare sig bland försäljare 
eller besökare. Hantverkardagarna hölls på en lördag. Klimpsoppa 
och bageriförsäljning fanns givetvis till försäljning båda dagarna. 

Konstens söndag 23.7

Vernissage för utställningen ”Röd marmor” av Mia Lindqvist i 
Fähuset samt installation och performance Bivalvia med konst-
närsgruppen Pierre & Claude bestående av Charlotta Risku, Pia 
Leppänen och Anna Törnroos. Öppet hus i Ateljé Stundars.

Höstmarknad 17.9 med ca 4000 besökare 

Årets Höstmarknad hölls i strålande väder och med rekordpublik, 
ca 4000 besökare och ovanligt många försäljare. Malax hornseptett 
och Malax Veterantraktorförening medverkade liksom Kaninklub-
ben vid Malax-Korsnäs 4H. Tryckerimuseet höll öppet.  

Julmarknad 3.12 med ca 6500 besökare 

Stundars mest välbesökta evenemang som genomfördes i trivsam 
stämning trots blött väder som bland annat försvårade parkeringen 
och trafikarrangemangen. Ringdans på vinden, pepparkaksbakning, 
Öppet hus i Ateljé Stundars, dansförevisning och uppträdande av 
Ichtys Kids.
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Julvandring 14.12 med ca 300 besökare

Julvandringen ordnades för fjärde året, och för tredje gången i 
samarbete med Solfs församling. Besökarna fick i egen takt följa 
lyktorna och bekanta sig med gamla jultraditioner i bondstugan, 
lyssna till änglakören och besöka Josef och Maria som var inhysta i 
Bleckslagarens stuga eller smaka på irakiskt bröd i Smedens stuga. 
Cirkas höll öppet under kvällen. Julvandringen har blivit ett omtyckt 
evenemang som lockar besökare som mitt i julbrådskan vill uppleva 
den trivsamma stämningen på Stundars.

Övriga evenemang under 2017

Liksom tidigare år arrangerade Korsholms musikfestpel konsert på 
Stundars och även Meteoritmaraton med start och mål på Stun-
darsområdet. Korsholms kommun och Vasa stad arrangerade även 
en uppskattad allsångskonsert till vilken boende och personal från 
äldreboenden var inbjudna. 

 
Konstutställningar på Stundars

1.5-22.6 Nils-Erik Nygren Retrospektiv utställning i Fähuset
27.6-20.7 Bildkonsntär Sylvia Javén, Fähuset
27.6-15.8 Bildkonstnärerna Assol Agaidorova, Matias Löfqvist  
 och Michael Linder, Hemmersgården
23.7-15.8 Bildkonstnär Mia Lindqvist, Fähuset
 

Gästkonstnärer 

Ateljé Stundars, som verkat sedan år 1998, upprätthålls av Kultur-
Österbotten med stöd av Svenska kulturfonden och Centret för 
konstfrämjande. Alla konstnärer har på olika sätt bjudit in allmän-
heten genom Artist talks, utställningar eller genom att hålla öppet 
hus i ateljén i samband med olika evenemang på Stundars. Ateljé 
Stundars marknadsförs via det internationella nätverket Res artis.

Januari-Februari: Hazel Barstow, Norge 
April-Juni: Jo Ann Kronqvist, Canada 
Augusti-Oktober: Juliana Irene Smith USA/Sydafrika 
November-December: Behrad Hassanati, Iran
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Marknadsföring och samarbete 

Öppethållning 
Stundars är öppet enligt beställning året om och dagligen kl. 11-16 
under sommarsäsongen26.6–15.8.2017. Konstutställningar, pro-
gram i museet, butik och café samt husdjuren var under sommaren 
tillgängliga för besökare. 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. 

Marknadsföring och samarbetspartners

Via marknadsföringsbolaget Visit Vasa deltog Stundars i den 
nationella kampanjen ”100 syytä” som uppmuntrade finländare 
till närturism. Tillsammans med VisitVasa ordnades subventio-
nerade busstransporter till och från Stundars på Barnkalaset och 
Julmarknaden. Stundars inträdesbiljetter kan köpas via VisitVasas 
online-bokningssystem.

Medlemskap 

Stundars rf  är medlem i museiförbunden Finlands svenska hem-
bygdsförbund rf, Suomen kotiseutuliitto, Finlands museiförbund rf, 
Aktion Österbotten, Rakennusperinteenystävätry – Byggnadstradi-
tionens 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. Carola Lithén är styrelseledamot i 
Fastighets Ab Havets hus. Peter Båsk är styrelsemedlem i Byggnads-
vårdsnätverket i Finland och Österbottens byggnadsvård rf  samt 
kontaktperson till Byggnadstraditionens vänner rf.

Övrig service på museet

Restaurang Hemmer och Cirkas butik & café

Restaurang Hemmer och konferensservicen sköts av Vaasa Ravin-
tolat Oy. 

Restaurang Hemmer utsågs till Årets företag av Vaasan yrittäjät 
och Cirkas butik & café listades av tidningen Anna bland de tio 
trevligaste sommarcaféerna. Cirkas butik & café är öppen året om.
Restaurang Hemmer, Cirkas och Stundars hade gemensam Fest- och 
bröllopsmässa 4.4.2017 med 35 intresserade besökare.

Bageri och övrig servering 

I samband med evenemang på Stundars har bageriet bakat sam-
manlagt 13 000 syltgrisar. Under Hantverkardagarna har kokats och 
serverats traditionell klimpsoppa. Bageri, kaffe- och klimpsoppsser-
veringen har skötts av Stundars personal med stor hjälp av frivilliga. 
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Organisation

Styrelsen 

Carola Lithén ordförande, Christine Bonn viceordförande, Carl-Erik 
Forth kassör, Sara Bergström, Maria Blomberg, Christer Finne, 
Ville Klemets, Anita Kronqvist och Kenth Nedergård. Supplean-
ter: Emelie Sandelin, Gun-Lis Landgärds, Karl David Långbacka, 
Anna Ros, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, Mikaela Lervik, Camilla 
Svedberg-Smeds och Tove Söderholm deltar även i styrelsens arbete.

Michael Luther och Lena Lithén, med suppleant Anders Lind-
man, är representanter för kommunstyrelsen i Korsholm respektive 
Hantverkargillet Björken r.f.

Medlemmar och frivilligt arbete 

Stundars r.f. hade under året 192 betalande medlemmar.  De stora 
evenemangen har fungerat väl tack vare frivilliga insatser av med-
lemmar, styrelse och andra intresserade. 

Personal på Stundars

Under år 2017 hade Stundars sammanlagt 7,5 årsverken fördelade 
på 52 anställda.  Lönekostnaderna uppgick till 249 060 € enligt 
bokslutet. Stundars följer museibranschens kollektivavtal för privata 
museer och är medlem i arbetsgivarorganisationen Palta ry.

Under året gjordes en gemensam Erasmus+-ansökan tillsammans 
med Fiskars och Sagalunds museer. Vi beviljades mobilitetsansökan 
i andra omgången vilket betyder att personalen kan göra studieresor 
under 2017 och 2018.  Forskare Annika Harjula-Eriksson och mu-
seipedagog Pia Mouazan deltog 16-20.10.2017 i den gemensamma 
resan till Living History Museum i Beamish, Newcastle. 

Personal 

Verksamhetsledare Gunilla Sand, museipedagog Eva-Marie Backnäs 
(fram till 31.8.2017), Pia Mouazan (14.8-31.12.2017), vaktmästare 
Simon Dahl, forskare Annika Harjula-Eriksson och kanslist Ma-
ria Blomberg (anställd från 10.3.2017). Heidi Hummelstedt, Jonas 
Valkeapää och Saana Lind var anställda för olika projekt inom mu-
seipedagogiken och byggnadsvården. Därtill hade Stundars anställt 
tio ungdomar för sommarsäsongen, varav hälften avlönades av Kors-
holms kommun. För de olika evenemangen avlönades extra hjälp 
för bageri- och kaffeservering. Under året hade Stundars flera prak-
tikanter och personer i rehabiliterande eller sysselsättande arbete. 

Fortbildning och seminarier

 - Gunilla Sand har avlagt Specialyrkesexamen i företagsledning 
och därmed avslutat Museoalan johtajakoulutus. Utbildningen 
gjordes som läroavtal åren 2016-2017.

 - Peter Båsk deltog i Finlands svenska hembygdsförbunds Musei-
dagar 8-10.9.2017 på Åland. 
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 - Verksamhetsledare, forskare och museipedagog har deltagit i 
Bridging Ages konferens 12-14.9.2017 i Vasa. Temat är ”Together 
for the future”. 

 - Gunilla Sand, Peter Båsk och Carl-Erik Forth deltog i semina-
riet Pohjalaistalon sadat vuodet 10-11.11.2017 i Seinäjoki som 
arrangerades av Pohjalainen Rakennusperintö ry – Österbottens 
Byggnadsvård rf.

 - Maria Blomberg har avlagt grundkurs i museikunskap (2 sp) som 
arrangerades av Finlands museiförbund.

Understöd och bidrag
Understöd och bidrag 2017
140 000,00 Korsholms kommun, för verksamheten
  93 122,00   Undervisningsministeriet, statsandelar för musei- 
 verksamhet
22 442,00 Svenska kulturfonden, för Leaderprojekt ”Kulturen  
 en resurs i integrering”
18  000,00 Svenska kulturfonden, museipedagogisk verksamhet  
 och dramaguidningar
12 463,88 Leaderprojekt (EU och nationell del) för Kulturen en  
 resurs i integrering
  6 000,00 Statsunderstöd till Finland 100-projekt i  
 Österbotten/Österbottens förbund - ”Vad hände i  
 Solf  1917”.
   5 000,00 Korsholms kommun, sommarjobbare 
    3 115,97  Leaderprojekt (kommunal del) för Kulturen en  
 resurs i integrering
    2 483,89 HSS Media/Vasabladet, för Tryckerimuseets  
 underhåll
  2 000,00 Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond, för  
 dramaguidningar 2017
   2 000,00 Understödsstiftelsen Arbetets Vänner, drama- 
 guidningar 2018
    1860,00 Erasmus + mobilitet, utbyte
    1500,00 Aktiastiftelsen, för Stundarsstigen
     500,01 Taike / för fotoprojekt inom integration
  
Stundars r.f. har under året fått totalt 310 487,75 € i bidrag och 
understöd vilket är 37 954,62 € mera än föregående år.

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet för år 2017 blev ett knappt minusresultat, 
-28,16 €. För byggnader och maskiner gjordes avskrivningar sam-
manlagt 24 615,00 €. Understödet från Korsholms kommun var 140 
000,00 €. Undervisningsministeriet betalade statsandelar för musei-
verksamheten till 37% av kostnaderna för fyra (4) årsverken eller 
sammanlagt 93 122 €. Stundars lånesumma uppgick till 30 000 €.  
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BESÖK 2017

Evenemang Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec summa

Museibesök vuxna 44 156 45 100 596 2574 932 120 92 85 330 5074

Skolelever/daghem/stud. 275 163 31 192 2068 52 44 374 15 194 3408

Konsert/Konstutställning 50 200 17 267

Första maj* 2700 2700

Hantverkardag 316 260 576

Barnkalas, barn +vuxna 1546 1546

Höstmarknad* 4000  4000

Julmarknad* 6500 6500

Kurs/Auktion/föreläsning 11 8 44 18 19 56 156

Sammanlagt 319 330 84 236 4868 716 4636 1236 4513 148 117 7024 24227

Cirkas 92 205 211 237 656 623 2048 1013 474 332 220 653 6764

Restaurang 210 243 70 172 512 474 351 370 590 103 399 490 3984

Sammanlagt 621 778 365 645 6036 1813 7035 2619 5577 583 736 8167 34975

* uppskattat antal
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