Årsberättelse 2017
Ålands 4H distrikt r.f.

Verksamhetsledarens förord
Det finns undersökningar som visar att kreativa barn blir framgångsrikare som vuxna. En
kreativ sysselsättning utvecklar egenskaper som lekfullhet, intuition och fantasi som är bra
för att lösa problem i olika situationer. På 4H erbjuder vi våra medlemmar kreativa
fritidsaktiviteter utan krav på prestation. Vi umgås och har roligt utan stress och ofta blir det
utrymme för diskussioner kring något aktuellt ämne. Respekt för djur, människor och miljö
är centralt inom 4H. Trots att vår organisation närmar sig 90 år är dessa områden ständigt
aktuella. Vi utgör en motvikt till den digitala vardag som många ungdomar lever i.
4H-gården ger barnen en möjlighet att träffa olika djur och lära sig om djurhållnimg. År 2017
kretsade mycket av verksamheten kring just gården. Efter många diskussioner bestämdes att
4H ska bli kvar på Ålands Landsbygdscentrum. Både djur och personal erbjöds nya
utrymmen – en lösning som vi tror blir väldigt bra. De kommande åren kommer kräva en del
insatser för att få gården i fint skick men nu finns det alla möjligheter att 4H gården ska
fortsätta och utvecklas som ett populärt besöksmål. Det är också roligt att hela området fått en
nystart i och med att nya organisationer hittat hit. Vi ser positivt på framtiden.
Med vänlig hälsning, Tove Fagerström (Vikarierande
verksamhetsledare)

Årsberättelse 2017
Medlemmar
Vi har haft 351 medlemmar varav 79 pojkar och 218 flickor. Antalet övriga medlemmar
(föräldrar och stödmedlemmar) var 52. Två sammanslutningar finns bland medlemmarna, Hushållningssällskapet på
Åland och Ålands Marthadistrikt r.f. Jämfört med 2016 var medlemsantalet något lägre, år 2016 hade vi totalt 386
medlemmar.
Medlemsavgift var 20€ för medlemmar, 30€ för familjemedlemskap och 20€ för stödmedlem.

Styrelsen
Ordförande
Viceordförande
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem

Linda Valve, vald av medlemmar
Carolina Larsson, vald av medlemmar
Madeleine Westling, vald av Ålands Marthadistrikt
Cecilia Karlsson, vald av medlemmar
Mikael Berglund, vald av Ålands Hushållningssällskap

Suppleanter

Cecilia Söderlund
Lillan Holmberg.

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten och ett årsmöte och ett extra medlemsmöte.

Personal
Verksamhetsledare
4H-ledare
4H-ledare
4H-ledare
4H-ledare (vik)

Jaana Ojanen
Anki Håkans
Malin Hagström
Sussi Hellsten
Kadi Henell (23.8.-31.12.2017)

Helg- och kvällsmatare
Albin Bertelin, Amanda Fagerström, Alicia Nylund, Nadja Nordberg, Edit Saarinen och Eleonora von Wetter-Rosenthal.
Hjälpledare
Nadja Nordberg, Hanna Påvals, Kadi Henell, Alicia Nylund, Amanda Fagerström, Louise Alm och Kajsa Karlsson.
Sommarjobbare
Åsa Velander (5.6.-11.8.2017)
Praktikanterna på 4H-gården
Dagsverk
8.3.2017 Alma Öhlund
4.10.2017 Edit Saarinen
Arbetspraktik
Alicia Nylund 20.3.– 24.3.2017
Leo Husell 30.10.-3.11.2017
Wilma Lindqvist 6.11- 10.11.2017

Ekonomi
Föreningens ekonomi var under året stabil och bokslutet visar ett överskott på 9.974,64. Personalkostnaderna och
verksamhetskostnaderna var lägre än föregående år. Intäkterna var också lägre på grund av att något färre stöd
betalats ut under året jämfört med 2016. Överskottet kommer användas till att ställa den nya gården i ordning.
Bokslutet gjordes av ÅPF Skattetjänst och som revisor fungerade Julia Stolt på KPMG.

Utmärkelser
Andelsbanken för Åland har donerat stipendier till duktiga 4H:are. 4H-ledare har valt bland medlemmarna årets bästa
4H:are samt två hedersomnämnanden till årets bästa 4H:are samt årets bästa kaninklubbare.
På grund av få deltagare delades inget pris ut för solrosor.
Årets 4H:are:

Esias Lundberg

Hedersomnämningar:

Julia Eriksson
Tilda Kortebäck
Zedrica Engström

Årets kaninklubbare:

Thelma Jurvelin

Hedersomnämning:

Tara Eklund

Två stipendium delades ut ur Ernst Johanssons minnesfond i samband med julmarknaden.
Alicia Nylund mottog 500 € för långvarig och aktiv insats inom Ålands 4H och även genom att under nuvarande
lantbruksstudier i Sverige visat fortsatt närvaro som både hjälpledare och helgarbetare
Amanda Fagerström fick ett stipendium på 50 € för aktiv insats inom Ålands 4H – som hjälpledare, helgarbetare och
med i Ålands kaninhoppare

Verksamheten
Info i skolorna
Mellan veckorna 5 och 7 åkte 4H-ledarna runt till samtliga grundskolor på Åland för att informera om verksamheten.
Infon riktade sig i första hand till eleverna i årskurs 3.
4H träffar i kommunerna
Under vårterminen åkte 4H-ledarna till kommunerna för att träffa medlemmar och hålla pysseltillfällen. Det ordnades
tre träffar med teman Japansk snodd, muggmålning/krympplast och vindspel.
På hösten träffades medlemmarna också tre gånger och då gjordes det pennburkar, klädhängare och
tvålar/julpyssel/pepparkaksbakning. 604 barn i 14 kommuner deltog.
4H-stig
Under hösten 2017 erbjöd vi 4H-stig till alla kommuner. Temat var småkryp. Malin och Anki åkte till alla skolor som
hade beställt 4H-stig och höll 4H-stigen åt 260 elever i 6 kommuner.
Medlemsträff
Sommaren stora 4H-medlemsträff för alla medlemmar på Åland hölls vid Äventyrsgolfen och Lilla Holmen den 15
augusti. Då spelade vi minigolf, simmade och hade picknik. 15 barn deltog i träffen.
Medlemsresa
Vi gjorde en medlemsresa till SM i kaninhoppning i Västerås den 13 maj. Under dagen hade medlemmarna möjlighet
att besöka Kokpunkten och fara till ett shoppingcentrum nära Västerås. Sammanlagt var vi 22 personer, personal och
föräldrar inräknade. Researrangör var Viking Line Buss.

Temakurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 februari Alla hjärtans dag tårtkurs på Medis, 7 deltagare.
13 mars Laga fågelholkar hemma hos Anki, 6 deltagare.
13 april Påsktårtor, 8 deltagare.
8 maj Min miniträdgård, 11 deltagare.
9 maj Information för dig som vill köpa kaniner, 11 deltagare.
18 maj Föreläsning av kaninernas hälsa och sjukdom, 22 deltagare.
22 och 29 maj Betongkurs, 8 deltagare.
23 oktober Pimpa din pumpa, 11 deltagare.
31 oktober Halloweenfest, 21 deltagare.
10 november, Farsdagstårtor, 8 deltagare.
29 november Kranskurs, 11 deltagare.
11 december Julgodis x 2, 13 deltagare.

Fiskeskolan
•

4 maj strömmingspilkning från båt med Thomas Strandvik i Mariehamn, 7 deltagare

Läger
Vi ordnade tredagläger på 4H-gården. På lägren hjälpte barnen till med att ta hand om gårdens djur, pysslade, hade
cykelutflykt till Ytterbyviken och simmade. Det första daglägret pågick 13.– 15.6 och hade 11 deltagare. Dagläger nr. 2
hade 9 deltagare och pågick 20.- 22.6. Det sista daglägret hade 8 deltagare och pågick 1.-3.8.
På kaninlägret hade vi 13 deltagare. Vi övernattade i tält vid 4H-gården. Deltagare tränade kaninhoppning under
lägerdagarna, gjorde eget hopphinder, simmade och lekte tillsammans.
Fiskelägret ordnades detta år ute på Sottunga tillsammans med Siv och Stig Thörnroos. Vi övernattade på
ungdomslokalen och fiska flera gånger med båt, bland annat fick deltagarna lägga sköta (strömming), lägga siknät
samt fiska med kastspö från en holme, 8 deltagare.

Klubbverksamhet
Kaninklubben
Kaninklubben har haft 11 träffar under året på vår- och höstterminen. I kaninklubben har medlemmarna fått lära sig
allmänt om kaniner, olika raser, pälsvård och sjukdomar samt fått träna kaninhoppning. Klubben har varit delat i två
grupper en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Undervisningen har skötts av Amanda Fagerström, Alicia Nylund,
Malin Snellman och Kajsa Karlsson som stöd av 4H-ledarna. På våra träffar har det varit i medeltal 23 barn/ungdomar
per träff. Totalt 62 aktiva medlemmar under året.
Ålands kaninhoppare (ÅLKH)
Ålands kaninhoppare har haft en omfattande verksamhet 2017 och den presenteras noggrannare som bilaga till denna
verksamhetberättelse. Syftet med verksamheten är att värna om kaninhållning och gemenskap. Ålands kaninhoppare
har tagit hand om alla tävlingar under året. Tolv tävlingar och sex träningstillfällen har hållits, de flesta vid 4H gården.
Klubbledarutbildning
4H-ungdomarna Alicia Nylund, Amanda Fagerström och Ellinor Ellingsworth deltog i FS4H:s hjälpledarutbildning i
Tammerfors den 21 till den 23 april med 4H-ledare Anki Håkans och Malin Hagström.

4H-gården
4H-gårdens djur
Det har under våren köpts in tre nya kaninhonor från Sverige för avel och några äldre
kaniner har fått flytta till nya familjer på pensionering. En kull kaninungar föddes på
gården.
Tre Ålandsfår flyttade in på gården från Anki Lind. Den ena var dräktig och tanken var
att hon skulle få lamm på våren men tyvärr fick hon en infektion och vi var tvungna
att avliva henne. De andra fåren Ingrid och Frost är kvar på gården och trivs bra.
På gården bor nu tre getter, gammelgeten Svea, som trivs bäst med fåren, samt Skrållan och Saga.
Under hösten har vi haft besök av en bagge och en bock så förhoppningsvis får vi både killingar och lamm våren 2018.
Myskankorna fick flytta till nya hem i december då 4H-gården flyttade till nya lokaler. Det på grund av att det inte
fanns möjlighet att bygga något nytt hönshus förrän våren 2018 och både hönor och ankor fick inte plats inne under
vintern.
Dvärgkochin hönorna är nu tio stycken och pickar på som vanligt.
I marsvinflocken har det både flyttat in flera nya men tyvärr har vi fått ta farväl av några andra.
Öppet på 4H-gården
Under våren mellan den 6 maj och 17 juni och hösten mellan den 19 augusti och den 30 september hade vi
lördagsöppet på gården kl. 9.00–15.00. Våra duktiga helgjobbare har tagit hand om lördagsöppet.
Vårfest för 4H-medlemmar hölls den 26:e maj samtidigt som och Kalaset (Åland Grönskar) på 4H-gården. Ca 500
personer besökte oss under eftermiddagen och kvällen.
På kanelbullens dag den 4 oktober hade vi Öppet hus på 4H-gården kl. 17.30-20.00. Då bjöd vi på nybakta kanelbullar,
kaffe och saft till alla som besökte gården under kvällen. Besökare hade möjlighet att bekanta sig med våra djur, ställa
frågor och diskutera om flytten samt gå en rundvandring i det blivande djurstallet. Vi hade ca 70 besökare under
kvällen.
1810 besökare har skrivit sitt namn i gästboken, men vi uppskattar dock att antalet besökare är betydligt högre
eftersom många missar att skriva sina namn. Vi uppskattar antalet besökare till 3000.
Sportlovskul
Vi hade dagläger på 4H-gården under sportlovet från tisdag till torsdag mellan kl. 9.00–15.00. 24 barn anmälde sig till
lägret och vissa av dem var med en dag och vissa flera dagar. Då fick deltagare pyssla med djuren, baka fastlagsbullar,
pyssla, laga insektshotell, grilla korv och leka tillsammans. Vi hade även andra besökare på gården.
Höstlovskul
Under höstlovet ordnade vi dagläger på 4H-gården kl. 9.00-15.00. Vi hade 10 deltagare på lägret. Vi städade åt djuren,
borstade getter och kaniner samt rustade lite på 4H-gården. Vi bakade vårt mellanmål och pysslade pennburkar och
lerfigurer.
Grupper
Vi har tagit emot grupper på besök på våren och hösten. Grupperna har varit dagisgrupper, skolklasser och
familjedagvårdare med barn. Under besöken på 4H har besökare fått träffa 4H-gårdens djur och haft olika aktiviteter
på gården enligt önskemål. Vi har samarbetat vi med Ålands Veterantraktorklubb, som ordnade möjlighet för
grupperna att åka traktor med vagn. Totalt 442 barn besökte 4H – gården i grupper, 125 barn fler än 2016.

Vi har även tagit emot andra 4H föreningar från fastlandet och Sverige, vi har diskuterat utbyte av verksamhet och
samarbeten.
Barnkalas på 4H-gården
Det finns möjlighet att ordna kalas på 4H-gården. Under 2017 har vi haft sex stycken kalas på gården.
•
•
•
•
•
•

9 april, 9 barn
20 april, 20 barn
21 maj, 13 barn
8 augusti, 8 barn.
24 september, 7 barn.
5 november, 9 barn

Julmarknad
Den 9 december ordnade vi Julmarknad tillsammans med Ålands Veterantraktorklubb vid 4H-gården och
traktorklubbens verkstad. Besökare hade möjlighet att bekanta sig med 4H-gårdens djur, pyssla filthjärtan och
dekorera pepparkakor, titta på kaninhoppning, åka med traktor och vagn, ponnyridning, besöka i
Veterantraktorklubbens utställning av gamla traktorer och jordbruksredskap samt handla hantverk, bakverk och
julgranar. Det fanns också servering för tomtegröt, glögg och pepparkakor.

Media
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

Ålands radio besökte 4H-gården undersportlovet den 23 februari och gjorde reportage om sportlovskul.
Ålands radio ringde och frågade Malin om mini 4H den 3 april.
Ålandstidningen skrev om 4H:s anhållan om Lilla Holmen den 6 maj.
Insändare om 4H och Lilla holmen i Nya Åland och Ålandstidningen den 8 maj.
Notisnytt om 4H och Lilla holmen i Ålandstidningen den 9 maj.
En liten nyhet om 4H och Lilla holmen i Nya Åland den 9 maj.
Insändare om 4H och Lilla holmen i Ålandstidningen den 10 maj.
Reportage om 4H-gården och flytten i Ålandstidningen den 12 maj.
Malin och getterna med i reportaget om Åland grönskar i Ålandstidningen den 17 maj.
Malin och getterna med i reportaget om Åland grönskar i Nya Åland den 17 maj.
4H-gården med i bildspel om Åland grönskar i Nya Ålands hemsida den 26 maj.
4H-gården med i bildspel om Åland grönskar i Ålandstidningens hemsida den 26 maj.
En notisnytt om möte med Infrastrukturnämnden om flytten till Lilla holmen i Ålandstidningen den 6 juni.
En notisnytt om att fortsätta diskussionen med Mariehamns stad om flytten till Lilla holmen i Ålandstidningen
den 7 juni.
Nyhet om 4H-gården och Lilla holmen i Ålands radio den 7 juni.
Nyhet om 4H-gården stannar kvar i Jomala gård Ålandstidning och Nya Åland den 28 juni.
Ålands radio på besök den 27 juni, Jaana pratade om nya lokalerna på Jomala gård.
Reportage om kaninhoppning i Kuriren (Finlandssvenskarnas veckotidning) nr 12/2017
Ålandstidningen skrev om pysslet i Rangsby den 7 oktober.
Ålands radio besökte oss under höstlovskul och intervjuade deltagare och Kadi den 20 oktober.
Ålandstidningen skrev om höstlovskul den 21 oktober.
Anki intervjuades av Ålands radio om guldklövern den 31 oktober.
Ålandstidningen skrev om Ankis guldklövern den 1 november.
Annons om julmarknaden i Jomala infobladet december 2017 den 27 november.
Artikel om julmarknaden på Jomala gård i Åland just nu 9/2017.
Nyhet och annons om julmarknaden i Ålandstidningen den 5 december.

•
•

Artikel om kranskursen i Ålandstidningen den 12 december.
Artikel om julgodis i Ålandstidningen den 21 december.

Finlands svenska 4H
Finlands Svenska 4H är vår moderorganisation och Ålands 4H distrikt hör till organisationens södra distrikt. Föreningen
håller god kontakt med Finlands svenska 4H och har en plats i styrelsen.
Under året har verksamhetsledare Jaana Ojanen deltagit i styrelsemöten i Helsingfors den 8 mars och den 11 oktober
Anki, Malin och Jaana deltog i FS4H:s utbildningsdagar i Tammerfors den 25 och 26 oktober

Utbildningar och aktiviteter för personalen
•
•
•
•
•

Startskottet för ÅLBC den 26 januari: hela personalen deltog.
Nyttiga snacks och bars Medis-kurs 2 februari: Anki deltog.
Örtvandring i skogens skafferi i Eckerö den 4 juni: Anki, Jaana och Malin deltog.
Google Analytics – utbildning på ÅLBC den 17 oktober: Jaana deltog.
Tårtkurs med Alexandra de Haas den 15 november: Anki, Sussi, Malin och Kadi deltog.

