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Förord 
 
Kreativitet har varit ett ledord för oss i många år, inte minst i år då pandemin 
fortfarande satt sina spår i verksamheten. För att fortsätta med våra aktiviteter har vi 
fått tänka om, göra nya planer, anpassat oss efter restriktioner, ja helt enkelt hitta nya 
lösningar. Barn- och ungdomsverksamhet är viktigare än någonsin, på grund av 
pandemin har många blivit mera ensamma när aktiviteter ställts in. Vi vill finnas där i 
ur och skur, erbjuda givande och kreativa aktiviteter. Möjligheten att träffa andra med 
samma intressen och umgås utan prestationskrav.  
Vi jobbar för att 4H ska vara en plats som erbjuder trygghet och gemenskap, hos oss 
är du välkommen precis som du är.  
Under året har vi som tidigare erbjudit kurser, 4H klubbar, läger och pyssel ute i 
kommunerna. 4H gården har varit välbesökt av stora som små. Gården är nu väl 
etablerad med stora fina hagar och bra möjligheter för besökarna att ta sig runt till 
djuren.  
 
Nu ser vi framåt och hoppas att vi kan träffas och vara tillsammans.   
 
Tack alla våra medlemmar och alla som stöder vår verksamhet, utan er är vi ingenting! 
 
Vårliga hälsningar 4H-Gänget 
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Årsberättelse 2021 
 
Medlemmar 
Vi har haft 356 betalande medlemmar varav 107 pojkar och 169 flickor samt 78 
stödmedlemmar (bland annat föräldrar, småsyskon och andra som ha velat stöda 
föreningens verksamhet via medlemskap). Två sammanslutningar finns bland 
medlemmarna, Ålands Hushållningssällskap och Ålands Marthadistrikt r.f. 
Medlemsavgift var 20€ för medlemmar, 30€ för familjemedlemskap och 20€ för 
stödmedlem/stödfamilj. 
 
Styrelsen 
 
Ordförande   Ingmar Eriksson  
 
Viceordförande  Jesper Fogelholm 
 
Styrelsemedlem     Kaisu Strand  
 
Styrelsemedlem  Åsa Åkerblom 
 
Styrelsemedlem  Madeleine Westling, vald av Ålands Marthadistrikt 
 
Suppleanter   Lillan Holmberg och Laura Korpi 
 
Ungdomsrepresentant Edit Saarinen 
 
Styrelsen har haft 4 styrelsemöten, varav 1 har varit mailmöte, och 1 årsmöte den 28 april 
2021.  
 
Personal 
 
Verksamhetsledare  Jaana Ojanen  
 
4H-ledare               Anki Håkans 
 
4H-ledare             Malin Hagström (tjänstledig 1.1–31.7.2021) 
 
Projektledare  Annika Lepistö  
 
Ansvarig djurskötare Rebecka Gustafsson (13.12.2021-) 
 
4H-ledare   Kadi Henell (moderskapsledig 23.12.2021) 
 
4H-ledare   Erica Holmberg (1.1-31.7.2021) 
 
 
Helg- och kvällsmatare 
Axa Alin 
Edit Saarinen 
Elsa Sundblom 
Elina Söderström 
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Sommarjobbare 
Elsa Sundblom 1-31.7.2021 
 
Dagsverk 
Jasmin Linnanlehto 5.10.2021 
 
Praktikanterna på 4H-gården  
Amanda Andersson 31.5-23.7.2021 
Elina Söderström 4-8.10.2021 
Alice Långkvist 22-26.11.2021 
 
Arbetspraktik 
Nikolai Andersson 1.1.-31.12.2021 
 
Utmärkelser  
Finlands svenska 4H:s styrelse utsåg 17-åriga Fanny Boman från Jomala till Årets 4H-
medlem i södra Finland 2021. Premieringen offentliggjordes på Svenska 
Lantbrukssällskapens förbunds årsmöte 18.11.2021. Vi firade Fanny redan den 16 
november med tårta och Camilla Wahlsten från FS4H var på plats. 
 
 
Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi var under året stabil. Bokslutet visar ett underskott på  
-12 799,74 euro.  
 
Personalkostnaderna var högre än pandemiåret 2020 eftersom personalen jobbade 
igen på normal nivå. Verksamhetskostnaderna var lägre än 2020 huvudsakligen för att 
det inte gjordes några större investeringar i gården. Övriga kostnader har varit högre för 
hyran låg 2021 på normal nivå jämfört med året innan då vi inte hade tillgång till 
djurstallet samt att det gjordes investeringar i kontorsmaterial. 
 
Ett välkommet tillskott i verksamheten är ett bidrag från Sven-Erik och Lena Holmbergs 
stiftelse, med bidraget på 10 000 ska vi bygga en permanent 4H-Stig intill 4H-gården. 
Då stigen kommer att byggas under 2022 påverkar bidraget dock inte resultatet för år 
2021 utan det är upptaget som en reservering i balansräkningen. 
 
Intäkterna från verksamheten och medlemsintäkter låg år 2020 ungefär på en nivå som 
är lika som innan pandemin. 
 
Bokslutet gjordes av E. S Bokföring & administration och som revisor fungerade David 
Mattsson från KPGM.  
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Verksamheten 
 
Info i skolorna. 
Info om 4H och vår verksamhet hålls i de flesta grundskolor på Åland för de elever som 
går i åk 3. Vi brukar hålla info på våren och hösten, hur det passar bäst för skolorna. 4H-
ledarna Anki Håkans och Erica Holmberg höll 4H-info under veckorna 7 och 8 i 
Finström, Lemland, Lumparland, Saltvik; Rangsby, Sund och Vårdö. 4H-ledare Kadi 
Henell hade 4H-info under hösten i Eckerö, Föglö. Geta, Hammarland, Jomala:   
Södersunda/Vikingaåsen och Geta. Vi hade 4H-info i 13 skolor för 245 barn. 
 
4H träffar i kommunerna 
4H-ledarna har både på våren och hösten träffat medlemmarna i deras egna 
kommuner. Under våren hann vi dock inte åka till så många kommuner före det blev 
undantagstillstånd och alla aktiviteter var på paus. Vi fick börja åka ut igen i mars och 
pysslade då påskgalgar (vissa skolor utomhus), sedan pysslade vi med decoupage och 
pixelhobby. På hösten åkte vi ut igen som vanligt, och då pysslade vi med gamla tapeter, 
målade vindspel, pixelhobby och julstuga. Vi träffade medlemmar i 14 kommuner och 
hade sammanlagt 527 barn med på träffarna, som är nästan 100 barn mera än i 2020. 
 
4H-stig 
Grundskolor har möjlighet att beställa 4H-stig för sina elever. Årets 4H-stig hade tema 
skogens djur. Stiget hade 15 frågor. Grundskolor har möjlighet att beställa 4H-stig för 
sina elever. Under 2021 höll vi 4H-stig i 5 skolor för 203 barn. 
 
Temakurser 

 Påsktårtor den 1 april, 9 deltagare 
 Afternoon tea/småkakor den 15 april, 5 deltagare 
 Biskvier den 19 april, 6 barn 
 Skyttekurs på Bredmo; lär dig att skjuta med luftgevär den 19 och 26 april, 13 

deltagare 
 Miniväxthus den 20 april, 4 deltagare 
 Käpphäst-kurs i Hammarland den 26 april, 3 & 10 maj, 9 deltagare 
 Fågelholkskväll Åland 100 den 23 september, 4 barn och 1 vuxen 
 Halloween-tårtor på Medis den 28 oktober, 9 deltagare 
 Skyttekurs på Bredmo den 9 november, 6 deltagare 
 Kranskurs den 23 och 25 november, 5 barn och 3 vuxna 
 Julgodis: kolor den 30 november, 6 deltagare 
 Julgodis: karameller den 1 december 6 deltagare 
 Skyttekurs på Bredmo den 7 december, 5 deltagare 
 Hundkväll hos Fyra Ben Hunddagis den 8 december, 7 deltagare 
 Julgodis: kolor och karameller på Medis den 16 december, 10 deltagare 

 
Fiskeskolan 

 Sikmete den 26 mars i Möckelö, 6 deltagare 
 Kasta gädda i Bomarsund den 16 april, 5 deltagare 
 Braxenburgare, 4H-gården och Jomalaviken, 2 deltagare 
 Släppt ut gäddyngel vid Nabbens våtmark den 25 maj tillsammans med 

deltagare i 4H-klubben, 7 deltagare 
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 Gäddfiske på Ängö från båt den 9 september, 5 barn och 2 vuxna 
 

 
 
Läger 

 Dagläger 1, 14-17.6.2021, 10 deltagare 
 Kaninläger, 21-24.6.2021, 10 deltagare 
 Dagläger 2, 28.6-1.7.2021, 10 deltagare  

Rädda barnens barnkonventionspiloter besökte dagläger 2 den 30 juni och 
pratade med barnen om barnkonventionen och om barns välmående på ett 
roligt och aktiverande sätt. Informationen från barnen delas med olika 
beslutsfattare för att de ska få en större förståelse för hur barn mår och hur de kan 
göra det bättre för dem. 

 Fiskeläger på Ängö (tältläger), 10-12.8.2021, 14 deltagare 
 
 

Klubbverksamhet  
 
4H-klubben 
Under året har vi haft flera 4H-klubbar. På klubbarna har vi tagit hand om djuren, pysslat 
och bakat, fixat i trädgården och umgåtts med varandra. 

 Årets första klubbträffarna hölls i januari och februari på tisdagar och torsdagar 
för två grupper. Båda grupper hade 4 deltagare och de träffade 4 gånger. 

 Odlingsklubben i maj och juni, 9 deltagare. 
 4H-klubben i september, två grupper, en på måndagar och en på tisdagar, 11 

deltagare. 
 4H-klubben i november på måndagskvällar, 5 träffar, 8 deltagare. 

 
Kaninklubben  
Kaninklubben har haft 12 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 uppdelad i två grupper: en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp.  
Undervisningen har skötts av Kadi Henell och några av ungdomarna från ÅLKH har 
hjälpt till att vägleda barnen på hoppningsbanan. På våra träffar har det varit i medeltal 
13 barn/ungdomar per träff. Totalt 165 aktiva medlemmar under året. 
 
Ålands kaninhoppare (ÅLKH) 
Ålands kaninhoppare är en underklubb till Ålands 4H och vänklubb till Sveriges 
Kaninhoppares Riksförbund, SKHRF. Våra medlemmar har samma intresse – kaniner 
och kaninhoppning! Vi satsar på gemenskap och glädje för kaninhoppning genom att 
träna och tävla tillsammans samt ha klubbträffar. Vår huvudsakliga verksamhet är att 
ordna tävlingar och träningar i kaninhoppning. I år har vi haft cirka 10–12 aktiva 
medlemmar i åldrarna 9–20 år.  
 
I år har vi haft cirka 10 tävlingsdagar och en tävlingshelg (2 dagar).  
Precis som varje år har vi haft några lite mer speciella tävlingar: 

 ÅM i krokbana 
 Påsktävling 
 4H-cupen 
 Rosa Bandet 
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 Spökhoppet 
 Julcuper 

Vi har dessutom ordnat några hoppträningar, kaninpromenader och två klubbträffar. 
Övrigt: 

 Vi har samarbetat med Lokal-Tapiola Åland också i år och har nu förutom våra 
fina klubbtröjor också ett hinderplank med företagets logga på. 

 Vi ordnade vår första veteranklass på Åland – en klass där kaniner på 5 år och 
äldre får tävla om de inte längre klarar av sin vanliga höjd. 

 Vi har deltagit i Skördefesten och haft en uppvisning på Drygsböle gård. Vi var 
också med på Djurens dag och ordnade en uppvisningstävling på travbanan, och 
har också hållit uppvisningar på torget i Mariehamn ett par gånger. 
 

4H-gården 
 
Vi stortrivs i våra nya lokaler och formar hela tiden vår 
verksamhet i gården till att bli bättre, det rustas på med det 
ena och det andra, caféhörnan börjar nu ta form med nytt 
staket som ramar in den lite bättre.  
 
Vi har även byggt en ny anslagstavla vid grinden som ska ge 
besökarna en bättre blick över viktig information.  
Minigrisen Leiff har fått ett eget nyrenoverat hus, så nu har 
grisarna varsin sommarstuga. 
Under våren födde vår get Lollo två jättebusiga killingar, Levi & Lillebror, vi kan säga att 
det blev full fart i gården med dom två, senare under sommaren såldes dom till nya 
hem.  
Äggkläckningsmaskinen gick het under våren och det kläcktes fram ett helt gäng med 
Barnevelder kycklingar som ska bo i vårt hönshus, totalt 18 st. 
 
Under sommaren blev Svea dålig och vi beslöt att ta bort henne men det tog inte länge 
så fick vi erbjudande om att köpa en ny get från Jurmo, geten Fina flyttade in i 
september. Ungefär samtidigt köpte vi en ny Belgiskjätte kanin som senare fick namnet 
Sören. 
 
Under hösten flyttade tillfälligt baggen Frans in för att betäcka våra tackor, det köptes 
även en myskankshane till våra ankdamer, vi hoppas att lamm, kycklingar och ankungar 
ska födas under nästa vår. 
 
Öppet på 4H-gården 
4H-gården har haft öppet för besökare på vardagar mellan kl. 9-15. På grund av läget 
med covid-19, måste vi hålla gården stängd under v. 8–13. Under 2021 besökte närmare 
4000 personer 4H-gården. 
 

Sportlovskul 
Sportlovskul inhiberades pga. läget med covid-19. 
 
Höstlovskul 
Under höstlovet 21-22.10 hade vi två temadagar: pumpatorsdag och pysselfredag. 
Deltagare fick ta hand om djuren på 4H-gården, pyssla i trädgården, laga egen 
halloweenpumpa och pyssla halloweendekorationer. Som pysselmaterial hade vi 
hästkastanjer och glasburkar, som vi förvandlade till läskiga lösögon och stämningsfull, 
men kusliga lyktor. Till mellanmålet serverades varma mackor och spökmockaruta, 16 
barn deltog i höstlovskul. 
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Mini 4H 
Mellan den 21 maj och den 11 juni ordnades mini 4H för barn i åldern 3–6 år, en grupp på 
eftermiddagen på fyra fredagar. Vi hade ytterligare en grupp på eftermiddag, 4 gånger 
på fredagar mellan den 3 september och den 1 oktober.  Barnen fick tillsammans med 
en förälder lära sig om olika djur och vad de äter, och klappa dem. Vi hade totalt 2 
grupper och 9 barn och 9 föräldrar i Mini 4H. 
 
Grupper 
I april och maj tog vi emot grupper på besök till 4H-gården. Grupperna har varit 
dagisgrupper och skolklasser. Under besöken på 4H har besökarna fått träffa 4H-
gårdens djur samt haft olika aktiviteter på gården enligt önskemål. Vi har samarbetat vi 
med Ålands Veterantraktorklubb, som har ordnat möjlighet för grupperna att åka 
traktor med vagn. Sammanlagt besökte 22 grupper med 383 barn och 76 vuxna 4H-
gården. 
 
Andra besökare 

 Projekt Spectrum 4.6.2021, 9 besökare 
 Leader Pyhäjärviseutu 15.10.2021, 12 besökare 
 Jomala församlingens Cafe turne besökte oss på 4H-gården för en fika och 

pratstund 29.10.2021, 23 deltagare 
 
Skördefesten 
4H-gården var öppen för besökare som Plåpp Åpp under Skördefesten den 17 och 18 
september. Besökare hade möjlighet bekanta sig med våra djur, besöka i trädgården, 
blåsa såpbubblor, gå tipsrundan och leta efter skatter. Under Skördefesten besökte 800 
personer 4H-gården. 
 
Julmarknad 
Den 11 december kl. 10-15 arrangerade vi vår populära julmarknad igen efter ett års 
uppehåll, tillsammans med Ålands Veterantraktorklubb. På marknaden deltog 27 
försäljare och 4 av dem var 4H medlemmar. Ca 400 personer besökte julmarknaden på 
4H-gården.  
 
Utbildningar och aktiviteter för personalen 
 
Utbildningar 

 Veritas Webbinarium: Att leda unga via den 15 april via Teams, Annika, Kadi och 
Jaana deltog i webbinariet 

 Annika har deltagit i SKUNKs Ungdomsledarskapsutbildningen den 3, 10 och 17 
maj. 

 Anki deltog på betonggjutningskurs på Medis den 10 och 11 maj. 
 
Bärkraft.ax 

 Medaktörsmöte den 26 mars via Zoom, Annika och Jaana deltog på mötet 
 Frukostseminarium för medaktörer via Teams den 1 juni, Annika deltog i 

seminariet 
 Bilda nätverksgrupper för civilsamhället i bärkraft.ax den 20 september, Annika 

deltog i mötet 
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Ålands Landsbygdscentrum 

 Startskottet för ÅLBC i Silverskär och Klobben den 21 april, Anki, Jaana, Annika, 
Erica och Kadi deltog i Startskottet 

 
Möten och andra evenemang 

 Jaana deltog Rädda barnens möte om alternativrapporten via Zoom den 10 
februari 

 Jaana deltog via Teams på Nätverksmöte 1 för verksamhetsledare den 18 mars 
 Jaana deltog i Landsbygdsriksdagen online den 25 mars 
 Kadi och Annika deltog i förberedande möte för HBQTIA-certifieringen den 25 

mars 
 Jaana deltog via Zoom på Nätverksmöte 2 för verksamhetsledare den 16 april 
 Anki och Jaana höll workshop om odling för barn på Maxinges vårdagar den 23 

maj 
 Jaana deltog via Zoom på Nätverksmöte 3 för verksamhetsledare den 28 maj 
 Anki och Jaana deltog i Kustvattendag den 23 september, som arrangerads av 

Ålands Landskapsregering 
 Jaana deltog via Zoom på Nätverksmöte 4 för verksamhetsledare den 30 

september 
 Ålands Ungdomsförbund ordnade ett Stormöte gällande ungdomsföreningarnas 

framtid den 1 oktober, Annika deltog i mötet 
 Kadi, Annika och Jaana deltog den 18 oktober på ett startmöte för Ålands 

Landskapsregeringens projekt med temat: ”En jämställd vardag fri från 
sexualiserat våld” 

 Anki och Jaana deltog i infomötet Åland 100 projekt på ÅLBC den 8 november.  
 Jaana deltog via Zoom i ett gemensamt Skapa Naturtid-webbinarie den 18 

november, som arrangerades av Allergi-, Hud- och Astmaföreningen, Folkhälsan 
och Suomen Latu  

 
Finlands Svenska 4H 
Finlands Svenska 4H (FS4H) är vår systerorganisation och vi deltar i deras aktiviteter 
samt ordnar utbildningar och aktiviteter tillsammans.  

 Jaana Ojanen deltog digitalt i FS4H:s styrelsemöte den 9 mars 
 4H Företagare utbildningsdag den 23 mars, Annika höll utbildningen för andra 

4H-föreningar, Kadi och Jaana deltog i utbildningen 
 FS4H utbildning: Bildklinik: Fotografering och editering via Teams den 8 april, 

Kadi deltog i utbildningen 
 FS4H utbildning: Bildklinik: Grafisk design i Canva via Teams den 20 april, Kadi 

och Annika deltog i utbildningen 
 4H i trädgården, utbildningsdag via Teams den 6 maj, Jaana, Anki och Kadi deltog 

i utbildningen 
 Jaana Ojanen deltog i styrelsemöte via Teams den 12 oktober. 
 Finlands svenska 4H var på föreningsbesök på Åland den 16 november 
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Media 
 
Ålands radio 

 Kadi gav pysseltips till sportlovet på Ålands radio: 
https://alandsradio.ax/eftermiddag/sportlovstips-pyssla-ni-har-hemma 

 Anki intervjuades om läget på 4H-gården som en följd av rådande Corona 
restriktioner: https://alandsradio.ax/eftermiddag/uteblivna-besok-stor-inte-
djuren-pa-4h-garden 

 Slow-tv sändning från 4H-gården; Lollo med killingar Levi och Lillebror, kaninen 
Olle och kycklingar fr.o.m. den 22 mars till den 6 juni. 

 Kadi berättade om sommaren aktiviteter på Ålands radio den 26 april: 
https://alandsradio.ax/nyheter/sommaraktiviteter-barn-ser-bli 
 
 

Nya Åland 
 Reportage om 4H-gården och Erica den 13 april 
 Info om killingar den 14 april? 
 Reportage om utsläpp av gäddyngel i Nabbens våtmark när 4H-medlemmar var 

med och hjälpte till i Nya Åland den 26 maj 
 Notis om Fanny Boman som blev Finlandssvenska 4H:s Årets medlem i Södra 

Finland 2021 den 16 november  
https://www.nyan.ax/notiser/fanny-boman-vann-4h-utmarkelse/ 

 
Ålandstidningen 

 Reportage om påsktårtor den 4 och 6 april i Ålandstidningen 
 Bilder från 4H-gården i artikel om Dagdrömmen den 5 maj i Ålandstidningen: 

https://www.alandstidningen.ax/nyheter/dagdrommen-blev-dromdag 
 Reportage om utsläpp av gäddyngel i Nabbens våtmark när 4H-medlemmar var 

med och hjälpte till i Ålandstidningen den 26 maj 
 Artikel om Mini 4H:s avslutning i Ålandstidningen den 22 juni 
 Artikel om julgodiskurs i Ålandstidningen den 17 december 

 
Landsbygdens folk 
 Jaana intervjuades om Jägarexamen i Landsbygdens folk den 19 februari: 
https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/alands-4h-ordnar-jaegarexamen 

 
 

HBL junior 
 Artikel om Ålands kaninhoppare den 25 mars 
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Projekt 
 
Företagsamma fyrklövern  
 
Projektet företagsamma fyrklövern ägde rum från den 15.05.2019 - 31.12.2021. Under 
projekttiden utfördes ett antal sysselsättnings- och företagsamhetsfrämjande 
aktiviteter, åtgärder och kurser. Under det sista året med projektet har det ordnats 
utbildningar för ungdomar, testats kursplattform Google classroom för online kurser 
samt jobbats fram en framtidsplan och väglett ungdomar med sina 4H-företag. 
Projektledare Annika Lepistö har gjort bra arbete med projektet och färdigställt material 
för föreningen att jobba vidare med projektets innehåll.  
 
På våren 2021 har projektet fortlöpt genom att kursmaterial har utarbetats och gjorts 
tillgängligt på en kursplattform och genom att en grupp på sju ungdomar har gått en 
utbildning i hur man bedriver en kiosk och ett 4H-företag. De två ungdomar som gått in 
för att testa företagande har gått vidare i processen att etablera sig som lättföretagare. 
4H-uppgiften omarbetades till ett nytt format och testades på dagläger två den 28.6 – 
1.7.2021. Fyra ungdomar testar under sommaren år 2021 kursplattformen Google 
classroom, där 4H:s företagskurs finns sammanställd. Ett första utkast till plan för 
utbildningsinsatser har utarbetats. Sammantaget har projektet fortlöpt enligt 
projektplanen, bortsett från att de ungdomar som gick utbildningen för att driva 4H:s 
sommarkiosk i slutändan valde att inte gå in för att bedriva kiosken som ett 4H-företag.  
 
Under hösten år 2021 har projektet fortlöpt genom att kursmaterial har färdigställts och 
gjorts tillgängligt på en kursplattform. Projektet har förankrats och rapporterats till 
styrelse, samt personal. Utöver detta så hölls en kortkurs i hundspråk för ungdomar på 
Fyra Ben hunddagis. På Google classroom finns vid projektets slut två av fyra kurser som 
hållits under projekttiden sammanställda i sin helhet. En utbildningsplan har utarbetats 
och presenterats för personal och styrelse, som tagit beslut om hur aktiviteter kommer 
att bedrivas framöver. De två ungdomar som testar företagande har vid projektets slut 
börjat med sin verksamhet och en av dem erhöll en utmärkelse från Finlands svenska 
4H för sitt engagemang. Perioden har i det stora hela gått ut på att färdigställa och 
förankra projektet, samt ge verktyg åt ungdomar som testar företagande. 
 
 
Åland 100 projekt – Minnenas trädgård och holkträd 
Under 2021-2022 ska trädgården utvecklas ännu mera som ett litet projekt under 
jubileumsåret Åland 100. Vi ska förverkliga en ”Minnenas trädgård” med gamla perenner 
och en örtagård med kryddväxter, som kommer att bli en del av vår trädgård. I 
snickeriet kommer vi att bygga fågelholkar för holkträd runt om 4H-gården under våra 
aktiviteter och holkarna ska självfallet vara 100 till antalet för att återknyta till Åland 100. 
 
 
 


