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Övningen stöder avdelningens  

hjälpberedskap 
 
 Blixtstart 2016 arrangeras vid högstadi-

eskolor lördagen den 1 oktober, vilken 
är en arbetsdag för många skolor.  

 

 Under dagen ordnar avdelningarna tips-
promenader och informationspunkter på 
skolan. På skolan kan även ett evakue-
ringscenter sättas upp, där Frivilliga 

räddningstjänsten (Vapepa) övar led-
ningscentralens verksamhet. 

 
 Övningen ger avdelningen goda möjlig-

heter att testa och uppdatera sin bered-
skapsplan. Samtidigt får de frivilliga 

möjlighet att öva på att leda, kommuni-
kationstrafiken samt samarbete med 
olika aktörer och media. 

 
 Övningen har inte en gemensam bak-

grundssituation, eftersom säkerhetsris-
kerna varierar mellan orterna. Varje av-

delning kan på sitt eget område välja en 
potentiell krissituation, på grund av vil-
ken invånarna skulle behöva evakueras 
från sina hem. Situationen kan till ex-
empel vara en översvämning, ett lång-
varigt elavbrott eller en krocksituation 
med tankbilar eller tåg som transporte-

rar farliga ämnen. 
 
 Övningen är även ett enastående tillfälle 

att engagera ungdomar att bli frivilliga 
vid avdelningen! 

 

 
 
 
 
 
 

 

Övningen Blixtstart 2016 erbjuder ungdomar och deras familjer funktionella saker att göra. 

(Bild: Laura Kotila/Röda Korset).  

 

 

Det här är Blixtstart 2016 
 
 Blixtstart 2016 är Röda Korsets riksomfattande beredskapsövning i 

vilken Röda Korsets förmåga att bistå myndigheterna vid en even-

tuell evakueringssituation övas och testas. Samtidigt bekräftas 
skolornas krisberedskap, då målgruppen är ungdomar i högstadie-
åldern och deras familjer. 
 

 I Blixtstart får ungdomarna prova på hur det känns när man utan 
förvarning måste lämna hemmet och skolan tillfälligt blir ett hem. 
För hela familjer erbjuder övningen möjligheter att stärka den per-

sonliga mentala kriståligheten och förmågan att agera i krissituat-
ioner.  

 

 

 

 

Samarbetspartners 
 
 Utöver distriktet är avdelningens samarbetspartners i organisat-

ionen av övningen skolorna, myndigheterna, kommunen, de lokala 

Vapepa-organisationerna och FRK:s skyddshus för unga. 
 
 Det lönar sig att redan nu ta kontakt med det lokala gymnasiet och 

avtala om organisationen av övningen. 
 

 Kommunerna ansvarar för skolornas evakueringsplaner och organi-

sationen av evakueringen. Därför är det viktigt att planera och ge-
nomföra övningen tillsammans med områdets myndigheter. 

 
 Riksomfattande genomförs övningen i samarbete med undervis-

nings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Visste du att... 
 
DET ÅR 2014 I FINLAND  

 

FANNS 700 GYMNASIESKOLOR MED 

175 686 ELEVER 

 

30 000 PERSONER DELTOG I RÖDA 

KORSETS FRIVILLIGVERKSAMHET  

 

 
 

 

Mer information: Distriktens beredskapschefer och projektchef Petra Alijärvi, petra.alijarvi@rodakorset.fi. 

 

http://www.punainenristi.fi/
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Både små och stora avdelningar behövs 
 
Blixtstart 2016 erbjuder ett trevligt verksamhetsställe för såväl små som stora avdelningar. Det är viktigt att pla-

nera övningen inom ramarna för avdelningens egna resurser och vid behov samarbeta med angränsande avdel-

ningar. 

 

I brainstormingskedet lönar det sig att nyttja Röda Korsets färdiga utbildningsmaterial för skolor. Ur detta material 

kan man plocka ut frågor till en första hjälpen-tipspromenad, som hela familjen kan delta i. 

Också små åtgärder har stor betydelse och ingen lämnas ensam i planeringen. Stöd i planeringen får man genom 
att ta kontakt med distriktets beredskapschef eller en planerare inom ungdomsverksamheten. 

 
Anmäl dig och håll dig uppdaterad! 

Blixtstart 2016 kommer att synas i sociala medier både före och under övningen. I övningen lär vi oss mediekun-

skap tillsammans med ungdomarna, vilket stärker den mentala kriståligheten. 

Övningens egna sidor finns på RedNets Råd och Rön -del. Sidorna uppdateras under resans gång och bland dem 

finns de senaste nyheterna om övningen och tips till avdelningarna. 

 

Välkommen till Blixtstart! Anmälningslänken öppnas i RedNet. Mer information om övningen ges av projektchef 

Petra Alijärvi: petra.alijarvi@rodakorset.fi eller tfn 020 701 2176. 
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