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Ålands Brand– och Räddningsförbund

MEDLEMSINFO

Strandnäs FBK:s ungdomar på besök till Ålands Sjösäkerhetscenter.

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN
Hej alla!
Vi har haft en mörk och snöfri vinter, men nu är det äntligen vår och livsandarna börjar vakna
på nytt.
Mycket är på gång just nu. Vårmöten stundar, både ÅBF:s egna som hålls den 25 april på
Hammarbo, och FSB:s kongress den 24-25 maj i Ekenäs. Till sistnämnda står vi precis i beråd
att sy ihop arrangemangen, mer info kommer inom kort.
ÅBF håller sedan ett par år tillbaka på besöker alla medlemskårer. Vanligen blir det två per
”termin”, men i år har vi hunnit besöka både Geta FBK, Kökar FBK och Jomala FBK. Besöken är
alltid givande, det är roligt att komma ut till er i kårerna!
I detta Medlemsinfo får ni läsa om när Strandnäs FBK:s ungdomar besökte Sjösäkerhetscentret. Här finns även info om sommaren storläger i Björneborg och vår nya ungdomsledare
Alex Eriksson presenterar sig. Ordförande har skrivit en text där han berör aktuella händelser
och ni får också en kalender där de viktigaste datumen för 2014 framgår.
Ha en fortsatt skön vår! önskar Tove
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EN HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDE
Bästa brandkårsvänner!
Våren börjar nu kittla i luften och dagarna blir ljusare och längre! Det
känns skönt att gå mot sommar och samtidigt kunna konstatera att det
händer mycket i vårt förbund ännu innan semestrarna tar vid!
Under mars tog vi tillsammans med Röda korset, Ålands Sjöräddning, MRV, RÅL och ÅHS ett
stort steg framåt för att lösa den länge aktuella frågan om att larma brandkåren som hjälp till
ambulansen vid t.ex. hjärtstopp. Nu finns förslag till avtal framtagna och det sista som återstår är nu att respektive organisation godkänner förslaget i sina beslutande organ. Som det
ser ut så kommer samarbetsavtalet att undertecknas i slutet på april och därefter kan kårerna teckna egna avtal gentemot MRV under återstående delen av våren. Känns riktigt skönt
att vi äntligen har kunna föra detta arbete i hamn. Mera detaljerad information om upplägget
kommer så snart samarbetsavtalet undertecknats.
På utbildningssidan rullar också utvecklingen vidare. Kursen i släckningsarbete har just kört
igång i en ny skepnad där en del av kursen görs hemma i kåren vilket minskar antalet gemensamma lektioner och ökar flexibiliteten för den enskilde kursdeltagaren. Jag är övertygad
om att vi med detta är på rätt väg och att flera av kurserna kommer att utvecklas på liknande
sätt!
Inom ungdomsarbetet är aktiviteten också på topp! Jag vill passa på att hälsa Alex Eriksson
välkommen som ny ungdomsledare! Alex ersätter Fredrik Sporre som nuförtiden jobbar och
lever i Gävle! Ett stort tack också till Fredrik för ditt arbete för förbundet och ungdomsverksamheten, vi hoppas att du finns med i våra led också i fortsättningen!
I slutet på mars hölls en kurs för ungdomsledare ute på Lemböte lägergård där ett tiotal
åländska blivande ledare deltog. Detta bådar gott för det fortsatta ungdomsarbetet i förbundet.
Inkommande helg träffas ett 60-tal ungdomar och ledare ute på Hammarbo för ett veckoslutsläger och planeringen för sommarens aktiviteter är i full gång! Härligt att se den sprudlande aktiviteten i förbundets framtid!
Styrelsen har nu också sammanfattat fjolårets diskussioner om förbundets arbete i framtiden
till ett strategidokument som kommer att föreläggas vårmötet för beslut. Dokumentet tar fasta på den positivitet och vilja till utveckling som kom fram på framtidsseminariet i Geta och
styrelsen hoppas nu att vi ska få klartecken av er medlemmar att gå vidare med arbetet. Jag
hoppas därför att vi blir många som träffas på vårt vårmöte på Hammarbo fredagen den 25
april! Deadline för anmälan är den 20 april.
Som ni ser är det mycket på gång! Delta i det ni tycker är intressant och tveka inte med att
komma med frågor och åsikter om förbundets verksamhet, det är ju vi tillsammans som ÄR
förbundet! Glöm heller inte att njuta av våren!
Ha det gott!
Önskar er också en skön påsk!
Johan
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VIKSU 2014
Brandkårsungdomarnas läger på Skrivarholmen i Björne
borg 29.6 – 5.7.2014
Årets höjdpunkt för alla brandkårsungdomar närmar sig: LÄGER!
Denna gång samlas vi tillsamman med övriga Finland och utländska
gäster till det vart fjärde år återkommande storlägret. Lägret ordnas i
år i Björneborg, närmare bestämt på Skrivarholmen dvs. på samma
plats som man ordnar Pori Jazz.
Lägerområdet är perfekt för ett storläger eftersom där finns en färdig
infrastuktur för stora mängder med folk; där finns vatten och avlopp,
el tillräckligt och bra underlag för tältbyarna. Dessutom är området
kompakt så det blir inga långa avstånd mellan de olika punkterna.
Lägret är ett traditionellt utbildningsläger med tiotals kurser för ungdomarna. Utbildningssystemet är denna gång uppbyggt på ett annat sätt än tidigare, man har bl.a.
slopat den tidigare områdesvisa utbildning och ordnar i stället enbart enskilda kurser.
Kurserna upp till Nivåkurs 3 körs på lägerområdet medan Nivåkurs 4 och kompletteringskurserna körs på Västra Finlands Räddningsverks övningsområde i Björneborg. All
utbildning skall också ordnas på svenska ifall vi får ihop minst en grupp per kurs. Utbildare kommer vi att behöva lika som under våra egna läger med det undantaget, att
FSB inte har egna kursledare och att vi troligtvis inte behöver fundera på utrustningen. Närmare presentation av brandkårsungdomarnas utbildning hittar ni på FSB:s
hemsida http://fsbr.fi/utbildning/ungdomsutbildning/.
Anmälan till lägret är graderad så, att anmälningsavgiften stiger ju senare man anmäler sig. Första dead-line är 31 mars 2014. En besöksdag ordnas på onsdag 2 juli då
föräldrar, syskon och andra intresserade kan besöka lägret. Under besöksdagen finns
program från kl. 10 till 20, bl.a. ett ”Händelsetorg” där olika föreningar och företag
förevisar olika saker, ett ”Myndighetstorg” med räddningsverket, polisen och nödcentralen. Man kan också under hela dagen pröva på förstahandssläckning.
Mera uppgifter om lägret hittar ni på Viksus egna hemsidor www.viksu2014.fi.

Anders Ehrnsten

Du hänger väl med på VIKSU i sommar?
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Strandnäs ungdomar i storm och blåst
Ålands Sjösäkerhetscenter har tagit ett lovvärt initiativ och bjudit in alla våra
brandkårsungdomar att komma dit och pröva hur det känns att i storm och blåst
undsätta varandra.
Den 26 mars var det dags för Strandnäs ungdomar att komma dit, och de var först
ut. Med sig hade ungdomsledarna Alex Eriksson och Dany Nordström, och från
Sjösäkerhetscentrets sida var det Jarkko Gestranius som tillsammans med sonen
Robin stod för undervisningen.
Först fick alla byta om
och ta på sig flytvästar.
Jarkko gick igenom vad
som skulle hända, och
därefter var det dags att
hoppa i det ca 18-19gradiga vattnet från en
3 meter hög avsats.
Ungdomarna instruerades att hålla för både
näsa och mun när det
hoppade, för att inte dra
in vatten och få en kallvattenchock.
Efter en kort stund började det blåsa i bassängen. Vinden uppgick till hela 15
sekundmeter, och vågorna gick höga. Det blev mörkt och det började regna.
Nu gällde det för ungdomarna att ta sig upp i räddningsflotten. De fick hålla huvudet
kallt och samarbeta. De var också tvungna att livrädda varandra, simma ut med en
kastlina och bogsera den nödställde till flotten där kamraterna sedan kunde dra upp
personen i trygghet. Detta fick de testa, den ena efter den andra.
Därefter tändes belysningen på nytt och
bassängen blev lugn. Alla fick nu klättra
uppför en fem meter hög repstege, och de
som ville fick sedan hoppa tillbaka i vattnet
därifrån. För att hålla värmen samlade
ungdomarna sig sedan i en tät grupp i vattnet innan det var dags att ta sig upp ur bassängen och byta till torra kläder.
Det var ett mycket nöjt gäng som lämnade
Sjösäkerhetscentret efter en annorlunda och
spännande lektion!
Tove Jansson

Alla ungdomar
är välkomna
till Sjösäkerhetscentret
och testa
detta!
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UNGDOMSLEDARNA INFORMERAR:

Vem är Alex?
-Jo det skall jag berätta.
Jag heter Alex Eriksson är 24 år och kommer från Mariehamn, jag har varit med i
Strandnäs FBK´s ungdoms- och senioravdelning i flera år.
Det är jag som är den nya ungdomsledaren här i ÅBF.
Tillsammans med Johan Jansson koordinerar vi ungdomsarbetet i förbundet så som
läger, anmälningar och gemensamma ungdomsträffar.
Jag är utbildat räddningsman från Pelastusopisto i Kuopio och jobbar nu deltid vid
räddningsverket i Mariehamn.
Andra fritidsintressen förutom FBK-arbete är musik och sjöliv i alla former. När jag
inte är på jobb vid räddningsverket hittar man mig oftast med hammaren i handen
då jag även jobbar som byggare och har en examen i byggteknik från Örebro universitet.
Alex Eriksson
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Kårchefsdag 2014
Den 11 januari anordnade ÅBF en kårchefsdag. Platsen var Finström FBK:s depå och
samtliga ÅBF:s medlemskårer var inbjudna. De inbjudna var i första hand kårcheferna samt övriga i ledande ställning i kårerna och antalet inbjudna per kår var satt till
max tre stycken. Tanken med dagen var att samla så många medlemskårer som
möjligt på samma plats för att informera och diskutera aktuella ämnen som rör samtliga kårer.
Ämnen som berördes under dagen var oljeskydd och fordonsplan som räddningschef
Lennart Johansson föreläste om. Även den prehospitala utredningen som gjorts av
ÅHS togs upp, där räddningschef Thomas Mattsson informerade om vad som var på
gång. Thomas höll också i en diskussion om sambandsrutiner gällande radiotrafiken.
Som sista talare på dagen pratade ÅBF:s utbildningsansvarige Jan Lindholm om utbildningen som anordnas för den frivilliga brandkåren.
Avslutningsvis konstaterades det att detta koncept med att bjuda in samtliga medlemskårer på Åland till ett gemensamt tillfälle hade varit lyckat, då 17 av 19 medlemskårer slutit upp och man bestämde att denna typ av samling bör ske årligen.
Jan Lindholm

Nytt upplägg på kurs i släckningsarbete
Under våren kommer en kurs i släckningsarbete med
nytt upplägg att hållas. Den 60 timmar långa kursen
kommer att delas in i tre delar.
Den första delen(26 h) består av en intensiv vecka där
man går igenom hela teoridelen på tre kvällar och en
heldag. Under heldagen går man också igenom och använder rökskydd praktiskt.

En del av momenten i kursen utförs
hemma i de
egna kårerna

Del två(26 h) innehåller de praktiska momenten som
skall beröras i kursen. Dessa moment skall utföras hemma i de egna kårerna där kårchefen eller någon av denne utsedd ansvarar för att kursdeltagaren övar samtliga praktiska moment som ingår
i kursen, detta skall även dokumenteras och skrivas under av den ansvarige i kåren.
Till sist samlas alla kursdeltagare under en heldag(8 h) och får uppvisa sina färdigheter i de praktiska momenten och där man samtidigt får träffa de andra kursdeltagarna och utbyta erfarenheter. Efter kursen kommer en utvärdering att göras för att se
hur upplägget fungerat och om detta är något man kan och bör fortsätta med i framtiden.
Jan Lindholm
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Kort från styrelsen
Aktuella ärenden just nu är:
•

Vårmötet 2014 samt arbetet med framtidsstrategin

•

FSB:s kongress och vårmöte 24-25 maj i Ekenäs. Mer info om researrangemang
och kostnader kommer inom kort!

•

Nytt upplägg för släckningsmannakurs där en del att utbildningen sker hemma i
den egna kåren

•

Kurskostnader 2015

•

Kurser i föreningsteknik för skärgårdskommunerna

•

Prehospitala sjukvården: avtalet är planerat att signeras den 24 april

•

Nytt avtal för brandkårsmuseets hyresutrymmen

•

Infotillfälle med tema brandmän och cancerrisk den 14 maj

Kalender 2014
11-13 april

Lokalläger för ungdomar, Hammarbo

25 april

ÅBF vårmöte kl 18.30, Hammarbo

6 maj

Talka, brandkårsmuseet

14 maj

Föreläsning, brandmän och ökad risk för cancer?

24-25 maj

FSB:s kongress och vårmöte, Ekenäs

14-16 oktober

Skydd 2014, Stockholmsmässan

8 november

ÅBF höstmöte, Vårdkasen

15-16 november

FSB studiedagar och höstmöte

Det var det
Hör gärna av er med
feedback & önskemål om
reportage.
Jag tar även gärna emot
material från er till nästa
Medlemsinfo. Vi hörs!

ÅLANDS BRAND– OCH
RÄDDNINGSFÖRBUND
c/o Tove Jansson
Södragatan 22 A
AX—22100 MARIEHAMN
E-post: brandkar@aland.net
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