


Tämä prosyri lähätethään kaikile huushollile Ruottissa 
hallituksen käskylä. Virasto yhtheiskuntasuojale ja 
peretskaapile (MSB) oon vastuulinen sisälöstä. Prosyri 
pittää auttaa meitä olheen paremin valmistautunheet 
kaikile, niin vakaville onnettomuuksille, ekstreemile 
ilmoile ja it-hyökkäyksille ko militäärile kon  iktile. 

Monet ihmiset saattavat olla kiusoissa epävarman mailman 
takia. Vaikka Ruotti oon turvalisempi ko monet muut 
maat niin oon uhka meän suojaa ja ittenäisyyttä vasten. 
Rauha, vaphaus ja demokratii oon arvoja joitako met 
häymä suojata ja vahvistaa joka päivä. 

Virastot, maakäräjät ja rekiuunit, kunnat, yrittäjät ja 
organisasuunit oon vastuuliset ette yhtheiskunta pittää 
toimia. Mutta vastuu meän maan turvasta ja turvalisuuesta 
oon yhtheinen kaikile jokka asuvat täälä. Yks meän 
tärkeimistä varoista ko joku uhkaa meitä oon meän halu 
ette auttaa toisia. 

Jos sie olet valmistautunnu sie autat ette koko maa paremin 
tullee pärjäähmään hankalan rasituksen. 



Sinun kunta oon vastuulinen muun muassa ette 
vanhuustenhuolto, veensaanti, pelastuspalvelu ja koulu 
toimivat yhtheiskuntakriisinki aikana. Sulla oon kansa 
privattihenkilönnä vastuu. Oikeila valmistautumisilla sie 
saatat pärjätä hankalassa tilantheessa paremin, riippumatta 
mikä sen oon aiheuttannu. 

Ko oon yhtheiskuntakriisi niin apu tullee ensinä menheen 
niile jokka sen parriiten tarttevat. Usseimat häätyvät olla 
valhmiit pärjäähmään itte jonku aikaa. Mitä paremin sie olet 
valmistautunnu sen suuremat maholisuuet sulla oon ette 
auttaa toisia joilako ei ole samat etelytykset. 

Tärkein oon ette oon vettä, ruokaa ja lämpöä ja ette oon 
maholisuus ottaa ossaa informasuunista virastoilta ja 
meetioilta. Sulla pittää kansa olla maholisuus päästä 
omhaisitten kansa yhtheytheen. Sivuila 10 ja 11 oon 
muistilistoja ruokatavaroista ja tavaroista joitako saattaa olla 
hyvät pittää kotona.

Kriisi saattaa tehhä ette yhtheiskunta ei toimi niinku met 
olema harjaintunheet. Muuttunu klimatti saattaa tehhä ette 
tulvat ja mettäpalot tulevat tavalisemaksi. Tapahtumat mail-
massa saattavat aiheuttaa puutetta vissistä ruokatavaroista. 
Häiriöt tärkeissä it-systeemissä saattavat vaikuttaa sähönsaan-
tia. Jo lyhyn aijan jälkhiin arkipäivä saattaa tulla hankalaksi:

Lämpö katoa.

Tullee olheen hankala laittaa ja säilyttää ruokaa.

Ruoka ja muut tavarat saattavat loppua kaupoissa.

Ei tule vettä kraanasta elikkä tualethiin. 

Ei mene tankata.

Maksokortit ja pankkomaatit ei toimi. 

Mupiliverkosto ja internetti ei toimi. 

Kolektiivitra  kki ja muut kuljetukset seisovat rauhassa. 

Tullee olheen hankala saaja lääkheitä ja lääketietheelisiä 
tarvikheita.



Valtiot ja organisasuunit käyttävät jo nyt petkuttavvaa 
informasuunia ette yrittää vaikuttaa meän värteerinkiä 
ja kunka met käyttäinymmä. Tarkotus saattaa olla ette 
vähentää meän vastustusvoimaa ja puolustushalua. 

Paras suoja väärää informasuunia ja viholista propakantaa 
vasten oon ette olla lähekriittinen: 

Onkos se tietoa vain mielipitheitä? 

Mikäs oon informasuunin tarkotus? 

Kukas oon lähättäjä? 

Onkos lähe uskottava? 

Onkos informasuunia mishään muuala?

Onkos informasuuni uusi vain vanhaa ja miksis sitä oon 
justhiins nyt?

Terroriatentaattia mennee suunata yksityisiä henkilöitä elikkä 
ryhmiä vasten, yhtheiskuntaa elikkä yhtheiskuntatärkeitä 
toimintoja vasten niinku sähönsaantia elikkä kuljetussysteemiä 
vasten. Vaikka terroriatentaattia mennee tehhä erilä laila ja 
erissä paikoissa niin niitä oon joitaki neuvoja jokka saattavat 
jällata usseimissa tilantheissa:

Mene turvalisuutheen ja vältä ihmislaumoja. 

Hälytä polisi 112: n kautta ja ilmota jos sie näet jotaki 
tärkeätä.

Varota niitä jokka oon vaarassa ja auta niitä jokka tarttevat.

Pane mupili äänettömäksi äläkä soita kelheen joka 
saattaa olla riskialuheela. Mupiliääni saattaa paljastaa 
henkilön joka piiloa.

Älä soita mupililla jos sulla ei ole pakko. Jos verkosto 
ylirasittuu niin elämäntärkeilä puheluila saattaa olla 
hankala päästä perile.  

Seuraa polisin, pelastuspalvelun ja virastoitten käskyjä.

Älä jaa informasuunia jotako ei ole vahvistettu 
verkostolla elikkä muula laila. 



Ruottin koottu puolustus pittää suojata ja puolustaa 
maata, meän vaphautta ja oikeutta ette ellää niinku met 
itte valikoittema. Meilä oon kaikila tehtävä jos Ruottia 
uhathaan. 

Totalipuolustus oon koko se toiminta jotako tarvithaan 
ette valmistaa Ruottia sottaa varten. Totalipuolustuksheen 
kuuluu militääri puolustus ja sivili puolustus. 

Militäähriin puolustuksheen kuuluu Puolustusvalta ja 
Hemväärni ja joitaki muita virastoja joilako oon päätehtävännä 
ette tukea militääriä puolustusta. Puolustusvalta puolustaa 
meän terituuriymmiä ja meän rajoja. 

Sivili puolustus oon koko yhtheiskunnan vastustusvoima 
ko oon soan vaara ja sota. Sivili puolustus oon se työ jonka 
valtioliset virastot, kunnat, maakäräjät ja rekiuunit, privatit 
yrittäjät ja vapaehto-organisasuunit tekevät. Työ tähtää 
suojaahmaan siviliväestöä ja ette esimerkiksi saihraanhoito 
ja kuljetukset toimivat ko oon soan vaara ja sota. Sivili 
puolustus pittää kansa saattaa tukea Puolustusvaltaa 
ko oon soan vaara ja sota.  

Ruottissa jällaa totalipuolustusvelvolisuus. Se merkittee 
ette kaikkia jokka asuvat täälä ja oon 16 ja 70 vuen välissä 
saatethaan kuttua sisäle auttamhaan erilä laila ko oon 
soan vaara ja sota. Kaikila oon velvolisuus auttaa ja kaikkia 
tarvithaan.  

Niitä oon kolmenlaista totalipuolustusvelvolisuutta:: 

Sotaväki Puolustusvallassa. 

Sivilivelvolisuus toiminoissa joistako hallitus päättää. 

Ylheinen virkavelvolisuus joka merkittee ette 
sitä oon töissä toiminoissa jokka häätyvät toimia 
vaikka oon soan vaara ja sotaki. Se merkittee ette 
sie jatkat sinun tavalista työtä, olet töissä vapaehto-
organisasuunissa elikkä saat tehtäväksi Työvälitykseltä 
(Arbetsförmedlingen) ette tehhä työtä joka oon erityisen 
tärkeä totalipuolustukselle. 

Net joilako oon totalipuolustusvelvolisuus saattavat saaja 
sotasiotuksen. Jos sinun oon sotasiotettu sie olet saanu 
sotasiotusmääräyksen elikkä muun tion sinun työnantajalta 
siittä



Se oon tärkeätä pittää ekstra ruokaa 
kotona joka antaa kylliksi enerkiitä. 
Käytä kestävvää ruokaa jotako 
mennee laittaa kätevästi, vaatii 
pienen vesimäärän elikkä jotako 
saattaa syä ilman laittamista. 

Puhas juomavesi oon elintärkeä. 
Räknää vähhiinthääns kolme litraa 
täyttä ihmistä ja vuorokautta kohin. 
Jos sie olet epävarma laatusta sie 
häyt pystyä keithään veen.  

Jos tualetti ei toimi sie saatat 
ottaa kestäviä plastiikipussia 
elikkä plastiikisäkkiä ja panna net 
pottotoohliin. Hyvä käsihykieeni 
oon tärkeätä ette välttää 
tartuttamisia.  

Jos sähko katoa kylmänä vuosikautena 
asunto jähtyy hoppua. Kokkointukaa 
yhtheen huohneesheen, heiluttakaa 
 lttiä klashiin, peittäkää laattia 

matoila ja rakentakaa kota pöyän alle 
ette pittää lämpöä. Huunteerakkaa 
palonvaaraa. Sammuttakaa kaikki 
valot ja alternatiivit lämmittäjät 
ennen ko tet nukahtatta. Väätrakkaa 
säänölisesti ette saaja happia. 

Ko oon vakava tilane niin sie häyt 
saattaa pystyä ottamhaan vasthaan 
tärkeätä informasuunia virastoilta, 
olletikki Ruottin Raation P4:n 
kautta. Sie tarttet kansa seurata 
meetioitten raporteerinkiä, 
olla yhtheyvessä omhaisitten 
ja kaveritten kansa ja akytissä 
tilantheissa pystyä ottamhaan 
yhtheyttä pelastuspalvelun, 
saihraanhoijon elikkä polisin kansa.  



EtEttete vvahahhviviv stststaaaa RRRuououottttttinin mmahahololisisuuuuksksia puolustamhaan itteä 
hahallllititusus ssaaaaattttaaaa ppäääättttt ääää kkororrosostetetutuststa peretskaapista. Rauhan-
aiaijajann lalaaititi jjjälällalaava ata , mum tttta a koko oooonon kkoro ostettu peretstskak appi
niniinin mmuiuittaakki lllakaka iaia saaaateteththt aaaan n kääk ytyttäää.. VValaltitio o sasaatattataaa a a esesimimerer-
kikiiksk i i ototo tataa ylyli prp ivivatta titia a omomasassuuuuuttttaa jojokakaa oooonon eeriitytyisisenen ttärärkekeä ä 
tot tataalilippuollusustutukskselelle..

Ko kororoso teetttt u uu pepereretsskkaapaappipi jjälä laa niniinin kkokoko o yhyhththeieiskskununtata
pipip ttttääää kkooootata vvoioimamat t eetttete vvasastutuststaaaa hhyöyökkkkääääjijiä ä jaja hhuouolelehthtiaia eetttte e 
sese kkaiaikhkhhiiiiin n tätärkrkeiein n totoimiiii. KoKKo ooonnn kkoorrosostetettttu u pepereretstskakaapappipi
sisinunua a sasaaattetethahaanan kkututtut a a auauttttamama hahaanan eeririlälä llaiailala..

InInfoformrmasasuuuuninia a kokokororoststtetetusustata ppereretetskskaaaapipiststa a sisie e sasaatat rraaa tiionon jja 
TVTV: nn kakaututtata.. RuRuotottitinn RaRaatatioio PP4 4 oooon n pepereretstskakaapappipikakananalili.

Met häymä pystyä vastustamhaan erin sorttisia hyökkäyksiä 
meän maata vasten. Jo tänä päivänä oon hyökkäyksiä tär-
keitä it-systeemiä vasten ja yrityksiä ette vaikuttaa meitä 
väärälä informasuunila. Meitä saattaa kansa vaikuttaa kon-
 iktit likialuheela. Maholiset hyökkäykset saattavat olla:  

Syyperihyökkäykset jokka lyövät ulos tärkeät it-systeemit.  

Sabotaasit infrastryktyyristä (esimerkiksi tiet, sillat, 
lentokentät, rautatiet, sähköjohot ja ydinvoimalaitokset).

Terroriatentaatti joka iskee monia ihmisiä elikkä tärkeitä 
toimintoja. 

Yrityksiä ette vaikuttaa Ruottin päättäjiä elikkä asukhaita. 

Katkastuja kuljetuksia jokka antavat ruan ja muitten 
tavaroitten puutheen. 

Militääriä hyökkäyksiä, esimerkiksi lentohyökkäyksiä, 
ropottihyökkäyksiä elikkä muita sotatoimia.



HaHH rvinhaisissa tapphaaaukukukuksisss ssa käytethäänän uulklklklkovarottusus
(�(�(�HeHH sa Fredrik�). LaLaLaaititittokokokoko sisis a ulu kovarotukssille oononnn uuusssssssseieimimimimissssssssa a a 
ssusuuremissa paikokokooisisisisssasasasa jjjaaaa RuR otottin yddininvov imimalalaiaiitotott ksksititititteteteten nnn 
ympäri. 

Varotus- ja informasuunisysteemi VMA (tärkeä ilmotus 
ylheisölle) käytethään kriisitilantheissa - esimerkiksi jos oon 
ulospäästö vaaralisista aihneista, tulipaloja joissako oon riski 
ette räjähtää, mettäpaloja ja muita luontokatastroof  a. 

Tärkeä ilmotus ylheisölle lähätethään olletikki Ruottin 
Raation kanalissa, Ruottin Televisuunin kanalissa ja 
SVT Tekstissä. VMA saatethaan kansa lähättää SMS: inä 
mupilitelefoohniin vississä aluheessa. 



Peretskaappihälytys oon yks malli hallituksella ette ilmottaa 
ette oon silmänräpshäykselinen soan vaara, elikkä ette maa 
oon soassa. 

Jos sie kuulet signaalin niin sie häyt varsin mennä sisäle ja 
kuunella Ruottin Raatio P4:a. Valmistautu jättämhään asu-
non tärkeimiimitten tavaroitten kansa, ota lämpimät vaat-
heet, jotaki syötävvää ja juotavvaa ja id-paperit matkhaan. 
Jos sie olet sotasiotettu sie piät varsin lähteä sille paikale 
jostako sie olet saanu tion. 

Lentolarmi merkittee ette sie häyt varsin hakea suojaa, esi-
me

Suojahuone pittää antaa suojaa väestölle soassa. 
Kaikki suojahuohneet ja rakenukset joissako oon 
suojahuohneita oon merkitty kyltilä. Sie et kuulu 
mihinkhään vishiin suojahuohneesheen ko käytät 
sitä joka oon likkiimpännä. 

Ota tiethoon missä sinun likkiin suojahuone oon sielä missä 
sie asut ja jossako sie olet päiväaikana. Ko oon lentolarmi sie 
piät varsin lähteä suojahuohneesheen elikkä hätätilantheessa 
muuhuun suojathuun tilhaan niinku kellarhiin, tynnelhiin 
elikkä tynnelpaana-asemalle.



Opi antamhaan ensiapua. Sinun tieto saattaa pelastaa elämää. 
Jos sie olet paikala ensimäisenä onnettomuuessa elikkä 
muussa vakavassa taphauksessa, soita hätänumero 112 SOS 
Alarhmiin (SOS Alarm). Vaikka sinun kontanttikortissa ei ole 
rahhaa elikkä jos sinun mupilitelefoonissa ei ole SIM- korttia, 
niin 112 toimii. SOS- Alarmi (SOS Alarm) saattaa antaa neuvoja 
kunka sie piät käyttäintyä onnettomuuspaikala. 

Monet iteällit organisasuunit ja uskononliitot tekevät 
tärkeitä toimia meän yhtheiselle turvalisuuele ja 
peretskaapile. Vapaehtosilla puolustusorganisasuunila oon 
erityinen tehtävä totalipuolustuksessa ja tarjoavat kursia 
ko koulutuksia. Ko oon kriisiä ja korostettu peretskaappi 
net auttavat muun muassa levittämhään tärkeätä tietoa 
asukhaile. Sinua tarvithaan ja sinun toimila oon merkitystä!




