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Sähköinen	  jäsenkysely	  

•  Kysely	  lähete5in	  sähköpos8lla	  niille	  jäsenille,	  
joiden	  sähköpos8osoite	  on	  liiton	  8edossa	  

•  Kyselyyn	  oli	  mahdollisuus	  vastata	  1.-‐6.4.2014	  
välisenä	  aikana	  

•  Kyselyyn	  vastasi	  3.238	  jäsentä	  
•  Kysymykset	  olivat	  samoja	  kuin	  8.-‐.3.3.2013	  
toteutetussa,	  edellisessä	  kyselyssä	  

•  Tulokset	  ovat	  julkaisuvapaat	  12.4.2014	  klo	  10.15	  
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Mitä	  mieltä	  olet	  Suomen	  liiDymisestä	  
Naton	  jäseneksi?	  

11.4.2014 
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Suomen pitäisi nopeasti liittyä jäseneksi 

Suomen pitäisi liittyä lähivuosina 

Suomen ei pitäisi liittyä nyt, mutta säilyttää 
mahdollisuus liittymiseen myöhemmin 

Suomen ei pitäisi liittyä 

En osaa sanoa 
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Mitä	  mieltä	  olet	  pohjoismaisen	  
puolustusyhteistyön	  kehiDämisestä?	  	  
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Pohjoismaiden tulisi mahdollisuuksien mukaan 
yhdistää puolustus 

Suomen tulisi solmia Ruotsin kanssa 
puolustusliitto 

Suomella tulisi olla yhteistä sodanajan kalustoa 
Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa 

Pohjoismaiden puolustusmateriaalihankintoja ja 
niihin liittyvää koulutusta ja ylläpitoa tulee 

mahdollisuuksien mukaan yhdistää 

Suomen pitää ylläpitää täysin itsenäistä 
puolustusjärjestelmää 

En osaa sanoa 
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Mitä	  puolustusmäärärahojen	  suhteen	  
pitäisi	  mielestäsi	  tehdä?	  
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Puolustusmäärärahoja pitäisi korottaa 
tuntuvasti 

Puolustusmäärärahoja pitäisi korottaa 
jonkun verran 

Puolustusmäärärahat tulisi säilyttää 
ennallaan 

Puolustusmäärärahoja tulisi vähentää 
jonkun verran 

Puolustusmäärärahoja tulisi vähentää 
tuntuvasti 

En osaa sanoa 
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Miten	  Suomen	  tulisi	  reagoida	  Ukrainan	  
8lanteeseen	  
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Vaikuttaa osana EU:ta ja ajaa sen tekemiä 
linjauksia esim. pakotteiden osalta 

Keskustella/neuvotella ulkosuhteista kahden 
kesken Venäjän kanssa kriisin ratkaisemiseksi 

Lisätä reservin kertausharjoituksia 

Kohottaa Puolustusvoimien sotilaallista 
valmiutta 

Ukrainan tilanne ei vaadi Suomelta erityisiä 
toimenpiteitä 

En osaa sanoa 

2014 



Suomen	  suurin	  maanpuolustusjärjestö	  
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-‐	  36.000	  henkilöjäsentä	  
-‐	  18	  reserviläispiiriä	  
-‐	  350	  paikallista	  yhdistystä	  

§  180	  avointa	  
reserviläisyhdistystä	  

§  131	  reserviläisyhdistystä	  
§  39	  reservinaliupseeriyhdistystä	  
§  2	  naisyhdistystä	  ja	  6	  kiltaa	  
	  

	  


