Puheenjohtajan palsta joulukuu 2020
Toimintaa vaihtelevien koronarajoitusten puristuksessa
Kesällä koronatilanne oli kevättä selvästi parempi meillä Suomessa ja syksy näytti normaalimman
toiminnan käynnistymisen kannalta jo lupaavalta, mutta toisinhan siinä lopulta kävi.
Kesäkauden yhdistys- ja piiritason ampumakilpailut peruttiin jo alkukesästä. ResUL:in
ampumamestaruuskilpailut kuitenkin pidettiin Hälvälässä ja Tyrrissä. Meiltä oli kisoissa mukana
vakioedustus ja mitalisaalistakin tuli muutamissa lajeissa. Itse olin Hälvälässä, jossa ammuttiin mm.
kenttäammunnat. Tyrrissä puolestaan ammuttiin mm. pienoiskiväärilajit.
Satakunnan Lennoston radat ovat olleet TaSeRa:n hallinnoimina reserviläisten käytössä ja ovat
rajoitetusti myös talvikaudella. Lennoston radalla järjestettiin kesällä talkoita ratojen käytön
edellyttämien velvoitteiden täyttämiseksi. Talkoissa oli väkeä ihan mukavasti, toki muitakin kuin
reservin väkeä. Nokian ilma-aserata on ollut syyskaudella jäsenistömme käytettävissä, kun PohjoisHämeen Ampujien radan vuorosta päätettiin luopua. Koronarajoitusten takia kaikki muutkin PHA:n ilma-asevuorot on peruttu. Tilanne on sama Osmonkallion sisäradoilla.
Suunnitteilla oli loppukevääseen TamRU:n jäsenistölle suunnattu kivääripäivä, jossa olisi ammuttu
Rk-ammunta puolustusvoimien aseilla ja valvonnassa. Keväältä se peruuntui eikä sitä voitu
puolustusvoimien rajoitusten takia toteuttaa syksylläkään. Puolustusvoimat järjesti vain vastaavan
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen sidosryhmien ammunnan Satakunnan Lennoston radalla. Se
oli kuitenkin kutsutapahtuma, johon vain aluetoimiston kutsumat henkilöt saattoivat osallistua,
eikä se siis millään muotoa korvannut TamRU:n peruuntunutta kivääripäivää.
Syyskuun alussa Hämeen Hölkkä voitiin vielä järjestää suhteellisen normaalisti turvaväleistä
huolehtien ja sisätiloihin pakkautumista vältellen. Tapahtuman johtajana toimi Martti Kaunisto
TamRU:sta. Toimitsijoiden rekrytointi sujui vähän paremmin kuin edellisenä vuonna. Mukana oli
toimitsijoita, joilla ei aikaisempaa kokemusta tapahtumasta ollut. Eräänlainen sukupolven vaihdos.
Tapahtuma sujui kuitenkin varsin hyvin mukavassa syyssäässä. Juoksijoita oli hieman alle sata,
lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna, jolloin koronasta ei ollut kukaan mitään vielä
kuullutkaan. Määrää voidaan pitää ihan hyvänä. Ensi vuonna TamRU ja Ylöjärven Reserviläiset
jakavat tapahtuman vetovastuun.
Senioritoiminta on jatkunut vaihtelevien kokoontumisrajoitusten puitteissa lähinnä
esitelmätilaisuuksien muodossa. Osa tilaisuuksista ja retkistä on jouduttu perumaan.
Pahenevan koronatilanteen keskellä yhdistetty kevät- ja syyskokous saatiin kuin saatiinkin pidettyä
27.10.2020. Kokouspaikka vaihdettiin ihan viime hetkellä Väinölänkadun varsin ahtaista tiloista
Technopolis Asemakeskukseen, jossa kokous voitiin viedä läpi vähän väljemmässä ryhmityksessä.
Osallistujia oli ymmärrettävistä syistä hieman vähemmän kuin tavallisesti, mutta yllättävän vähän
vähemmän. Kokouksen yhteydessä järjestettiin myös palkitsemistilaisuus, joka piti olla alun perin
jo kevätkokouksen yhteydessä. Järjestötoiminnan näkökulmasta oli todella hyvä, että kokous
saatiin pidettyä!

Itsenäisyyspäivään tultaessa kokoontumisrajoitukset olivat kevään tapaan jo niin tiukat, että lähes
kaikki itsenäisyyspäivän juhlallisuudet oli peruttu. Vain seppeleiden laskut toteutuivat tutuilla
muistomerkeillä mm. Kalevankaalla ja Talvisodan henki -muistomerkillä. Seppeleiden laskuun
mekin osallistuimme. Isommat juhlallisuudet lippulinnoineen, kunniavartioineen ja
ohimarsseineen oli peruttu, kuten myös juhlajumalanpalvelus. Paljon kertoo sekin, että
puolustusvoimat peruutti itsenäisyyspäivän valtakunnallisen paraatin, jonka piti olla Porissa.
TamRU palkitsi perinteisesti Satakunnan Lennoston joulukuun kotiutumiserän parhaan vänrikin
kuvaavaa kyllä ”etänä”, koska pääsy lennoston alueelle on tällä hetkellä ulkopuolisilta kielletty.
Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla saatiin kaikesta
huolimatta järjestettyä lähes normaalisti. Se on selvästi monille jouluaattona hautausmailla
vieraileville tärkeä ja merkityksellinen perinne. Näiden perinteiden ylläpitäminen on yleisölle
näkyvä osa toimintaamme ja siinä mielessä tärkeä. Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia
kunniavartioihin osallistuneita.
Syyskokous valitsi uuden hallituksen vuodeksi 2021. Yhtä henkilövaihdosta ja paria vastuualueiden
hienosäätöä lukuun ottamatta sama hallitus jatkaa ensi vuonnakin. Haluan kiittää hallituksesta
pois jäävää Jari Puustista monivuotisesta aktiivisesta panoksesta TamRU:n toimintaan ja samalla
toivottaa tervetulleeksi Pekka Terännön uutena hallituksen jäsenenä.
Epävarmuus valitettavasti jatkuu. Siirtyneet 90-vuotisjuhlat on tarkoitus järjestää Tampere-talossa
27.3.2021, mikäli se suinkin on mahdollista. Maaliskuussa on tarkoitus järjestää myös
valtakunnallinen talvijotos Pirkkalassa, sekin viime talvelta siirtyneenä. Jotoksen vetovastuu ei ole
meillä, mutta meidän aktiivejamme on mukana organisaatiossa eri toimitsijatehtävissä. Katsotaan,
miten tapahtumien käy. Itse olen kyllä luottavainen sen suhteen, että jossain kohtaa ensi vuonna
tilanne alkaa parantua ja päästään takaisin normaaliin. Milloin, ei taida vielä kukaan tietää? Siihen
asti toimitaan mahdollisuuksien mukaan.
Tämä vuosi on mennyt koronarajoitusten puristuksessa, mutta mahdollisuuksien rajoissa on
kuitenkin toimittukin. Parempaa uutta vuotta!
Jyrki Keto-Tokoi
Puheenjohtaja

