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Tervehdys,

Alkuvuoden aikana on saatu monia asioita eteenpäin. Näistä ehkä tärkeimpänä pitkään ja 
hartaasti valmisteltu sääntömuutos, jonka RUL:in liittohallitus ja Patentti- ja rekisterihallitus 
hyväksyivät kevätkokouksen kynnyksellä. Vuoteen 2020 mennään sitten jo uusilla 
säännöillä. Ensimmäisenä eteen tulee käytännössä uuden hallituksen valinta uusien 
sääntöjen mukaan syyskokouksessa. Kuten alkuvuodesta aavistelin, nykyinen hallitus on 
osoittanut toimintakykynsä. Kaikki hallituksen kokoukset ovat olleet päätösvaltaisia ja 
päätöksiä ollaan kyetty tekemään ilman turhia viiveitä. Siitä kiitos nykyiselle hallitukselle.

Maaliskuun lopulla toimimme piirien kevätkokouksen pääjärjestäjänä yhdessä TRES:in 
kanssa Tampereen suomalaisella klubilla. Klubin Marski-kabinetti oli käytännössä täynnä 
ja juhla sujui asiaan kuuluvan arvokkaasti. Saimme samalla tilaisuuden kertoa hieman 
toiminnastamme ja parhaillaan meneillään olevista hankkeista.

Ammuntaan eri muodoissaan on yritetty panostaa kovasti tänä vuonna.

Ecoasehankinta saatiin toteutettua ja Eero Rönni on ansiokkaasti ottaen hoitaakseen 
toimiston tiloissa toteutettavat ecoaseammuntaillat, joita keväällä ehdittiin järjestää pari 
kertaa. Toiminta jatkuu syksyllä. Ekoaseilla on varmasti käyttöä myös erilaisissa 
yleisötapahtumissa, koska niiden käyttö on täysin turvallista ulkona ja sisällä eikä se 
edellytä minkäänlaisia turvajärjestelyjä tai lupamenettelyjä.

Toukokuun lopussa järjestettiin Puolustusvoimien aluetoimiston tuella TamRU:n 
kivääripäivä Satakunnan Lennoston radalla, jossa ammuttiin puolustusvoimien aseilla Rk 2 
–rynnäkkökivääriammunta. Osallistujia oli ilahduttavan paljon, kolmisenkymmentä 
kaikkiaan. Sain sellaisen kuvan, että aluetoimiston väkikin oli runsaaseen osanottoon 
tyytyväinen. Ensi keväänä järjestetään vastaava tilaisuus, josta pyritään tiedottamaan 
mahdollisimman ajoissa etukäteen. Kuulemani mukaan meiltä oli hyvä osanotto myös 
piirien nuortentoimikunnan järjestämässä pistoolipäivässä.

Ilma-asepuolella TamRU:n mestaruuskilpailu ja TamRU – TRES –ottelu järjestettiin PHA:n 
ilma-aseradalla. Osanottajamäärässä oli jälleen pientä lisäystä, kuten viime vuonnakin. 
Tulostaso oli kova ja mikä tärkeintä me voitimme veljesottelun.

Ammunnan paras kilpailukausi on parhaillaan meneillään. Toivotaan runsasta osanottoa ja 
hyviä tuloksia!

Maastotoimintassa on ollut suvantovaiheen jälkeen havaittavissa piristymistä. TamRU:n 
joukkue voitti valtakunnallisen talvijotoksen, Okrajotoksen, Säkylässä. Hieno saavutus! 
Meiltä oli osanottajia myös Meri-Porissa MPK:n järjestämällä Kesäyön marssilla toukokuun 
lopulla.



Kesän korvalla on luonnollisesti hoidettu myös kaatuneitten muistopäivän ja 
puolustusvoimien lippujuhlapäivän kunniavartiotilaisuudet. Näitä edeltäneeseen 
lippukoulutukseen osallistui selvästi viime vuosia enemmän väkeä. Lippuvartiot ovat tärkeä 
osa toimintaamme ja kunnia-asiamme. Perinteiden vaaliminen on tärkeää, vaikka monet 
ehkä kokevat nämä seremonialliset tehtävät vähemmän kiinnostaviksi. Kaipaamme lisää 
vapaaehtoisia näihin tehtäviin. Osallistuminen lippuvartioon on helppo tapa päästä 
mukaan aktiiviseen toimintaan.

Suurimmat loppukesän ja alkusyksyn haasteemme ovat MPK:n vänrikkipäivän 
järjestäminen Pirkkalassa 31.8.2019 ja 7.9.2019 järjestettävän Hämeen hölkän 
pääjärjestämisvastuu. Hämeen hölkkä toki on piirien tapahtuma ja mukana on paljon 
muitakin järjestäjiä. Kaksi isoa tapahtumaa viikon välein on haaste, mutta me selvitämme 
sen.
 
Loppuvuodesta on sitten Puolustusvoimien valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati 
Tampereella. Kyse on tietysti ensisijaisesti Puolustusvoimien tapahtumasta, mutta meillä 
on siellä oma roolimme lippuosastossa. Yksityiskohdat tarkentuvat syksyn aikana.

Ensi vuonna on sitten TamRU:n 90-vuotisjuhlat, jotka keskittyvät Tampere-taloon, joskin 
juhlallisuuksiin liittyviä tapahtumia on muuallakin. Valmistelut ovat täydessä käynnissä.

Meitä on aika ajoin vähän moitittu turhan matalasta profiilista palkitsemisissa. Tänä 
vuonna on palkittu aktiivisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita hieman runsaskätisemmin. 
Juhlavuoden myötä linja jatkunee ensi vuonna. Toki pitää muistaa, että osittain me vain 
esitämme palkitsemista ja varsinaiset päätökset tehdään ylemmissä portaissa. Näissä 
asioissa on myös varsin tiukat kriteerit, joiden tulee täyttyä. Toistuva aktiivisuus kyllä 
huomataan ja pyritään huomioimaan!

Hyvää kesää!                           

Jyrki Keto-Tokoi
Puheenjohtaja
Tampereen Reserviupseerit ry


