PUHEENJOHTAJAN PALSTA, TAMMIKUU 2020
Vuoden vaihduttua on hyvä tilaisuus summata hieman yhteen viime vuoden jälkimmäisen
puoliskon tapahtumia.
Vaikka kesäaika on yhdistystoiminnan näkökulmasta hiljaiselon aikaa, se ei suinkaan ole sitä
kenttätoiminnassa. Etenkin maastotoiminnassa ja ammunnassa eri muodoissaan kesä on aktiivista
aikaa. Niin oli myös viime kesä.
Muutama jäsenemme osallistui Parolan leijona -pioneerijotokseen, joka oli kuulemani mukaan
ollut mukava tapahtuma. Yksi osanottajamme oli siellä ensimmäisellä jotoksellaan. Elokuussa
ammuttiin kilpaa ResUL:in ampumestaruuskilpailuissa Hälvälän ampumakeskuksessa Hollolassa.
Kenttäammunnan ja muutamien pistoolilajien piirimestaruudet puolestaan ratkottiin Matinsuolla
Sastamalassa syyskuun puolella, hieman tavallista myöhäisempänä ajankohtana. Alkukesän
tapahtumista löytyy juttua edelliseltä puheenjohtajan palstalta.
Yksi vuoden 2019 päätapahtumistamme oli MPK:n vänrikkipäivä, jonka johto- ja suunnitteluvastuu
oli Tampereen Reserviupseereilla. Harjoitus järjestettiin 31.8.2019 VEH-harjoituksena rinnakkain
reserviläispäivän kanssa Satakunnan Lennoston harjoitusalueella Pirkkalassa. Vänrikkipäivän
osanottajat saivat vapaaehtoisen kertausharjoituskutsun aluetoimistolta. Tapahtumaan ei siis
voinut itse ilmoittautua. Vänrikkipäivään osallistui 35 nuorta upseeria. TamRU:sta tapahtumaan
osallistui 8 kouluttajaa, jotka vastasivat tapahtuman johdosta, ilmoittautumisista,
rastikoulutuksesta, ajanotosta ja tulospalvelusta. Lisäksi mukana oli muutama rastikouluttaja myös
MPK:sta, TRES:istä ja Messukylän reserviupseereista ammunta-, Itkk- ja viestirastilla.
Ammuntarastista vastasivat MPK:n ampumakouluttajat puolustusvoimien henkilökunnan
valvonnassa. Ammuntana oli toiminallinen Rk 8 -rynnäkkökivääriammunta, joka sai osallistujilta
paljon kiitosta. Koska kyseessä oli kertausharjoitus, ammunta tapahtui puolustusvoimien aseilla.
Koulutusrata koostui opetus- ja koulutusrasteista sekä muutamasta suunnistusrastista, jotka
muodostivat minijotostyylisen partiokilpailuradan. Parhaat partiot palkittiin TamRU:n hankkimin
lahjakorttipalkinnoin. Tapahtuma onnistui hyvin ja pysyi aikataulussa. Palaute sekä osallistujilta,
kouluttajilta, MPK:lta että Puolustusvoimilta oli hyvin positiivinen.
Vain viikko vänrikkipäivän jälkeen järjestettiin 45. Hämeen hölkkä Teivossa. Hämeen hölkkä on
piirien maastojuoksutapahtuma, jonka johtovastuu oli tällä kertaa Tampereen Reserviupseereilla.
Toimitsijoita tapahtumassa olisi saanut olla enemmän. Vain viikkoa ennen järjestetty vänrikkipäivä
ja muut päällekkäiset tapahtumat varmasti vaikuttivat. Pikku sekaannuksista ja hieman ohuesta
toimitsijaorganisaatiosta huolimatta tapahtuma vietiin menestyksellisesti läpi. Juoksijoita
tapahtumaan osallistui 84 ja palaute juoksijoilta oli kuulemani mukaan positiivista. Jatkoa ajatellen
kannattaa varmasti pohtia sarjojen määrää, joka on paisunut varsin suureksi suhteessa sadan
osallistujan paikkeilla viime aikoina olleeseen osanottajamäärään. Myös tapahtuman
markkinointia voisi ja pitäisi tehostaa.
Syyskuun lopussa oli valtakunnallinen syysjotos Mikkelissä. TamRU:lla ei ollut tällä kertaa omaa
partiota, mutta kaksi osallistujaa kilpaili muissa partioissa.

Syksyllä järjestettiin luonnollisesti Tampereen Reserviupseerit ry:n syyskokous, jossa oli mukavasti
väkeä. Kokousesitelmän piti Pirkanmaan aluetoimiston uusi johtaja everstiluutnantti Matti
Heininen. Kokouksessa valittiin hallitus vuodeksi 2020 ensimmäistä kertaa uusien sääntöjen
mukaan. Marraskuun alussa pidettiin reserviupseeripiirin syyskokous Tampereen klassillisella
koululla. Kokous oli huomattavasti kevätkokousta pienimuotoisempi, koska kokouksen yhteydessä
ei ollut maanpuolustusjuhlaa. Kokouksessa valittiin Pirkanmaan edustajat RUL:in liittotason elimiin
erovuoroisten tilalle. Menetimme paikan liittovaltuustossa.
Merkittävä järjestöpuolen tapahtuma oli Turussa pidetty RUL:in liittokokous, johon osallistui myös
meidän virallinen äänivaltaamme käyttänyt edustajamme sekä muutamia muita jäseniä.
Liittokokouksen tärkein päätös oli RUL:in uuden puheenjohtajan valinta. Kun ehdokkaita oli tällä
kertaa peräti viisi, muodostui vaalista kaksikierroksinen ja tavallista jännittävämpi. Puheenjohtajan
valintaa edelsi pienimuotoinen vaalikampanjakin, jossa itsellänikin oli mahdollisuus
henkilökohtaisesti tutustua ehdokkaisiin ja esittää heille kysymyksiä, neljään jopa ihan naamasta
naamaan.
Senioritoiminta on jatkunut aktiivisena jälkimmäisellä vuosipuoliskolla erilaisten
tutustumisretkien, esitelmätilaisuuksien ja saunailtojen merkeissä. Nuoria upseereitakaan ei olla
unohdettu. Osanottajamäärät Sarviaisissa, uusille jäsenille järjestetyissä tutustumistilaisuuksissa,
ovat olleet kasvussa. Yhteyksiä Puolustusvoimien yhteistyöjoukko-osastoihin, erityisesti
Satakunnan Lennostoon, Panssariprikaatiin ja sen alaiseen aluetoimistoon on ylläpidetty eri tavoin,
mm. tukemalla kurssijulkaisuja ja palkitsemalla lennoston kotiutumiserien paras vänrikki.
Loppuvuoden huipennus oli Puolustusvoimien valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati
Tampereen Ratinassa. Paraatiin ja sen ennakkoharjoituksiin osallistui kymmenkunta Tampereen
Reserviupseerien aktiivia maanpuolustusjärjestöjen lippuosastossa, maakuntajoukkojen osastossa
ja MPK:n osastossa. Lisäksi edustajiamme oli päivän kutsuvierastapahtumissa Raatihuoneella
unohtamatta seppelpartioita Kalevankankaan tapahtumassa ja tällä kertaa tavallista
pienimuotoisempana järjestettyä seppeleen laskua Talvisodan henki -muistomerkillä Tammelassa.
Paraati oheistapahtumineen sujui mallikkaasti. Kuten paraatijoukkojen komentaja osuvasti
ennakkoharjoituksessa totesi, paraati on hyvin suunniteltu ja harjoiteltu näytelmä.
Menneen vuoden päättivät perinteiseen tapaan jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja
Lamminpään sankarihaudoilla. Tapahtumat sujuivat totutun arvokkaasti monivuotisella
kokemuksella. Yleisöä näillä tapahtumilla on satoja ellei peräti tuhansia. Kunniavartiot huomataan
ja niillä on selvästi suuri merkitys monille jouluaattona hautausmailla kävijöille. Arvokas perinne ja
mahdollisuus näkyä.
Nyt katse on tiukasti suunnattuna alkaneen vuoden tapahtumiin. Niistä merkittävin on Tampereen
Reserviupseerit ry:n 90-vuotsijuhla maaliskuun lopussa 28.3.2020. Pirkanmaan Reserviupseeripiiri
puolestaan täyttää 75 vuotta ja Reserviupseerikoulu 100 vuotta. Tiedossa on siis varsinainen
juhlien vuosi. Muu toiminta ei suinkaan jää juhlien varjoon. Esimerkiksi valtakunnallinen talvijotos
järjestetään tänä vuonna Pirkkalassa. Eiköhän sinne TamRU:nkin partioita ja kilpailijoita saada
mukaan tavallista enemmän. Kun juhlat on juhlittu, keskitytään taas täysillä kesä- ja syyskauden
kenttätoimintaan eri muodoissaan.

