Puheenjohtajan palsta kesäkuu 2020

Koronakevät 2020
Takana on minun reserviläistoimintani omituisin kevät.
Tampereen Reserviupseerit ry:n 90. juhlavuosi käynnistyi lupaavissa merkeissä. Juhlien lisäksi, suunnitteilla
oli runsaasti toimintaa, kuten kivääripäivä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa vain yhtenä esimerkkinä.
Pirkkalassa piti järjestää maaliskuussa valtakunnallinen talvijotos ja Haminassa juhlia 100-vuotiasta RUK:ta
kesäkuun alussa. Toisin kävi.
Maaliskuussa koronavirus rantautui Suomeenkin, maahan julistettiin poikkeustila ja hallitus asetti tiukat
rajoitukset kokoontumiselle, toiminnalle ja jopa liikkumiselle. Töitäkin on tehty osin etänä kotoa käsin.
Hetkeksi Suomi lähes pysähtyi ja pidätteli henkeään. Puolustusvoimat panivat jäihin käytännössä kaiken
yhteistyön reservijärjestöjen kanssa. Jouduimme perumaan suunnitellun 90-vuotisjuhlan, koska Tamperetalo meni kiinni ja Ilmavoimien soittokunta perui esiintymisensä. Samalla tavalla kävi maaliskuun lopun
kevätkokoukselle kokoontumisrajoitusten takia. Toki juhla ja kevätkokous järjestetään, mutta myöhempänä
ajankohtana. Talvijotoskin jouduttiin perumaan vain päiviä ennen sen alkamista. Samoin kävi kaikkien
muiden suunniteltujen tapahtumien, kuten ampumakilpailujen sekä paikallisella että valtakunnallisella
tasolla. Edes kaatuneitten muistopäivän ja puolustusvoimien lippujuhlapäivän tapahtumia ei järjestetty
perinteisin menoin, vaan ainoastaan hyvin pienimuotoisesti. Oikeastaan vain hallituksen kokoukset on
pidetty ja nekin sähköisesti etäkokouksina.
Reserviläistoiminta on pääosin joukkojen toimintaa maastossa, ampumaradoilla, koulutus- ja
liikuntatapahtumissa. Vain pienen murusen toiminnasta voi toteuttaa etänä sähköisesti eikä se
varmaankaan ole se mielenkiintoisin osa toimintaa. Myös yhteistyö puolustusvoimien kanssa on aivan
keskeisessä roolissa. Onneksi nyt on toiveita siitä, että toimintaedellytykset vähitellen palaavat normaaleiksi
tai lähemmäs normaalia, mutta ilmeisesti vasta syksyllä.
Hämeen hölkkä on tarkoitus järjestää suunnitellusti syyskuun alussa, elleivät tapahtumia koskevat
määräykset sitä silloin estä. Kevät- ja syyskokous palkitsemistilaisuuksineen on tarkoitus järjestää samalla
kertaa lokakuun lopulla. 90-vuotisjuhla siirtyy vuodella pidettäväksi maaliskuun 2021 lopussa alkuperäisen
ohjelmakäsikirjoituksen mukaan. Vaikka ampumakilpailut on tältä vuodelta ainakin pääosin peruttu,
harjoittelu on tietyin rajoituksin mahdollista mm. Satakunnan Lennoston radoilla. Siellä ovat voimassa
uudet järjestelyt koskien puolustusvoimien ulkopuolista toimintaa. Toiminta tapahtuu Tasera ry:n johdolla
ja radoille pääsy edellyttää pääsääntöisesti ampuja- tai valvojakorttia. Omaa fyysistä kuntoaan voi tietysti
myös ylläpitää yksilötasolla tai vapaamuotoisissa pikku porukoissa. Toimintaa pyritään muutenkin
käynnistämään mahdollisuuksien mukaan syksyllä.
Kohti normaalia ollaan siis menossa, mutta moni asia on edelleen epävarma. Paljon riippuu siitä, mihin
suuntaan koronaepidemia kehittyy, kun rajoituksia höllennetään ja toivon mukaan kokonaan poistetaan.
Ihan hetkessä tilanne ei normalisoidu.
Hyvää kesää! Toimitaan mahdollisuuksien mukaan.
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