
Puheenjohtajan palsta elokuu 2021 

Viime vuonna jouduimme perumaan TamRU:n 90-vuotisjuhlan koronarajoitusten takia. Teimme 

mielestämme fiksun päätöksen siirtäessämme juhlaa reilusti vuodella, jolloin uudeksi päiväksi tuli 

27.3.2021. Se oli vielä täsmälleen oikea päiväkin, joskin perustamispäivästä oli kulunut jo 91 vuotta. Toisin 

kävi. Maaliskuun lopussa koronatilanne oli pahempi kuin edellisenä talvena ja noin viikkoa ennen 

juhlapäivää Ilmavoimien soittokunta peruutti tulonsa. Juhlalta oli kertaheitolla pohja pois. Myös Tampere-

talon rajoitukset olivat sitä luokkaa, ettei kunnollisen juhlan järjestäminen ollut mahdollista. Jouduimme 

perumaan juhlan jo toisen kerran, nyt lopullisesti. Juhlitaan sitten vaikka 95-vuotisjuhlia neljän vuoden 

päästä, jolloin tilanne lienee jo normaali. 

Talvella lähes kaikki toiminta on ollut jäissä tiukkojen kokoontumisrajoitusten vuoksi muutamaa 

ampumakilpailua lukuunottamatta. Pirkkalan valtakunnallinen talvijotoskin typistyi etäjotokseksi, jossa 

suoritukset tehtiin etänä omilla paikkakunnilla. Kaatuneitten muistopäivän ja puolustusvoiminen 

lippujuhlpäivän juhlallisuudet supistuivat vain seppelpartioiden seppeleen laskuihin ilman seremonioita ja 

yleisöä. Kesäkuun 12. päivänä Tampereen Reserviupseerit laski seppeleet Kalevankankaan ja Lamminpään 

sankariristeille osana RUK 100 vuotta -juhlallisuuksia. Nytkin vain seppelpartioiden voimin ilman yleisöä. 

Vain hallitus on kokoontunut säännöllisesti, osin etänä. 

Kevätkokouksen saimme pidettyä sääntöjen mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä. Se onnistui lähes 

normaalitapaan Technopolis Asemakeskuksessa. Tosin nipin napin sillä kokoontumisrajoitukset lievenivät 

vain päiviä ennen kokouksta. Olimme hallituksessa lykänneet kokousajankohdan aivan takarajalle siinä 

toivossa, että tilanne olisi keväällä parempi. Osanotto jäi ymmärrettävistä syistä vähän vaisuksi, vaikka  

osallistuminen myös etänä Teamsillä oli mahdollista. 

Keväällä koronatilanne parani ja näkymät vaikuttivat jo lupaavilta kesää ja syksyä ajatellen. Toukokuussa 

marssittiin RUL:in ja RES:in organisoima maaottelumarssin muistomarssi, johon meiltäkin osallistuttiin 

melko aktiivisesti. Itsekin kävin tuon 10 kilometriä omavalintaista reittiä marssimassa. Kesällä on ollut 

muitakin marssitapahtumia, kuten MPK:n kesäyön marssi Tampereella ja ResUL:in neljän päivän marssi. 

Hämeen hölkkä on tarkoitus järjestää syyskuun alussa, elleivät tapahtumia koskevat rajoitukset sitä estä.   

Kesäkuun alussa järjestettiin Pirkanmaan alueoimiston johtamana kolme ampumatapahtumaa Satakunnan 

Lennoston radalla. Yksi niistä oli TamRU:n kivääripäivä kesäkuun alussa. Osallistujia oli lähes täydet 30 

ampujaa. Tulijoita olisi ollut enemmänkin, jos olisi mahtunut. Kivääripäivä, mahdollisuus päästä ampumaan 

puolustusvoimien aseilla, on osoittautunut erittäin suosituksi ja myös nuorempaa jäsenistöä kiinnostavaksi 

tapahtumaksi. Kivääripäivä pyritään järjestämään jäsenille joka vuosi. Vaikka osa tämän vuoden 

ampumakilpailuista on peruttu, harjoittelu on tietyin rajoituksin mahdollista mm. Satakunnan Lennoston 

radoilla. Toiminta tapahtuu Tasera ry:n johdolla ja radoille pääsy edellyttää pääsääntöisesti ampuja- tai 

valvojakorttia. ResUL:in ampumamestaruuskilpailut järjestettäneen Mikkelissä syyskuussa. 

Lokakuun alussa Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa järjestetään näillä näkymin 

kokonaisturvallisuusmessut ja niiden yhteydessä Pirkanmaan Reserviupseeripiirin järjestämä 

Reserviupseeripäivä. Sinne tarvitaan vapaaehtoisia toimitsijoita. 

Kohti normaalia ollaan menossa, ennemmin tai myöhemmin rokotusten kattavuuden edistyessä. Lyhyellä 

tähtäimellä moni asia on edelleen epävarma. Koronapandemia on osoittautunut yllättävän sitkeäksi. 

Toiminta palautetaan normaaliksi heti, kun se on mahdollista. 
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