
 

 
 
PUHEENJOHTAJAN PALSTA, JOULUKUU 2021 
 
Vuoden vaihteen ollessa ihan nurkan takana on hyvä tilaisuus vilkaista hieman olan yli 
menneeseen syksyyn ja katsoa, mitä saimme aikaan. 
 
Elokuussa näytti jo lupaavasti, että korona vihdoin hellittäisi ja toiminta palautusi syksyn kuluessa 
normaalimmaksi. Syksyllä rajoitukset hieman hellittivätkin, mutta vain hetkeksi. Joulun alla tilanne 
paheni uudelleen ja tällä hetkellä voimassa ovat jälleen tiukat kokoontumisrajoitukset, jotka 
lamauttavat lähes koko toimintaa. Vallalla on myös yleinen varovaisuus. Ihmiset pysyvät kotona. 
 
Syksyllä peruuntui merkittäviä valtakunnallisia tilaisuuksia, kuten kokonaisturvallisuusmessut ja 
reserviupseeripäivä, jotka piti järjestää Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa lokakuun alussa. 
Samoin peruuntuivat ResUL:in ampumamestaruuskilpailut. Jotosrintamallakin on ollut hiljaista. 
 
Kesällä valtakunnalliset järjestöt järjestivät etämarssitapahtumia, joista tärkeimmät olivat 
maaottelumarssin muistomarssi, johon meiltäkin osallistui väkeä ihan mukavasti, ja neljän päivän 
marssi. Paikallistasolla MPK järjesti Kesäyön marssin, jonka toimitsijoissa ja osallistujissa oli meidän 
väkeämme mukana. Hämeen hölkkä järjestettiin lähes normaalisti syyskuun alussa Teivossa. 
Olimme vahvasti mukana tapahtumassa ja sen järjestelyissä. Huolimatta epävarmasta tilanteesta 
osanottajiakin oli ihan mukavasti. Myös sää suosi juoksijoita. 
 
Syyskokous onnistuttiin pitämään suunnitellusti 26.10.2021 Technopolis Asemakeskuksessa, joka 
on osoittautunut erittäin hyvin toimivaksi ja riittävän väljäksi kokouspaikaksi. Osanottajia oli 
kaikkiaan 25, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Kokouksen alussa majuri 
Ahvenainen piti esitelmän puolustusvoimien ajankohtaisista aiheista. Esitelmän jälkeen 
palkitsimme ansioituneita aktiivejamme. Ensi vuoden hallituksen jäsenten valinnan ohella tärkeä 
asia oli myös puheenjohtajan ja Tuomas Hannulan yhteenveto Ilmarinportin tilanteesta, jota 
seuraamme jatkossakin tarkasti. Tulevan hallituksen roolitus saatiin sovittua jo tämän vuoden 
puolella, joten uusi hallitus pääsee keskittymään heti itse toimintaan. 
 
Marraskuun alussa Lempäälässä Manttaalitalolla järjestettiin maanpuolustusjuhla ja reservipiirien 
syyskokoukset. Musiikista vastasi Ilmavoimien soittokunta. Nämä isot yleisötilaisuudet osuivat 
ehkä koronarajoitusten kannalta parhaaseen mahdolliseen ajankohtaan, mikä mahdollisti niiden 
järjestämisen normaalisti. Sekä reserviupseeripiirin että reserviläispiirin puheenjohtajat vaihtuvat. 
Reserviupseeripiirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ritakallio Kangasalan 
Reserviupseerikerhosta. Mikko Hörkkö jatkaa vielä piirin hallituksessa.  
 
Senioritoiminta on syksyllä ollut niin aktiivista kuin on ollut mahdollista. Moni tilaisuus on 
kuitenkin jouduttu perumaan. Nuorten puolella esimerkiksi Sarviaisia ei valitettavasti pystytty 
järjestämään. 
 
Vaikka puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Lahdessa peruuntui koronan 
takia, Tampereella Tammelan ja Kalevankankaan juhlallisuudet ja ohimarssi järjestettiin ehkä 
hieman yllättäenkin lähes normaalisti myös puolustusvoimien osalta. Oikeastaan vain ohilento 
puuttui eikä soittokunta ollut käytettävissä Kalevankankaalla. Viimeksi tapahtuma järjestettiin 



 

normaalimuodossaan vuonna 2018. Vuonna 2019 Tampereella järjestettiin puolustusvoimien 
itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati omine tapahtumapaikkoineen ja järjestelyineen. Viime 
vuonna juhlallisuudet supistuivat seppeleiden laskuun koronarajoitusten vuoksi. Aivan 
loppumetreille ilmassa leijuneesta epävarmuudesta huolimatta paikalle saatiin väkeä ihan 
mukavasti ja kaikki sujui mallikkaasti. On syytä muistaa, että vuoden 2018 itsenäisyyspäivän 
jälkeen myös Kansalaisjuhlatoimikunnan vastuuhenkilöt ovat vaihtuneet ja remmissä ovat uudet 
miehet, meiltä Tuomas Hannula. Kiitos hyvin tehdystä työstä haasteellisissa olosuhteissa. 
 
Jouluaaton kunniavartiot järjestettiin Kalevankankaalla ja Lamminpäässä lähes normaalisti, joskin 
Lamminpäässä oli loppuun saakka pientä säätöä varusteiden vaihtopaikan suhteen. 
Lopputulokseen se ei vaikuttanut, mutta sähköposteja ja tekstiviestejä vaadittiin kolminkertainen 
määrä tavalliseen verrattuna. Tapio Kotipelto vastasi Kalevankankaan ja Jyrki Keto-Tokoi 
Lamminpään järjestelyistä. 
 
Oma neljän vuoden puheenjohtajapestini päättyy vuoden lopussa ja puheenjohtajan nuijaan 
tarttuu luutnantti Anu Heikkilä. Jatkan hallituksessa varapuheenjohtajana vielä vuoden sekä 
reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtajana. Se, että kauteni osui korona-aikaan on tietenkin 
harmillista. Moni mielessä ollut idea on jäänyt toteutumatta. Ehkä harmillisinta oli Tampereen 
Reserviupseerien 90-vuotisjuhlan peruuntuminen. Kaikkea toimintaa on kahden viime vuoden ajan 
leimannut epävarmuus. Suunnitelmallinen toiminta on hankalaa, kun näköpiirissä oleva horisontti 
on vain muutaman viikon päässä ja kun tapahtumien peruuntumisia on tullut aivan viime 
hetkelläkin. On kuitenkin turha harmitella asioita, joille ei mitään voi. Monta asiaa on kuitenkin 
saatu tehtyäkin. Näistä ehkä tärkeimmät kolme ovat olleet sääntöuudistus, meidän 
suunnittelemamme ja johtamamme vänrikkipäivä 2019 ja toukokuisen TamRU:n kivääripäivän 
vakiinnuttaminen vuotuiseksi tapahtumaksi. Myös senioritoiminta on ollut aktiivista Ilkka 
Mäntyvaaran johdolla. Hallitustyö ja yhteistyö eri tahojen kanssa on sujunut mainiosti. Meillä on 
ollut hyvä ja sitoutunut hallitus. Uskon, että ensi vuosi on jo parempi. Kaikki pandemiat ovat 
loppuneet ennemmin tai myöhemmin ihan ilman rokotuksiakin. Olisi ennen näkemätöntä, ellei 
niin kävisi koronallekin. Toivotan Anu Heikkilälle menestystä puheenjohtajan vaativassa 
tehtävässä.  
 
Tampereella 28.12.2021 
 
Jyrki Keto-Tokoi 
Puheenjohtaja 
 
 


