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Raatteentiellä
SipoonReserviläiset
O55IIKONEN

Suomen talvisota' käytiin
Suomikä13.3.1940.
30.11.1939=
vi sotansakäytiinnössäyksin, ainoastaanRuotsistasaatiinpieniä
mäåiriävapaaehtoisiasotilaita.
Koska toisen maailmansodan rintamatilanne oli muilla
sotanäyttämöillä hiljainen, koko rhaailma seurasipienen Suomen kamppailua.Erästalvisodan
merkittävimpi ä suomalaisvoittoja saatiin SuomussalmellaRaatieen tien taisteluissa.Täiillä suomalaiset tuhosivat melko Pienin
menetyksln peräti kaksi neuvostodivisioonaakuluttavissamotti-'
taisteluissa.
Neuvostoliiton tavoitteenaoli
katkaista Suomi kapeimmalta
kohdaltaan,edqtäOuluunjakatkaista siten myös maayhteydet
puolusRuotsiin.Suomussalmea
ti aluksi vain pataljoonan verran
suomalaisia,kunnes apuun saatiin 9. dMsioona everstiHjarmar
Siilasrnronjohdolla. Raatteentien
eli so'
taistelukäytiin L.-7.1.1940
taa oli tuolloin takanajo kuukau=
si.
,sipoon Reserviläiistenkevätjotoksen aiheenapääsiäisenäoli
tåimåintalvisodankuuluisimman
taistelun maastoihin ja muistomerkkeihin tutustuminen. Retken tavoitteina oli kohottaakenttiikelpoisuutta (maastosSaliikkuminen ja yöpyminen)sekätutustua alueensotahistoriaan.
Alueelle siirryttiin tila-autolla, jaalueella yövlrtti,in maastossa,yhdistyksenuudessasissiteltassa.Sääsuosi,koska sateitaei
odotuksistahuolimatta saatuja
lumetkin olivat Kainuusta Pääosin jo sulaneet.

nettu hätäaputyönä I 900-luvun
alussaennen Suomen itsenåiistymistä. Raatteentie oli talvisodan aikaan ainoita Suomen ja
Neuvostoliiton rajan yli kulkevia
teitä Kainuussa.RaatteenkYlässä,joka käsittäävain muutaman
talon,sijaitseenykyäänainoasäilynyt sotia edeltävåiltäajalta peräisin olevasuomalainenraiavat'
tioasema.
Nykyään vartioasemantiloissa toimii rajamuseo,joka on auki kesäsin. Raatteen(ylässä sijaitsee myös uudempi rajavartioasema ja raiavartiomiesten
asuntoja.Yleinen tie PäättYyrajosta on vielä Pajarryöhykkeelle,
risen kilometriä rajalle.Rajavyöhykkeelleei kuitenkaan ole asiaa
ilman asianmukaisialuPia.
Noin yhdeksän kilometrin
päässä rajalta länteen sijaitsee
josPurasjoenpuolustusasema,
sa vihollista viivytettiin talvisodan ensimmiiisinäpäivinä.Asema on kunnostettu ja entisöitY
1980-luvunlopussavarusmiesRaatteen tie on nykyään mu- voimin. Asema sisäiltääkorsuja,
seotie.Alunperin se on raken- taistelu- ja yhdyshautojaja eri-

joka koostuu tuhansistaPanssariestekivistä ja komeastamuistopaadesta,johon on riPustettu
105 vaskikelloa - talvisota kesti
105 piiivää. Vaskikellojen kilinä
slmrboloi sodan mielettömyYttä. Raatteentien alussaon mYös
entistiimättömiä taisteluasemia,
joiden pohjaltayhälöyryysotaromua, jos tarkasti osaaetsiä.Alueella on myös joukkohautoja ja
ammuttua metsäämuistonajåilkipolville.
Raatteentien suurvoiton merkitys talvisodassaoli siinä, että se
antoi pienelle Suomenarmeijalle uskoaomiin matrdollisuuksiin.
Matrtavavihollinen oli lyotävissä.
Taistelun voitto myös esti NeuAsema on 'vostoliittoa valtaamasta Oulua
laisia asepesåikkeitä.
tutustumisen arvoinen ja antaa ja katkaisemastaSuomeakahtia,
autenttisen kuvan talvisodan mikä olisi katkaissut mYös elintåirkeätmaayhteydetRuotsiin.
olosuhteista.
'
Sodan ratkaisutaistelut käYRaatteen tien v€uressaon myös tiin Karjalan kannaksella,mutta
useita muistomerkkejä.Muisto- myös Pohjois-SuomensotanäYtmerkkejä ovat pJstyttäineetsuo- t?imölIä oli oma merkitYksenmalaistenlisiiksi myösvenäilåiiset sä. Merkittävää oli myös se, että Suomussalmenvoitot saarmja ukrainalaiset.
alla,
Neuvostoliiton 44. divisioo- tettiin asevelvollisuusarmeij
nan niiehistö oli talvisodassalä- jossa reservilåiisetkäytiinnössä
hes kokonaisuudessaanukrai- puolustivat omia kotiseutujaan.
nalaista.Oma inuistomerkkinsä Tämä on etu, jota ammattiaron myös vienankarjalaisille,jot- meijoilla ei voida korvata tåinäka ovat kulkeneet Raatteentietä käåinpäiiväinä.
Sipoon Reserviläiset ry on
pakolaisina Suomeen Neuvostoliiton perustamisenjåilkeen,ja vuonna 2004 perustettu avoin
samaatietä ovat kulkeneetsuo- maanpuolustusyhdistys, jonmalaiset heimosoturit 1920-lu- ka jäsenyys on avoin kaikille 18
vun alussaitään, vapauttamaan vuotta täyttåineilleSuomenkansalaisille.
Vienaa.
Yn-distyksen to iminta käsittää
Raatteenmuseotienalussasijaitsee RaatteenPortti, joka toi- aatteellista maiulpuolustustyömii museona kesäisin.Alueelle tä, kuntoliikuntaa, ammuntaa,
on kerätty paljon talvisodan ai- tutustumiskäyntejä j a illanvietkaista sotasaalista,kuten vank- toja.
Lisätietoa yhdistYksentoimin kureita, tykkejä, panssarivaunuja ja ajoneuvoja.Alueella on nasta saa sen kotisiuuilta wwtu.
myös talvisodan monumentti, sipoonreseruilai set.fi
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Sipoon edustus. Sipoon reserviläistenVille Hellen,Ossi lkonen Petteri Seppänen

Aktiivinen reserviläiskevätjatkuu
Sipoon Reserviläiset ry jatkaa
sotilastaitoja mittaaville lotoksillej a liikuntatapahtumiin osallistumista.Tällä kertaakohteina
olivat yhdistyksenoma CooPerjuoksu j a Hyvinkäåilläj iirj estetty
Salpajotos.
Kolmen hengen joukkueet
suorittivat erinomaisessaulkoilusäässäHyvinkään Reserviläiset ry:n ja Hyvinkään Reserviläisupseerit ry:n järjestämällä
Salpajotoksella sotilaallisiatehtävärästeja.Rastienvåilit kuljettiin kesäseen taPaanmarssien
suunnistaen kauPunki- ja metsämaastossa.
Rasteillamitattiin osallistujien taitoja muun muassa tilanteen mukaisessaampumisessa,
sotilastietoudessa,ensiavussa'
paloturvallisuudessajne'
Salpajotos järjestettiin tänä
vuonna jo toista kertaa maanpuolustuskoulutusYhdistYksen
avustuksella, Hryinkään maastossa.Rastit sijaitsivat niin keskustassa kuin lentokentänkin
lähimaastossa,reiPPaat kelloa
vastaan suoritetut välisiirtymiset pitivät tunnelman reiPPaana ja hikisenä.
Sipoonj oukkuesijoittui kilPailussahienosti neljåinneksivaikka
osallistuikinvastatoiseenyhdistysten viiliseenJotokseen.
- Lopputulos oli erinomainen

Veden valassa' Ville HellenYlitylitystää vesistöäimprovisoidulla
välineellä.
ottaen huomioon kilPailun kovan tason,lisåiksitiediimme mitä
p arantaayhdistYksemme omilla
harj oituksilla, totesi yhdistyksen
puheenjohtajaOssiIkonen Palkintoj enjaon j äilkeen.
Ikonen kutsuikin kaikki asiasta kiinnostuneet täysi-ikiiiset
kansalaisetmukaan niin SiPoon
Reserviläisiin, kuin lotostelemaankin.
Li,sätietoa: www.siPoonreseruilaiset.fi

