
Seppo Helppolainen, puhe 10.6.2022 
 
Taas on vierähtänyt vuosi siitä, kun 42. RjK perustettiin vuonna 1941. 
 
81 vuotta sitten tällä paikalla olleet miehet eivät tienneet, mikä heitä odottaa. He eivät tienneet, että rauhan 
päiviä on jäljellä enää 16 ja että heitä on 7 kuukautta myöhemmin (15.1.1942) jäljellä enää viitisenkymmentä 
miestä. On vaatinut suurta rohkeutta lähteä hyökkäykseen, kun tietää, että tappioita tulee. 
 
Komppania oli heittopussi, joka joutui alistetuksi lukuisia kertoja eri joukko-osastoille. Tämä selittänee suuret 
tappiot, kun joutuivat varmaankin pahimpiin paikkoihin. 
 
Olemme kokoontuneet tämän uusitulla muistolaatalla varustetun muistomerkin äärelle kunnioittamaan niitä 
miehiä, jotka osaltaan vaikuttivat siihen, ettem ole nyt osa Putinin Venäjää. 
 
Airi Muston uusi Seesjärvi-kirja on kattava kuvaus komppanian sotataipaleesta aina nimiluetteloita myöten. 
Suosittelen kirjaa. 
 
Kaikki tietänevät komppanian tapahtumista, joten kerron yksittäisen taistelijan tapahtumista lukemalla isäni 
Johannes Helppolaisen muistelmia ja suullisia kertomuksia. Osa teistä on näitä kuullutkin 3 vuotta sitten, 
tosin nyt on joitakin uusia tapahtumia tullut mieleeni. 
 
Johannes Helppolaisen muistelmia ja suullisia kertomuksia 
 
Taistelupaikat: 
Kanaoja-Rättijärvi-Juustila-Säiniö (Viipurin lähellä Porlammen motinvartijana) 
Prääsä-Matrossa-Polovina-Petroskoi-Munjärvi-Liistepohja-Suurlahti-Seesjärven lohko 
 
- Tornimäen valtauksessa kaatui useita paikkakunnia miehiä. 

- Juustila vallattiin yllätyshyökkäyksellä. Saatiin useita vankeja. Oltiin vähän aikaa motissa. 

- Viipurin valtauksen (Säiniö) jälkeen komppania siirrettiin Prääsään, jossa sain pienen sirpaleen rintaan. 
- Matrossan kylän valtaus tapahtui yllätyshyökkäyksellä. Olivat ruokailupuuhissa. Oli hyvää herspuuroa ja 

votkaa. Juvakan Toivo joutui kaksintaisteluun venäläisen kapteenin kanssa. Toivo voitti. Kaksi 
vuorokautta myöhemmin Toivo joutui käsikähmään 2 venäläisen kanssa. Pääsimme apuun ja Toivo 
vapaaksi, joskin naama turvonneena. 

- Komppaniamme joutui usein alistetuksi muille yksiköille ja kiertotehtäviin. 

- Suurlahden kylän taistelussa oli joukkueemme jäädä mottiin, kun joukkueemme ei saanut 
vetäytymiskäskyä ja muu komppania oli poistunut asemistaan. Ilman Aarne Ojalaa (kuoli komppanian 
viimeisenä miehenä syyskuussa 2018) niin olisi käynytkin, mutta hän onneksi huomasi saarrostuksen. 

- Joukkueen johtaja, luutnantti Liira haavoittui, kun luoti meni miehen läpi. Hän kuitenkin toipui. 

- Viljam Kaipia jäi jäälle ja moni mies sai turkkiinsa reikiä. Kävimme yöllä katsomassa paikkaa, Kaipia oli 
viety pois. 

 
Suullisia kertomuksia 
 
- Sain puunsiruja vatsaan, kun laatikkomiina räjähti pioneerin kädessä. 

- Ampumahiihtokilpailu Seesjärven jäällä: ajettiin takaa rannan läheisyyteen tullutta venäläispartiota. Kun 
ammuimme, heittäytyivät jäälle ja kun hiihdimme, hekin hiihtivät. 

- Kyllä suovesi maistui hyvältä! 



- Putkiiminan lanka löytyi, kun piti varpua edessä kulkiessa. 

- Arka venäläinen kk-mies: ampui pää piilossa. Olisimme kaikki kuolleet, jos olisi tähdännyt. 
 
Muita huomioita 
 
Matrossan linnoitus: 
 
- 949 katettua pesäkettä 

- 39 kk-asemaa 

- 29.8. Penttilän Viljo sanoi: ”Kovasta on kuolema haettava.” Hän kaatui muutama tunti myöhemmin 
Matrossan valtauksessa. 

- 29.10. uudet sotasaalisturkit 

- 7.11. 50 km marssi räntäistä, iljanteista tietä pitkin 

- 26.11. raivoisa hyökkäys, paljon tappioita ja katkeruuttakin herätti 

- Viljam Kaipia ampui venäläisen, otti luodin talteen ja sanoi, että sotamuistoksi. Kaksi päivää myöhemmin, 
oli itse kylmänä 

 
Isä toi sodasta sotasaalista: pistimen, telttakankaan kappaleen ja huopatossut, joista varret oli leikattu pois. 
Hän käytti niitä aamutohveleina. 
 
 


