
man käyttöön lauttojen hinauksissa. Jo koettiin kalliiksi, alus päätettiin ostaa palkkaa ylityöstä, johon hänellä oli
kesäksi 1913 vuokrattiin Hämekoski- O.Y. Lauttauskalustolle syksyllä 1916. sopimuksän mukaanoikeus. Konemie-
yhtiöltä varppaaja Si/va Jänisjärven Kauppahinnaksi sovittiin 40 000 mark- hiå oh vähennetty aikoja sitten ja
hinauksiin ja saman vuoden jou- kaa. Silvaa, joka oli siis varppaja, edelleenpitilaivassätyöskånnelläyötja
lukuussa yhdistyksen hallitus päätti ti- käytettiinliihinnäPienelläJänisjåirvellä. päivät säamarta lisämaksua ylity<;sta.
lata uuden hinaajan, siis ei varppaajaa, Sen päällikkönä toimi syksyyn 1922 Kuten sanottu, oli isiinnistö iuoitunut
Kotkan Konepajalta. Toukokuun Oskar Pesonen ja tämiin jälkeen A. Ni- koneenhoitajan vaatimukseen, mutta
puolivälissä 1914 Värtsilän asemalle iranen. Silvaan rakennettiin päiillikön- kapteenikaikellaisillavalheellisillakei-
toimitettu alus sai ntmen Inna ja oli 17 hytti kannelle ajohytin taakse. noilla sai estetyksi ylityökorvauksen.
metriä pitkä ja siinä oli 7-5 ^ihv:n-kone. Jo ennen Silvan kauppaa, keväällä Konemiehet (koneenh. la lämmittäjä)
Alus tuli maksamaan 29 600 markkaa. 7916, LailI"auskalustoile oti osiett" liiksivät silloin pois tyosta, joten laiva

Oksala kirjoittaa: "Ensimmäisinä Värtsilä-yhtiöltä edellä mainittu pieni olisi joutunut lakkotilaan, jos ei eräs
vuosinaan "Irma" hinasi pyräitä Värt- höyryalus Soanlahti. Laivaa käytettiin toinen työläinen, jonka luo kapteeni
silän asemalta Y1änteelle, jota tyrita pyräiden hinaukseen Soanjoella maan- lähetti sanansaaattajansa,olisi ollutniin
varten laiva hankittiin. Kun kuitenkin tiesillasta Kintsinlahteen sekä myös raukkamainen kuin oli. Hän nimittäin
osoittautui,ettälaivajaksoihinatalaut- rantojenkeräykseen. Soanlahdenkone ilomielin suostui kaikkiin kapteenin
toja itse Jänisjärvelläkin, alettiin sitä ja kattila olivat kuitenkin huonokun- ehtoihin polkien täten tovereidensa
yhä enemmän käyttää tähåin tarkoituk- toiset,jasiksialuksenkäyttöjiiikahteen etuja."
seen, joskin siltä meni suurin osa työa- kesään. syksyllä l9l1 soantahlinostet- Kaksi viikkoa myöhemmin lehti jou-
jasta hevosponttuunien auttamiseen tiinylösVärtsilässäjatarkoituksenaoli tui perumaan "uutisensa". Lehteen oli
sekä ponttuunien ja puomien takaisin uusia se kokonaan. Korjaussuunnitel- lahätetty laaja vastine, jota lehti ei
tuomiseen. Yksinomaan lauttojen mat osoittautuivat kuitenkin niin kallii- kuitenkäan tilanpuutteeseen vedoten
hinauksiinvoitiit"Irmaa" käyttäävasta ksi, ettäniistäluoluttiinjaalus_myytiin jukaisuut, mutta "kun oikaisu näyttää
sitten, kun hevosponttuunit kokonaan LehtoniemenKonepajallekesä11ä1920. äsialliselta" sen sisältöä selostettiin
Jänisjiirveltä hävitettiin." Nåtin kirjoit- Siitä rakennettiin uusi höyryalus, mutta lehdessä seuraavasti: "Uutisessa
taa Oksala. Irman etsimmäisenä pääl- mikä? Konepajan piirustusluettelossa mainittu koneen hoitaja oli, tultuaan
likkönä toimi Kaarlo Pitkänen kesän on tarjolla lukuisia ehdokkaita. kyseessä olewan laiwan masinistiksi
1974'Hänen seuraajakseen tuli laiwri Lokakuussa 1919 Kansan voimassa wiime kewäänä, itse "kenkkuillut" pit-Viktor Suomalainen, Antonin^ veli. oli uutinen "Jänisjärven hinaajien kap- kin kesää tekeytyen koko laiwan
Tämä siirtyi kuitenkin uuteen ltslton teenit keljuilevat'i uutisessa todettiin: komennon maaraaSatsi wälittämättä
kesiillä 1920, jolloin lrmaan tuli Eino "Jänisjärvellä on lauttojen vedossa mitään laiwan kaptöenista, joka maini-Suomalainen' toiminut kaksi laivaa, joisia toisessa on tun wastineen mukaan on ollut tasa-

Hämekoski-yhtlön Silva oli vuokrat- kapteeninahyvinkaksinaamainenmies. puolinen ja oikeudenmukainen mies.
tuna lauttausyhdistykselle kolmen Kapteeni rupesi vehkeilemään laivan Koneenhoitajan riitaisesta käyt
k".r" urun (1914-16 

".kk"jr.

Kotkassa 1914 rakennettu lrma kesällä 1930. (Arvi Luopainen)
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Jänisjärven Lauttausyhdistyksen (oikeastaan Lauttauskalusto Oy:n) laivoien "laivaparaati" 192)-luvulla, Otso, lrma ia Silva.
(Juhani Lehikoinen)

koneenkäyttäjä "sattui olemaan poissa eikä lauttausyhdistyksen ole enään tar-

laiwalta", kuten uutisessalnme mainit- vinnutluokratavieraitalaivojahinauk-
tiin, kun hän useinkin toisen laiwan siinsa. Samoin ovat hevosponttaanit
kanssa oli kokonaan toisella puolella joutuneet kokonaan pois. Voidaan kat-
järweä. Ja jos ei mainittu "Otson" soa, että hinaus on näiden kolmen
koneenkäyttäjä aiwan äsken ole muut- nykyäiintyössäolevanlaivanavullajiir-
tartf,t " Irmaan", oli wiimeksimainitussa jestetty täysin ajanmukaiselle kannalle.
koneenkäyttäjänä onnettomuuden sat- Jos hinaajia vastaisuudessa katsottaisi
tuessa juuri tuo tottumaton poika." voitavan lisätä, niin kysymykseen tule-

Jänisjärvi olisi syntynyt tulivuoren
kraateerista. Viimeaikaisten tut-
kimusten mukaan Jänisjärvi on kuiten-
kin meteoriitin aikaansaannos.

Lauttausyhdistys sai myöhemmin
vielä yhden hinaajan lisää, kun
kulkunsa lopettanut Dagmar ostettiin
Läskelä-yhtiöltä 1938 ja siitä tehtiin hi-
naaja V et o. Laivasta purettiin kansirak-
enteet ajohyttiä lukuun ottamatta ja sii-
hen laitettiin hinausvinssi peräkannelle.
Yhdistyksen toiminta keskeytyi 1940,
jolloin talvisodan seurauksena valtaosa
lauttausyhdistyksen toimialueesta jäi
Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle.
Jatkosodan aikana toiminta saatiin
uudestaan käyntiin, mutta se loppui täy-
dellisesti kesällä 19 44.

Jänisjärven laivamiehiä

Lehti katsoi lauttauspäällikön vat vaan pienet laivat, joita voidaan

nuukuuden olevan syynä siilen, ettei käyttää joko jokisuissa pyräitä

päteviä konemestareiia palkattu uiton vetämässätairantojenkeruussa." Kuten

iaivoihin. "Kun kånemestareita edellätodettTit,Otsonensimmäiseksi
kewäällä oli tarjolla sekä asetusten päälliköksi tuli Viktor Suomalainen'

mukaisia että ei-asetuksia tävttäwiä, oli Myöhemmin mm' Aarre Immonen

lauttauspäällikkö turottui tultawan toimi päällikkönä Otsossa, Aukust Hir-
toimeen wiimeksimainituilla, kuul- vonen lrmassa ja Aulis Silvennoinen

tuaan, että nämä ryhtywät toimeensa Silvassa'

100 mk. halwemmalla kuukausipal- Varsinaisten hinausten ja muiden
kalla." Lehti esitti lopuksi toivomuk- työajojenlisiiksi"uittoyhtiön",niinkuin
senaan, että merenkuluntarkastaja lauttausyhdistystä yleisesti kutsuttiin,
saataisiin käymään Jiinisj iirvellä laivat ehtivät tekemään muitakin ajoja. Reino Ikonen

Kaksikaan luvaa (Irma ja silva) ei Esimerkiksi elokuussa 1938, kun Sor- Reino Ikonen vietti lapsuutensa ja
ehtinyt hoitamaan Jänisjärven hinauk- tavalanlotta-jasuojeluskuntapiintviet- nuoruutensakeskellaPientliJänisjärveä
sia, la niinpä kesäIä l9L1 laut- tivät kesäjuhliaan Suistamolla, ohjel- olevassa Kontiosaaressa. Isä kalasti ja
tausy-hdistyksellä oli käytössä vielä maan kuului myös laivamatka, josta hoitipientämaatilaansa,viljeltyäoli3-4
useita hevosponttoneita. Neljä Laatokkakirjoittinäin: hehtäaria. Ikoset olivat saaren ainoat
ponttoneilla käytetyistä hevosista oli "Lauantaina alkoi päivän ohjelma asukkaat. Kontiosaari sijaitsee väylän
yhdistyksen omia. Lisäksi Hämekoski- tuliaiskahvilla seminaarilla. Sen jälkeen varressa ja niinpä Jlinisjiirven laivat, ui-
yhtiön Dagmar-hinaaja o1i ajoittain lähdettiin retkeilylle Jänisjärvelle. ton hinaajat lrma, Otso, Silva ia Veto

vuokrattuna lauttausyhdistyksen käyt- Jänisjärven Lauttausyhdistys oli ret- tulivat Reinolle tutuiksi. "Joskus laivat
töön. Jotta ponttoneista päästäisiin keilyä varten luovuttanut laivan. Ret- ajovat rantaan ja miehet tulivat meille
lopullisesti eroon, syksyllät919 päätet- kesiä muodostui erittöin mielenkiin- kylpemälin tai kalaa ostamaan."
tiin hankkia uusi, voimakas hinaaja. toinen ja hauska matka. Sen aikana Omakohtaista kokemusta laivoista
Alus tilattiin Lehtoniemen Konepajalta käytiin myös Selkäsaaressa, jossa saa- Reino Ikonen sai kesällä 1939, jolloin
ja Otso-timen saanut hinaaja valmistui tiin nähdä vanhan tulivuoren jätteet. hän oli kansimiehenä uittoyhdistyksen
kesälIä 1920. Aluksen mitat olivat 18,9 Kuten tiedetään, ovat Selkäsaaret aiko- Vedossa. Hän oli tuolloin 15-vuotias.
x4,3x 1,6metriäjasiinäoli 150ihv:n ien alussa muodostuneet tulivuoren Laiva hinasi avolautoissa puita Jänis-
kone sekä 58 m2:n kattila. Otso tuli laavasta. Retkellä oli runsaasti osanot- joen suulta Hämekoskelle, siis yli Pie-
maksamaan 380 000 markkaa. tajia, jotka palasivat peräti tyytyväisinä nen ja Ison Jänisjiirven. "Aina joskus

Oksala kirjoittaa: "Otso oL osoittau- tältä erikoislaatuiselta matkaltaan." käytiin Viirtsilässä Jänisjokea myöten, I
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Ser Alun reitti ol Värtsilän asemalta
Hämekoskelle. Väliasemiahan oli
Alkulla paljon. Kun se lähti asemalta,
niin ensimmäinen oli melko lähellä, los-
siks sitä sanottiin, kun siinä oli ollu los-
sipaikka, se oli lähin paikka tehtaalta.
Seuraava oli Yläne tai Kakunlahti siellä
missä Jänisjoki laskee Jänisjåirveen ja
mistä alkaa se Jänisjiirven pien selkä. Ja
siinä Yläneessä oli uittoyhtiön tuki-
paikka, siinä oli varmasti uittoyhtiöllek-
kii tulevaa jottain rahtia ja saatto olla
työläisiäkkii. Siitä kymmenkunta
kilometriä etteenpäin oikeeseen ol Lin-
nunvaara, se ol jo Pälkjärven pitäjää.
Siitä lZihti ainakiin perjantaisin aamu-
vuorossa, kun Viirtsilässä oli toripäivä,
paljon maatalloustuotteita, voita ja ker-
maa ja lihhaakii ja kallaa. Siitä mäntiin
etteenpäin ja o1 taas oikeella puolella
matalarantanen Naatselkä, siitä Naat-
selästä kansa tuli niitä maalaisii kyytiin.
Seuraava oli sitten Anoniemi, se oli jo
vasemmalla puolella ja siitäkiin tuli
maitoo §ytiin Värtsilään. Vasempaan
oli vielä Kintsinlahti, se teki aika vink-
kelin eikä sinne ollu paljoo matkusta-
jaliikennettä vaikka oli siellä kauppa.
Mutta siellä Kintsinlahessa ol kalk-
kikivilouhos, sieltä vietiin roomuilla
dolomiittia Värtsilän rautatehtaalle. Sit-
ten oli Luopaussalmi, se ol aika matala
salmi Jiinisjåilen suuren selän ja pienen
selän välissä. Siita kun mäntiin yli, niin
sitten oli Soanlahden kirkonkylä
vasemmalla puolella. Se oli jo vilik-
kaampi, siellähän ol jo kakskii kirkkoo,
suomenkirkko ja niitten kirkko, sinne
tulija sieltä lZihti väkkee, siellä ol kaup-
poja. Soanlahenjälkeen ei ennää olluk-
kaan muutakun Ison Jiinisselåin ylitys ja

tl,/tii-!::i::,:i!ii. jtl'
titttl)i

Pienen Jänisjärven
etelärannalla oli

matalarantainen Naat-
selkä, jonne oli raken-
nettu pitkä laituri. Arui

Luopainen laivatovere-
ineen rantakivellä,

taustalla lrma. Otson
miehistöä Juttulammin
Kinnarissa saunareis-
sulla. Kuvassa myös
talon väkeä sekä Arui

Lonkainen,takana
puuhun nojaamassa.

(AruiLonkainen)

sitten tultiin Hämekoskelle, vaikka ei-
hän se Hämekoskelle saakka päässy,
kun siitä oli vielä neljä kilometrii
Hämekoskelle. Oravaniemeks sitä
sanottiin, myöhemmin siihen tuli rauta-
tie ja laituri tuli Jänisjiilen asemalle.
Siinä laivat yöpy.

Sen Alkun tilalle tuli sitten iso laiva,
Jcinisjcirvi. Se oljo ihan toisenlainen, si-
inä ol kapteenina Suursaaresta Anton
Suomalainen, sillä ol Itämerenlaivurin
paperit. Se Jiinisjcirvi kulki ja tuntu kan-
nattavan, se otti ka{aakiin mukkaansa
kannelle, ne laitto niitä teurastamoon
Viirtsilään. Sille tuli kilipailijaks V2irt-
silä-yhtiön Dagmar, sitä matkustajalai-
vaks sanottiin ja se ol valkoseks
maalattu, mutta välillä se teki niitä
tehtaan hinaustöitä eli hinas roomuilla
kalkkikivvee Kintsinlahesta ja pahvia
Hämekoskelta Värtsilään. Se ol
kakskonneinen, kaks kompoundiko-
netta lauhduttajineen. Siellä oli sillon
kilipailua matkustalaivojen, sen Dag-
marin ja Jrinisjcirven kesken, mutta
molemmilta loppu tulo, kun alettiin ra-

kentaa Suojärvelle rautatietä Mat-
kaselästä, se kulki sitten Hämekosken ja
Jänisjäruen kautta. Ja niin se Jrinisjcirti
myytiin sieltä pois.

Minä olin kolme ja puol kessää laut-
tausyhdistyksen laivoissa, Silva ol en-
simmäinen, siihen mie mänin keväällä
1928, mie olin sillon 17-vuotias. Se
Silva ol varpparilaivaja siiniikii oli ollu
kuivahöyrykone, mutta siihen ol
perästäpäin tehty lauhduttaja, oisko se

kone ollu Porissa rakennettu. Se ollii
voimakkain laiva, vaikka se ol pienin ja
vähäkulutuksellinen, mutta hittain
samalla. Siinä ol iso ankkuri, juakkariks
sanottiin, perässä ja siimoo ol 1200
metrii, ja se juakkar ajettiin sinne yli
kilometrin päiihän, rinkilautta jäi kellu-
maan siks aikaa, tultiin takasin ja otet-
tiin keulaan lautta kiini ja alko varppi
käyvä. Se ol niin tehokas se vinssi, että
siinä ei kulunu paljoo höyryy, mutta
siinä piti olla aina varuilleen, että jos se

sattu ankkur semmoseen paikkaan
missä se rives, niin sillon kone rupes
pyöriin kun ompelukone ja sillon piti
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(Lempi I mmonen/J u han i Leh ikoinen)
teilläon,ettäolisittalaittaneethousunne sanoin kapteenille, se ol sillon Uuno
liehumaan lipun sijjaan.' Ei se vielä Kärnä, se-ol merikapteeni, se ol ollu
siinä muille reuhamu, mutta kävi sitten merilaivoissa ikiinsä,hutta se ol jäiiny
niin, että kun se jätti moottorinsa laivan niistä pois reumatismin takia, niin miä
§lkeen, niin lauhuttajasta löi vettä sii- sanoinKtimalle,katohantuollaonlaeva
hen moottorivenneeseen. Se kun sen maissa. se sano, älä hitossa, ja otti kii-
huomas niin se haukku kaikki konemie- karin j a sanos, D a gmarhan' iiella pn t
het, minut erikseen, minä kun olin sillon vie. Ja myö mäntiiri sinne ja kun tuitiin
allaalla. Mutta enhän minä tienny että se lähelle Häyhzin pekka huuiaa että elkee
olijättåtnypaattinsalauhuttajankohalle. männä että myö ollaan maissa tiällä.
Ei siitä muuta tullu, kun ettei se kippari Myö saatiin ankkuriin hyvä pito ja kun
enää seuraavana kesänä päässy lai- myöoltiinvietylautta,niinlauttamiehet
vaan." ol meillä mrliana ja niillä vene, niin

Isompia havereita ei sattunut uiton myö vietiin venneellä pukseeeri Dag-
laivoille Arvi Lonkaisen lyhyen lai- mariin. Ja kun myö veettiin, rnin Dag-
vamiesuran aikana. Irmalle syksyllä mar vaan heilu kun se tuli pois sieltä
1920 sattuneesta kattilaräjähdyksestä matalalta, eikä sille tullu mittään vauri-
Lonkainen oli kuullut seuraavaa: ,,sii_ ota. Mutta se anto oppii, että ei sitä
hen aikaan venttiilit ei ollu lukittu. maissakuletalaivalla.,,
venttiilit tahto ruotaa ja siks pitempinä Heinäkuussa 193 1 Arvi Luopainen
seisonta-aikoina venttiilit pidettiin joutui sotaväkeen, ja samalla ioppui
kiinni. Ja sitten kun alko taas lämmitys, hänen laivami"r*un"ru. Hciyrykattiioita
piti muistaa avata venttiili, ja sillon oli hän pääsi kuitenkin hoitamäan lähesilmeisesti jäänyt rintaventtiili koko tyciikansä, mutta maissa.

vattiin vuoden 1943 uittotilastoissa:
"Kevättulva oli poikkeuksellisen
korkea ja aiheutti huomattavia vahink-
oja uittolaitteille. Tulvan mentyä olivat
vesi- samoin kuin sääsuhteet suotuisat.
Työvoimasta oli suuri puute koko
kesän. Eriiille väylille ei saatu työviikeä
ennenkuin sitä ehdittiin siirtää muilta
väyliltä. Parilla väyliillä auttoivat soti-
laat uittotöissä." Uittomäiirä oli tuona
kesänä 157 000 m3.

Sodan päättyminen syyskuussa 1944
lopetti toisen kerran myös Jiinisjiirven
höyrylaivaliikenteen, jota oli kyetty
ylläpitämään jarkosodan kesinä. Tiet-
tävästi kaikki jäljellä olleet neljä uit-
toyhdistyksen laivaa olivat tämänkin
rauhan tullessa Värtsilässä ja jäivät
siten Suomen puolelle. Kymin Osakey-
htiö, Läskelä-yhtiön omisraja ja
vesistön ylivoimaisesti suurin uittaja,
osti hinaajista kaksi suurinta, Otson ja
Vedon. Ne siirrettiin rautateitse Sai-
maalle: Vedosta tlu,li Halla XIV ia Ot
sosta HallaXV. Irmankohtalo on jäänyt
selvittämättä, kuten myös Silvun.
Eräiden tietojen mukaan se jäi muu-
tamaksi vuodeksi Laatokan-Karjalan
Uittoyhdistyksen käyttöön vanhoille
latvavesilleen. Sen viimeisenä päällik-
könä toimi Antri Markkio.

H alla XIV : sta tehtlit puristajatyyp-
pinen niputtaja 1950-luvulla ja alus
romutettiin kymmenkunta vuotta
myöhemmin. Halla W onedelleen ku-
lussa höyrykäyttöisenä; Kymi-yhtiö
myi sen 1969 mikkeliläiselle Olavi
Räsänen Oy:lle, joka rakensi sen mat-
kustajalaivatyyppiseksi ja antoi sille ni-
menOlli.

Laatokan-Karj alan Uittoyhdistys jat-
koi uittoa vesistön Suomen puolelle
jääneillä latvavesillä. Kaurilaan, muu-
tama kilometri ylävirtaan Jänisjokea
Viirtsilästä rakennettiin puiden ylösnos-
topaikka sekä pistoraide. Sotien
jälkeisinä vuosina uittomäärät olivat
vielä jonkinmoiset, mutta nopeasti ne
putosivat lähes olemattomiin; joka vu-
osi ei edes uitettu. Viimeiset uitot Laa-
tokan-Karj alan Uittoyhdistys toteutti
1960-luvun alkuvuosina. tl

Tärkeimpiä lähteitä
Ahvenainen Jorma. Suomen sahateol-
lisuuden historia. 1 984.

Gripenberg Lennaft. Aktiebolaget Wärt-
silä Osakeyhtiö. 1922.

Kaukoranta Toivo. Vär1silän seudun
asutuksesta ja teollisuudesta. 1 

g35.

Mustelin Olof. Nils Ludvig Arppe. Kar-
jalan teollisuuden perustaja. 1 979.

Oksala Arvi. Jänisjärven Laut-
tausyhdistys 1 913-1 922. 1 925.

avvaamata, ja se lämmittäjä, Harti-
kainen nimeltään, huomas sitten sen, ja
rupes awaamaan, mutta se ruppaskii se

Sotavuodet
venttiili, se nous se venttiilin kiemrkka Sotavuodet merkitsivät suuria
kunhänaukassiitäratistajasealkotulla vaikeuksia myös uitolle. Talvisodanhöyry siita venttiilistä hirveellä jälkeen huomaltava osa Jänisjiirven uit-
paine-ella. 

-Se 
ltimmittäjä palo ilmeisesti toyhdistyksen väylistä jai rajan taakse ja

jo siellä alhaalla mutta se lensjärveenja ennen kaikkea tebrisuuslaiiokset, jotka
vasta kuukauven päästä se löyvettiin tarvitsivat uittoa. siksi kesalla i940veestä." uitto Jänisjärven latvaväylillä jäi

Pienempiämatalikoillejakivilleajoja melkein olemattomaksi ja seu-
sattui tietysti aika ajoin. "Dagmar aio raavanakin kesäni uitettiin vain 12000
Tyytinsaaren päässä matalikkoon, jotta m3. Kesällä 1942 "vanha Suomi" oli
se ol melkeen pehkossa siellä. Se kone- saatu vallatuksi kokonaisuudessaan
mestari PekkaHäyhäoli ollu ruotelissa, takaisin ja mm. Läskelän tehtaat olivat
se ol ollu vajjaamiehitetty. se ajo osittaisessa käytössä. Saman vuoden
neljäIlä miehellä. Se ol hyvin sumunån keväällä yhdistettiin Jänisjärven ja
aamu, myö tlltlin Silvalla Hämekos- Salmin Uittoyhdistykset Laatokan Kar-
kelta, meillä ol kuljetuspuomilitka jalan Uittoyhdistykseksi, jonka uit-
mukana. Ja myö huomattiin aamuyöstä tomäärä nousi 120 000 m3:iin.
aika paljon reitiltä syrjästä laiva- Mie Uudenuittoyhdistyksentoimintaaku- | tausyhdistys 1913'1922.1923.

Veto-h i naajan (e nti nen Dagmar) m ieh istö sotakesänä I g42.
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