Orbinskin sukuseuran hallitus esittäytyy
Elokuussa 2018 sukukokous valitsi uuden hallituksen Orbinskin sukuseuralle. Hallituksen jäseniksi valittiin
Anja Hietaneva, Asko Hirvonen, Ritva Hytönen, Katja Orbinski, Pekka Sopanen ja Merja Toikko. Merjaa
lukuun ottamatta muut ovat toimineet hallituksessa jo edellisen kauden, mutta hallituksen esittelyä ei ole
tehty nyt muutamaan vuoteen, joten nyt on sen aika.
Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 26.8.2018, jossa puheenjohtajaksi valittiin Merja Toikko,
varapuheenjohtajaksi Katja Orbinski, sihteeriksi Ritva Hytönen ja rahastonhoitajaksi Anja Hietaneva.
Asko Hirvonen ja Pekka Sopanen toimivat hallituksen jäseninä. Seuraavassa kukin hallituksen jäsen kertoo
hieman itsestään ja miten liittyy Orbinskin sukuun. Esittelyt ovat aakkosjärjestyksessä.

Anja Hietaneva

Rahastonhoitaja

Sukutaulusta: 76
Olen kahdeksas sukupolvi Orbinskien jälkeläisiä Rantasalmella.
Ensimmäinen Orbinski tuli Rantasalmelle 278 vuotta sitten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Albrecht Johan Orbinski, tuli 1741 Rantasalmelle Parkumäkeen
Karl Johan, syntyi 1757 Hiismäessä
Anton Fredrik, syntyi 1794 Repomäessä, muutti Juvalle
Juho Daavid, syntyi 1823 Repomäessä, muutti Juvalle
Gabriel, syntyi 1850 Juvalla, muutti Rantasalmelle 1887 > Altaanmaahan Pinskilään 1893
Aleks Hietaneva (ent. Orbinski), syntyi 1893 Pinskilässä (virallisesti Hämälä)
Lauri Ensio, syntyi 1932 Altaanmaassa Kekkolassa

Asun nyt Rantasalmen asemalla ja käyn töissä Varkaudessa kansainvälisessä teknologiayrityksessä.
Eläkeikään on vielä muutama vuosi ja sen jälkeen voin keskittyä toivottavasti harrastuksiin ja omaan
yritykseen. Harrastuksena ovat musiikki, matkustelu ja käsityöt, kuten mattojen kutominen. Olen myös osaaikayrittäjä ja tarjoamme nuorimman tyttären Marian kanssa tilitoimistopalveluja sekä kesäaikaan pidämme
tyttärien Marian ja Idan kanssa kesäkahviota Kolkonjärven rannalla Rantasalmella.
Kesäkahvio on ollut toiminnassa jo 40 vuoden ajan. Sen perusti isäni Lauri Hietaneva kesällä 1979 ja hän
valitettavasti kuoli äkillisesti samana syksynä. Isäni aloitti myös mökkivuokrauksen 70-luvulla ja tällä hetkellä
vuokraamme kesäaikaan kahta kohdetta. Toinen on syntymäkotini vanha maatila Kekkola Rappusenjärven
rannalla, jonka ukkini Aleks osti 20-luvulla, ja kun talo jäi tyhjäksi mummon ja ukin kuoltua, ryhdyimme
vuokraamaan sitä. Toinen on perushirsimökki Kolkonjärven rannalla. Muutimme Kekkolasta Kolkonpään
kaupan kautta Pinskilään 60-luvulla ja tällä hetkellä taloa asustaa veljeni Kari. Pinskilä on kahden järven

välissä, Rappusen ja Pyhäjärven. Olen joskus miettinyt, ettei liene sattumaa, että Gabriel asettui asumaan
Pyhäjärven rannalle kuten esi-isämme aikanaan Karjalassa.
Ukkini Aleks vaihtoi nimensä 30-luvulla Orbinskistä Hietanevaksi ja lapsena luulin, ettei muita Orbinskeja
olekaan. Toki tiesin ukilla olleen sisaruksia ja kuulin tarinoita suvun tulleen Puolasta Rantasalmelle. Se
kuulosti mielenkiintoiselta ja olen mielelläni mukana Orbinskin suvun toiminnassa. On ollut hienoa saada
tietää kuinka paljon meitä Orbinskeja onkaan ja tutustua heihin. Olen saanut tätä kautta kaukaisista
sukulaisista monta hyvää ystävää!

Asko Hirvonen

Hallituksen jäsen

Olen Asko Hirvonen ja asun Savonlinnan Pihlajalahdessa, joka on läntisin kylä Savonlinnaa (entistä
Säämingin kuntaa). Olen naimisissa ja minulla on neljä lasta ja neljä lastenlasta. Ammatiltani olen
maanviljelijä ja tilani on kasvinviljelytila. Karjasta luovuttiin v. 2011. Tilalla on nykyään hevosia, joilla
harrastan raveja sekä kasvatustoimintaa.
Tila on syntymäkotini ja Hirvosten suku on ollut tilalla vuodesta 1886, jolloin suku on siirtynyt
Rantasalmelta. Äitini äiti oli Alina Orbinski ja hän oli Kustaan sukuhaarasta. Taulu 89.
Orbinskin sukuseuraan sen hallituksen jäseneksi tulin v. 2012 Helsingin sukukokouksessa Suomenlinnassa.
Olen myös toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä sekä kylä- ja muussa yhdistystoiminnassa.
Toimiminen Orbinskin sukuseurassa on mielestäni antoisaa ja mielenkiintoista.

Ritva Hytönen

Sihteeri

Olen Ritva Hytönen ja kuulun sukuun mummini, siis äidin äidin Ida Sofia Orbinskin kautta taulu 83. Tarkoitus
olisi toimia sihteerinä hallituksessa, mutta etäkokoukset ei ole ihan minun juttuni.

Tänne Suomen mekkaan, Helsinkiin olen ajautunut jo kahdeksankymmentäluvun puolivälissä. Sitä ennen
tuli asuttua muutamilla muillakin paikkakunnilla mm. Lahdessa. Syntyisin olen Rantasalmelta, saman järven
vastarannalta, missä Haapaniemen kadettikoulu oli aikoinaan, nyt jäljellä muistomerkki.
Maalaispaikasta lähteneenä tuli kaikki sen aikaiset työt tutuiksi sian porsituksesta lähtien, lampaan
keritsemiset, pellavan loukutus ja kangaspuilla kutominen. Vanhemmille oli tärkeää opettaa maalaistalon
työt, kun emännäksi menee. Sodan jälkeen se oli kaikkien osallistuttava minkä kynnelle kykeni. Toisin on
käynyt, kun yksin elelen edelleen ja vielä kaupungissa. "Eihän sitä tiedä missä se onni piilee" sanoi Henry
Theel aikoinaan jossain tanssipaikalla. Jospa se emännän paikka vielä löytyy.
Tunnistan itsessäni suvun naisten piirteitä, joihin nykyiset harrastukseni liittyvät: Lukupiiri kokoontuu
kerran kuussa lähikirjastossa, Malmin diakoniaruokailussa sotken soppaa samoin kuukausittain,
hulvattoman hauska "Raakkujat kuorokoulu" meille, jotka ei osata laulaa, kokoontuu Kalliossa, kesäisin
läheisellä kaupungin pikkupalstalla kasvattelen kukkia, yrttejä ja sosiaalisia suhteita samanmielisten kanssa.
Helsingissä on 59 kaupungin osaa, jotka toimivat oma alueensa parhaaksi. Oma kaupunginosani
Tapulikaupunki toiminnassa mm. leivon yhteisiin tilaisuuksiin ja varaan teatterilippuja.
Olen luonteeltani helposti innostuva, kun jokin pyytää johonkin uuteen juttuun niin ....aika vaan ei tahdo
riittää. Aikoinaan naureskelin yli 90-vuotiaalle tädilleni, kun hän sanoi, että kalenterista pitää katsoa ensin...

Katja Orbinski

Varapuheenjohtaja

Olen Torniosta lähtöisin, maailmalla mutkan käynyt nykyinen Oululainen. Perheeseeni kuuluu puoliso ja
kolme kouluikäistä lasta. Orbinskin sukuun liityn isäni Timo Orbinskin kautta (sukukirjassa sukutaulun
numero 79). Isoisäni oli Veikko Orkasalo.
Ensimmäiseltä ammatiltani olen ympäristösuunnittelija, mutta kutsumus on vetänyt hoitotyön pariin.
Toimin tällä hetkellä lähihoitajana OYS kirurgian poliklinikalla. Vapaa-aikani vietän perheeni kanssa, laulan
kuorossa ja liikun. Olen innokas indoor cycling harrastaja ja askartelu on minulle mieluista puuhaa. Talvisin
käymme perheeni kanssa Ylläksellä laskettelemassa ja hiihtämässä. Meillä on siellä asuntovaunu
kausipaikalla. Tulevaisuuden haaveena on päästä merelle purjehtimaan, virittää lapsuudenaikainen
harrastus käyntiin.

Pekka Sopanen

Hallituksen jäsen




sukutaulun numero 83. Isoisä Armas Vilho Sopanen, isä Viljo Armas Sopanen (1930-2015)
Lappeenranta

opiskelija, harrastaa mm. kuntoliikuntaa, musiikkia, lukemista, järjestötoimintaa, kissanhoitoa,
penkkiurheilua ja shakkia. Perhe: Puoliso Merja, täysi-ikäiset lapset Ville (s.-93) ja Juho (s.-96).

Merja Toikko

Puheenjohtaja

Liityn sukuun äidinisäni Toivo Orbinskin kautta. Papan isä Arndt ”Arnetti” Heikinpoika löytyy taulusta 68.
Äitini on syntynyt Juvalla, kuten kolme häntä edeltävää sukupolvea; Toivo, Arnetti ja Heikki. Heikin isä
Kaarlo Fredrik oli syntynyt Repomäessä. Minä sen sijaan synnyin Pieksämäellä ja nyt olen asunut jo pitkään
Pohjois-Savossa. Nykyinen koti löytyy Maaningalta (noin 50 km Kuopiosta luoteeseen), missä asun mieheni
ja kissan kanssa omakotitalossa, jonka rakensimme muutama vuosi sitten. Muutamien rakennusprojektien
jälkeen nyt olisi toiveissa harrastaa taas jotain muutakin, mitä töiltä ehtii.
Päivät saan hyvin kulumaan ohjelmistoalan yrityksessä välillä toimistolla Kuopiossa ja välillä asiakkaiden
luona. Vapaa-ajalla pitää tietysti ensin leikittää kissaa ja sitten yrittää vähän liikkua toimistotyön
vastapainoksi. Mikäli keli antaa myöten, talvella tykkään hiihtää perinteisellä tyylillä ja kesäksi löysin
uudelleen suunnistuksen riemun. Nyt myös sukuseuran toiminnassa saa menemään mukavasti aikaa.
Ikuisuusprojektina lienee vanhojen valokuvien selvittely ja toivottavasti jonain päivänä myös niiden
saaminen järjestykseen ja kansiin. Yhdeksi mielenkiinnon kohteeksi on noussut kuvakirjojen tekeminen
sukulaisille lahjaksi. Kohta useampi sukulainen arvaa saavansa merkkipäivänään kirjan täynnä kopioita
vanhoista valokuvista ja erinäisiä piirustuksia sukupuista.

Hallituksen jäsenten sijoittuminen Orbinskin sukuun

