KUVIA ORBINSKIEN KARJALAAN SUUNTAUTUNEELTA RETKELTÄ 2013
Matkanjohtaja Svetlana Hirvonen oli syntyperäisenä viipurilaisena ja äidinkieleltään venäjää puhuvana oiva opas tämän
paljon Helsinkiä ja Pietaria ulkoisesti muistuttavan vanhan suomalaisen kaupungin tunnelmiin.

Viipuriin matkatessa tutustuimme sotahistorian tutkija Osmo Sintosen opastuksella suomalaisten ja venäläisten
rintamalinjojen sijaintiin Tali-Ihantalan muistomerkin läheisyydessä. Silmäkulmat kostuivat sotiemme sankareita
muistellessa.

”Muistomerkin ovat asettaneet Ryhmä Vihman joukko-osastot JR12 JR35 KTR14 ERP16 3.7.1999”, lukee Tali-Ihantalan
muistokivessä. Talvi- ja jatkosodan veteraani Veikko Orkasalon (ent. Orbinski) perilliset asettuivat kuvaan.

Viipurilainen ravintola lähellä linnaa tarjosi lounaalla hyvää ruokaa ja komeat historialliset puitteet
matkalaisille.

Pyöreän tornin illallinen kutsuu. Luvassa oli venäläistä kansantanssia ja upea historiallinen interiööri.

Tunnelma Pyöreän tornin ylimmässä juhlakerroksessa oli iloinen. Meidän lisäksemme ravintolassa oli
muitakin suomalaisia sukuseuroja, joten sali oli aivan täynnä.

Suunnilleen tässä kohdassa Viipurin läänin Pyhäjärvellä sijaitsi vanhempi Taubilan kartano, johon
ensimmäinen Albrecht Johan Orbinski tuli tilanhoitajaksi 1600-luvun puolivälissä. Orbinskin suvun
edustajat asettuivat kuvaan kunnioittavissa tunnelmissa. Paikka näytti aivan ihanalta, sillä näkymät alas
järvelle olivat silmiähivelevän kauniit. Sanalla sanoen: Pyhäjärvi vei sydämemme!

Taubilan uudemman kartanon pääsisäänkäynnin rappuset ja perustukset löytyivät ryteiköstä. Myöhemmin
kartanon omisti mm. suklaaimperiumin perustaja Karl Fazer.

Näkymä Orbinskin hovin tiluksille. Orbinskit asuivat tällä kohtaa Pyhäjärven rannassa ilmeisesti aina
1740-luvulle saakka. Taustalla lahden takana näkyy Taubilan kartanon niemeä. Orbinskin hovin paikka on
tarkkaan tiedossa, mutta pääsyn meiltä esti muhkeana kasvava ohdakepelto, mikä olisi vaatinut
matkalaisilta hieman järeämmät suojavarusteet. Keväisin olisi helpompi rymytä näillä paikoilla
kasvillisuuden ollessa vähäistä.

Tyydyimme siis pällistelemään esi-isäimme asuinsijoja jonkin matkan päästä, mihin pääsimme tietä
pitkin kävellen venäläisten omakotitalojen ohi. Osmo Sintonen osoittaa kohden Orbinskin talon
paikkaa.

Lounaspaikkamme Pyhäjärvellä oli lumoavan kaunis Lomaranta, jonka suomalaisen omistajan Antti
Musakan suku on Pyhäjärveltä kotoisin. Koko useita rakennuksia käsittävä alue oli upea ja hyvin
hoidettu.

1740-luvulla epähuomiossa savolaistuneet Orbinskit ryhtyivät nyt vauhdilla hautomaan paluuta
juurilleen. Karjalaisuus kolahti aika voimalllisesti tässä Pyhäjärven rannalla hellepäivänä
seisoskellessa.

Pyhäjärvellä sijaitsee myös suomalaisten sinne vuonna 1936 pystyttämä lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkki. Valtavaan peltokivistä muurattuun torniin on kiinnitetty muistolaatta ja taitelijan
tekemä reliefi. Kivirakennelman takana on tyhjä pieni vankityrmä muistona ”uhasta, kidutuksesta,
karkotuksesta ja kuolemasta”, jolla ”vieraat mahtajat” talonpoikaa orjuuttivat. Orbinskeja kokoontui
tällä kertaa hieman noloina yhteiskuvaan. Olivatko esi-isät noin pahoja? Kyllähän Kimmo Katajala
kuvaa tutkimuksessaan ”Nälkäkapina” pyhäjärveläisten isäntien ja talonpoikien kiristyneitä suhteita.
Albrecht Johan Orbinskia nimitettiin muun muassa ”Saksan pedoksi”. Toisaalta Orbinski jakoi
talonpojilleen 1600-luvun lopun suurina nälkävuosina laareistaan viljaa. Ja oli hänellä omien
maksusitoumustensakin kanssa silloin vaikeaa. (Alempi kuva: Olli Saarniaho)

Tässä Pyhäjärven 1700-luvulla
rakennetun jo tuhoutuneen
kirkon muistomerkki. Orbinskien
aikana rakennettiin tätä edeltävä
kirkko, joka ilmeisesti ehti olla
pystyssä vain sadan vuoden
ajan. Onkohan ”Orbinskien
kirkko” sijainnut tällä samalla
paikalla? Tätä voisi vielä
selvittää. Varmaa on, että
Orbinski oli vahvasti tekemisissä
kirkon rakentamisen kanssa.
Priozersk, Käkisalmen
venäjänkielinen nimi, kuvailee
kaupunkia juuri niin kuin asia on:
”järven äärellä”.
Rautatieasemakin sijaitsee
erittäin kauniissa paikassa.

Hidasta batistini-kävelyä Käkisalmen ratapihalla, vai? Orbinskien olutreissu.

Suomalaisajalta peräisin olevan aseman olivat venäläiset hiljattain kunnostaneet oikein hienosti.

Entinen suomalaishotelli Vuoksenhovi on arkkitehti Jalmari Lankisen suunnittelema
funkkisrakennus Käkisalmen Lenin-aukion laidalla. Nykyisin nimi on Hotelli Korela. Meidän
mielestämme se oli ehkä vielä viipurilaistakin hotelliamme tyylikkäämpi.

Nämä seurueeseemme kuuluvat rouvat olivat kumpikin jossain elämänsä vaiheessa työskennelleet
leipomossa. Paikallisten konditoriatuotteiden tarkastelua ammattilaissilmin.

Käkisalmen iltana
illastimme hotelli Korelaa
vastapäätä sijaitsevassa
merirosvohenkisessä
ravintolassa, jossa oli
kaikkea asiaankuuluvaa
rekvisiittaa täytettyä
hyljettä, elävää kalaa ja
häkkipapukaijaa myöten.
Käkisalmen opastetulla
bussikierroksella kävimme
myös tutustumassa
paikalliseen
ortodoksikirkkoon.
Oikeastaan niitä oli kaksi,
vanha ja uusi, joista
jälkimmäisessä oli
hartaustilaisuus
meneillään.

Käkisalmen vanha
ortodoksikirkko on
kiehtovan näköinen
rakennus, joka ilmeisesti
on jäänyt enemmänkin
koristeeksi.
Pääsimme oppaamme
järjestämällä
erikoisluvalla Venäjän
armeijan kylpyläalueelle,
jossa jo suomalaisten
aikaan oli armeijan
kasarmeja. Kyse on
kuitenkin alunperin
Käkisalmen
keskiaikaisesta
kaupungista, joka oli
ympäröity muurein. Esko
Simosen laatimien
karttojen avulla Osmo
Sintonen suunnisti
esiäitimme Agneta
Gyllenspångin (o. s.
Boisman) pihamaalle,
jossa oli kaksikin kivistä
talousrakennusta sekä
kivimuurin pätkä
näkyvissä. Orbinskit
seisomassa
vaikuttuneina esiäitinsä
portilla.

Yllä toinen leskikapteenska
Agneta Gyllenspångin
pihamaan kulmilla
säilyneestä
kivirakennelmista. Vastapäätä
sijaitsi myös 1600-luvun
lopulla Katarina Orbinskin (o.
s. Gyllenspång) veljen talo.
Toinen veli piti majaansa sillä
kohdin, missä nyt on
suomalaisten aikanaan
rakentama armeijan kasarmi.
Alla Käkisalmea meille
erittäin asiantuntevasti
esitellyt oppaamme.

Käkisalmen keskiaikaisen kaupungin muuri (vasemmalla) on vielä selkeästi hahmotettavissa,
vaikka maavallit peittävätkin sen. Venäläisarmeijan sanatorioalue oli erittäin viehättävä. Olisi
varmasti syytä suorittaa alueella arkeologisia kaivauksia. Ties mitä Orbinskejakin koskevaa sieltä
löytyisi.

Vietimme alueella tovin kuljeskellen ja ihmetellen ”löytöjämme”. Takana näkyy se suomalaisten
rakentamista kasarmeista, joka on toisen Gyllenspång-veljen talon paikalla. Arkkitehtuuri on
tyypillistä keltaista empireä kuin suoraan Helsingin keskustasta repäistynä.

Keskiaikaisen Käkisalmen kaupungin alueella on muurien lisäksi säilynyt useita kaupunkiin
jotaneita porttejakin. Tämän läpi pääsi aikanaan Vuoksen yli ikiaikaiseen Korelan linnaan
johtavalle puusillalle. Kuuluu siis ehdottomasti osastoon ”missä esi-isämme kulkivat kerran”.

Käkisalmen eli Korelan 1300-luvulta peräisin oleva linnoitus, josta on taisteltu loputtomasti, ja joka on
vaihtanut omistajaa useita kertoja. 1800-luvulle asti Vuoksen pinta oli noin puolitoista metriä
korkeammalla, joten alunperin linnaa ympäröivät Olavinlinnan tyyliin melkoiset vesimassat. Nyt näky on
suihkulähteineen lähinnä idyllinen.

Ryhmämme
kävelemässä lähellä
Käkisalmen
muinaisen
kaupungin toria.
Kadut ja
keskiaikaisen
kaupungin
asemakaava olivat
edelleen
kohtuullisen hyvin
hahmotettavissa.
Torin paikalla oli
nytkin puistomainen
aukio. Yläkuvassa
puiden takaa
pilkottaa Korelan
linnan tornin katto.
Korelan linnassa oli
meneillään
keskiaikainen
turnajaistapahtuma,
jollaiset ovat
Venäjällä ja KeskiEuroopassa erittäin
suosittuja. Tässä
turnajaisrekvisiitta ja
nykyajan
hevosvoimat
paiskaavat kättä
puolustustornin
juurella.

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Kirsti Kalaniemi seisomassa Korelan linnan valleilla ja
näyttämässä keskiaikaisen Käkisalmen karttaa. Kaupunginmuurin muoto on selvästi
hahmotettavissa tässäkin kuvassa Vuoksen toisella puolella.

Käkisalmen eli Korelan linnan sisäpihalla sijaitsee Käkisalmen museo, johon tutustumiseen
meillä ei valitettavasti tällä kertaa ollut aikaa. Museota kehutaan erääksi Karjalan
huippukohteeksi, joten Orbinskien olisi varmasti syytä vastaisuudessa tutustua sen kokoelmiin.

Viipurin uljas linna seisoo pienellä kalliosaarella salmessa, jossa Suomenvedenpohja ja Viipurinlahti
kohtaavat. Sen tornin näkeminen on suomalaisille kirvelevä muisto. Kesäkuun 20. päivänä 1944 kello
16.45 jouduttiin Suomen siniristilippu laskemaan viimeisen kerran linnan tornista. Viisi minuuttia
myöhemmin suomalaiset räjäyttivät linnansillan taivaan tuuliin ja poistuivat kovaonnisen eversti
Kempin johdolla menetetystä Karjalan pääkaupungista.

On todella helppo ymmärtää, että entisten viipurilaisten sydän sykähtää näillä Piispan- ja
Karjaportinkatujen kulmilla. Kerrassaan lumoavaa!

Tämänkertainen lounaspaikkamme oli tyylikäs sisäpihalla sijaitseva ravintola Viipurin vanhassa
keskustassa Piispankadulla. Ruoka oli jälleen maukasta ja seurueemme iloinen.

Tutustuimme Viipurin perinteikkääseen kauppahalliin. Saimme vinkin erittäin maukkaasta
suklaasta. Se tekikin maistiaisten jälkeen kauppansa. Jotkut ostivat sitä laatikollisen.

Viimeinen silmäys tällä matkalla bussin ikkunasta kohden Viipuria. ”Sellainen ol’ Viipuri,
karjalaisten kaupunki”. Ja niin tulivat vihdoin Orbinskitkin täysin tietoisiksi karjalaisuudestaan.

Yllä aito käkisalmelainen
kukkopilli, jollaisia
Orbinskin sukumatkalaiset
ostivat lähes riemullisen
kotiseututunteen
valtaamina Käkisalmen
linnan myymälästä. Tarun
mukaan Käkisalmi
perustettiin siihen Vuoksen
ja Laatokan
yhtymäkohtaan, missä
käki kukkui.
Alla Taubilan kartanon
mullassa kasvava kasvi,
joka on peräisin
toissavuotisesta
jouluasetelmasta. Se oli
unohtunut kellarin
hämärään ja sinnitellyt
siellä lähes ilman vettä
yhden talven. Lopulta se
puhkesi kaiken huipuksi
kukkaan. Tämä oli niin
erikoinen tapaus, että ei
tarvinnut kauan miettiä,
mille kasville Taubilasta
tuotu multa annetaan.
Sellainen on ollut Orbinskisuvunkin historia. Uljaan
alun jälkeen ei elo aina ole
ollut pelkkää
ruusuntuoksua!
Matkamme Karjalaan onnistui erinomaisesti. Kiitos kaikille mukana olleille loistavasta matkaseurasta!

