Orbinskin sukuseuran
kiertoajelu Rantasalmella
dosentti Jorma Kaimion
opastuksella
Rantasalmesta tuli Turun rauhassa 1743 Ruotsin ja Venäjän rajapitäjä.
Kouluja ja laitoksia siirrettiin idästä länteen päin Venäjän valtaa pakoon.
Kauppiaita ja muuta väestöä tuli myös. Paikkakunnalla oli paljon
aateliskartanoita ja upseeriston puustelleja. Koulujen valvojat, opettajat ja
oppilaat toivat paikkakunnalle kansainvälisiä, jopa aristokraattisia
vaikutteita. Rantasalmi oli Turun ohella Suomen tiheimmin asuttua seutua.
Väkiluku oli vuonna 1780 lähes kymmenentuhatta henkeä. Elias Lönnrot oli
erittäin vaikuttunut Rantasalmen kulttuurillisesta ja sosiaalisesta elämästä
ollessaan vuonna 1828 Rantasalmella.
Parkumäen taistelun muistomerkki on valmistunut 21. heinäkuuta 1929
Kustaa III:n sodan taistelupaikan tuntumaan. Esi-isämme Albrecht Johan
Orbinski asui perheineen Parkumäessä muutettuaan Karjalan Pyhäjärveltä
Savoon vartioimaan uutta rajaa.

Ruotsin kuningas Kustaa III oli tyytymätön Turun rauhan rajoihin ja
aloitti sodan Venäjää vastaan vuonna 1788. Kustaan sota ei ollut
menestyksellinen: Värälän rauhassa rajalinjaa ei muutettu, ja Rantasalmikin
pysyi siten jakautuneena kahden valtakunnan kesken. Parkumäen taistelussa
vuonna 1789 Ruotsin armeija – tai pikemminkin sen suomalaiset joukot –
saavutti kuitenkin voiton venäläisistä. Voitto Parkumäellä, joka sijaitsee
Rantasalmelta noin viisitoista kilometriä Savonlinnan suuntaan, oli
merkittävä, sillä Ruotsin armeija ei sitten Kaarle XII:n loiston päivien ollut
saanut voitoilla ylpeillä. Niinpä kuningas määräsi valtakunnan kaikkiin
kirkkoihin kiitosmessun Parkumäen voiton kunniaksi.

Seuraavana vuonna kuningas vieraili Rantasalmella ja yöpyi vanhassa
pappilassa. Taistelupaikalla hän ei voinut käydä, koska Parkumäki oli jälleen
jäänyt Venäjän puolelle rajaa. Niinpä hän tyytyi tarkastamaan Säämingissä
vielä koolla olleen Savon jääkärirykmentin. Myöskään Haapaniemessä
kuningas ei vieraillut, koska kadettikoulun toiminta oli sodan takia
keskeytyksissä. Sen sijaan Rantasalmen vallasväelle vierailu oli merkittävä
tapahtuma: kuningasta oltiin jo pitäjän rajalla vastassa ja häntä saateltiin
Juvalle asti.
Jumikkalan kartanon mailla sijainneesta triviaalikoulusta kertoi meille
Rantasalmen virkistys- ja sivistyssäätiön asiamies Vesa Auvinen.

Jumikkala on halki vuosisatojen ollut Rantasalmen kirkonkylän merkittävin
tila. Sen nimi juontaa juurensa Jumikaisen suvusta, josta vanhin kirjallinen
tieto koskee talonpoika Olof Jumikaista ja on peräisin Johan Habermanin
Pien-Savon maantarkastusluettelosta 1620- luvulta. Jumikkalasta tuli 1660luvulla myös sotilasvirkatalo, kapteenin ja myöhemmin Karjalan
rakuunoiden luutnantin puustelli. Koska se sijaitsi kirkon vieressä ja joukot
kokoontuivat kirkolle harjoituksiin ja kirkkoparaatiin, Jumikkalan
puustellista muodostui varmasti myös upseerien kokoontumispaikka.
Triviaalikoulu toimi vuosina 1749–88. Koulun oppilasluettelosta löytyy
myös useita Orbinskeja. A. W. Bagge osti Jumikkalan vuonna 1881 ja aloitti
kauppaliikkeen toiminnan. Jumikkala oli Baggen suvun omistuksessa
kolmen sukupolven ajan, jolloin hammaslääkäri Sisko Bagge antoi sen
testamenttilahjoituksena
Rantasalmen
Osuuspankin
sivistysja
kulttuurisäätiölle.
Haapaniemen kadettikoulun perustaja Yrjö Maunu Sprengtporten ajatteli
nuorten aatelispoikien kehittyvän suotuisammin etäällä keskustan
viettelyksistä ja sijoitti koulun Haapaniemeen, joka sijaitsee Rantasalmelta
noin viisitoista kilometriä Joroisten suuntaan. Se ei kuitenkaan estänyt
kadetinalkuja luistelemasta kirkkaiden syysjäiden aikaan vastarannan
kartanoihin huvittelemaan. Kartanoitten juhliin toivat uusia tuulia eri
koulujen opettajat, jotka viettivät loma-aikansa Tukholmassa, jotkut jopa
kuninkaan hovissa. Ensimmäinen tieto valssin tanssimisesta Suomessa
jouluaattoiltana vuonna 1800 löytyy neljätoistavuotiaan elimäkeläisneitosen
Jacobina Munsterhielmin päiväkirjasta. Jacobinan täti, kenraalimajuri Adolf
Aminoffin leski Ulrika, oli kutsunut Jacobinan viettämään joulua Leislahden
kartanoon.
Orbinskit vierailivat Leislahden puustellissa retkellään vuonna 2014, koska
sieltä kävi esi-isämme Albrecht Johan Orbinski hakemassa vaimon, Elsa
Katarina von Wrightin, 1700-luvun puolivälissä.
Esi-isämme Carl Johan Orbinskihan oli jo ennen Haapaniemen
sotakoulun perustamista ollut oppilaana Sprengtportenin yksityisessä Savon
tiedustelukoulussa, jota Sprengtporten piti kotonaan Ristiinan Brahelinnassa.

Kustaa III:n poika, Kustaa IV Adolf ja kuningatar Dorotea Wilhelmiina
vierailivat Rantasalmella heinäkuussa 1802. Heillä oli mukanaan suuri
seurue kokkeineen ja sokerileipureineen. He eivät selvästikään luottaneet
matkustusmukavuuteen Suomessa. Sängyt kuljetettiin mukana 236 hevosen
voimin. Kuninkaan pääkohde oli Haapaniemen kadettikoulu, jossa hän
valvoi kevätkatselmuksen ja jakoi erilaisia huomionosoituksia.

Sotien aikana venäläiset joukot eivät koskaan uhanneet eivätkä tuhonneet
kadettikoulua. Sen sijaan koulun ikäväksi kohtaloksi koitui maaliskuun 26.
päivä vuonna 1818. Koulurakennus paloi vahingossa, kun kadettikoulun
pojat päättivät paahtaa varastamansa nauriit toisessa kerroksessa sijainneen
teatterin tiloissa.
Kiertoajelun päätteeksi kävimme Anja Hietanevan opastuksella kahden
järven välissä sijaitsevassa Pinskilässä, joka oli alkujaan Aleks Hietanevan
ja hänen veljensä Kalle Orbinskin talo. Siellä meitä tervehti lipputangossa
liehuva Orbinskin viiri.
Kiertoajelua muistelivat Katja ja Kaarina Orbinski apunaan Rantasalmen
historiasivusto http://www.rantasalmitravel.com/material/file/aikamatka.pdf

