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meitri oli muknna noin 70 henkeri, toisena, hiukan urihemmrin.
Tbki joukkoo?nme olisi mahtunut aielci lisiiiikin innokasta, urikeri.
Teksti: Pirjo
Palinpera

etken kiytin non jarjeste
Il,isti ja opastuksesta vasta
.sivat Viljo ja Taina Sopirnen. Kiitokset heille vieli kerran.

n'rerkki kertomassa kadettikorrlun
vaiheista vuosina 1781-1819. Esiisamme, majuli KarlJohan Or.
binski, kivi aikoinaan Sprengt-

Kokoorrntrimme Iarrarrlairra

porte nirr prr llstanrar Savorr rie-

ll rteiselle Iourraalle Rinssierelstiin. Sl ott'inrme, terveiset ja kuu-

dustelukoulua Brahenlinnassa.

Iumiset yaihdettuamme aloitimme ensimmdisen retkipiivin tutustumalla esi-isiemme ja -aitiemme rnaailmaan.
ICivimme paikassa, jossa aikanaan oli ollut Haapaniemen kadettikorrlrr. Nlr sielli oli rnrristo-

joka oppilaitoksena oli jrrrrri I{aapaniemen edelt:iji.

Frugdrdin kartanon mennut
madilma
N{uistomerkilti jatkoimme matkaaJoroisten puolelle. SiellA trrtustuirnrne Frugirclin kaltanoot

r

Pdfikirjoitui

Nyt se alkaa,::LUet:iuuri en$imm6is- ..
Orbinskin,suVun ornaa lehtefl,,,, ,,,,
Sen tavoiiteeha on helpottaa ja ,, ,,i : , :
mahdollistaa vuoropuhelu eri phik: :
kakunnilla asuvien suvun jdsenten
kesken.

ti

,

,

Sukuseuran hallitus mietti kokouksessaan lehdelle nimee. Kaikki ,tun. ::,
tuival oteVan sita,:mietfti; eltd P,inski ,
sen tiiytyy olla. Toivomme Pinskista
avointa,;innostavaa ja aktliVista,ka.,
navaa tiedon villittrimiself e., Tthiin,.,,:,:
pAdstdksemme tarvitsemme juuri
Sinun panostasi... ...
, .,.. l.,. .,......, .i,
Pinski ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keyflStHia Sykiyila: Vuodefi , ,
2000 kevAtnumeroon toivomme
rtOppttn'
i.,,

maaisruun

1700luvulla on ollut. Todclla nikemisen an'oinen paikka.
,

hauskoja

manne**a,}ul.

.

.

:

taan tiiydellisie;:,sitH t6imitus silstii :,,r
ne tarvittaessa. TSssd numerossa
on nytileyteetcsi jutkaislu,sbllai$ia :,:
perhetapahtumia, mitkii hallitusrset-,
tui ajoissa saamaan,tietoon$al Ensi ;,;;,,,
kerralla toiVornme mukaan,,myos
, ,i
merkkipriivdritmsituk$ia, Toimltus,,,;;;;,
palauttaa lehteA,varten lfihetelyt ::,,:,,' i,,
valokuvat.

:

Hyviia vubdbn, toppua,,kaikille ja,, .,,,,...,:.,:
onnea uudelle vuosituhannelle!

hallituksen puheenjohtaja

sen nlkvisen ornistajan, rouva Astr6nrin. ja hinen tvttirensa johdolla. ILare

riin

kantaaidin,

Katalina Orbinskin (o.s. r,on
\\i'ight), sisaren FledvigJuliana Munck
:rf Ftrlkilan koti. Piirakennus on siil,vElsa

nrt erittiin hp,:iss:i krrnnossaja sielli
saattoi oikeasti aistia. niillaista elirna
Plt{sKl

Or birtskeista.

Paivan viimeinen mutta ei vihaisirt kohde oli Repomrien krlisszi sijaitseva rnajtrri KarlJohan Orbinskin Nvnisin tila tai
oikeastaan se, mit:i talosta olijaljelli,
kasa kir,ii. Vaikka kivet eivit meille pal-

jon kertoa voineet, oli kuitenkin mie-

,

tarlo orl sukumme

jrrttr!a

Illajurin kartanon peruskiui ttd
,,

tuja, uutisia,,tapahturnia, m,ui$tbloita

ja perhetapahtumhitmoituksia,kriVi-,
neen. Kirjoitusten ei tarvitse,olla, ,,::
oikeinkirjoitusasultaan, eikii muodol- :;::

Taukokahvien aikal Niinpi slrlrntasimme kohti Tuottajarnajaa. Sielli meiti oli vastassa Rantasalmen Osurtspankin johtaja Esa Atrvinen, joka kahvin
lomassa kertoi hinelle mieleen j:iineiti

lenkiintoista

nihdi

paikka, jossa kerrar.t

on ollut elimad, josta rnekin polveudtrmme. Jotain Orbinskien ajasta meille
osasi kcrtoa paikarr n1'kyinerr

sentiin

omistaja Heikki Jtrutilainen, joka kivel1'tti meitii tilalla. - Piivzin piiitteksi
nautimme 1'hteisen piivillisen lomakl'la
.f irvisl,dimessa.

Saimaan aatloilta
Linnansaaressa
Kaunis aulinkoinen sii jatkui edelleen
sunnuntaina. Kokoonntrimme aamLtlla
Jd,rviluonnon keskukseen, jossa esittelr.
video pohjusti alkavaa luontoretkei
Lin nansaaren kansallispuistossa. Piivin
aikana saimme nauttia kivasta listcilysta
ja vaihtoehtoisesti joko opastetusta
Iuontopolkuretkesti tai rnakkaranpaistosta ja seulustelllsta. Palutrmatkalla
tarkkaaraisirnmal haraitsir at jopa r arrtakir illi lekottelevia saimaartrror p1,ia.
Retker-r paitoslounaalle kokoonr-ruirnme Jumikkalan kartanoon, joka
sljaitsee aivan Rantasalmen keskttstassa.
Ei auttanut mikain, strrt ntrntaipziivi
liheni loppuaan ja sarloin teki retkemme. Loppupuhe pidettiin. ktrrrltiin toivomuksia "nihdiin taas'. "picletaarr
1'hte1tti". Toiveita on toter.rtettava; nahdiian siis seuraavalla sLrktrretkella ensi
kesina!

Telo Orbinskilta tpLrh.

0-10 5581740)

voi tilata kuvia Rantasalrrrert lctkesti.
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Perjantaina 15. 10. 1999 Oslon Nobelkomitea ilmoitri, etta tamirtrrrotinen
rauhanpalkinto on m\,6n nettt, Liikirit
ilnian rajoja- j arjestolle (MSB), joka on

nroden 1971 Biafran sodasta lihtien
toimi nr.rt uhrautuvasti ja pelottomasti
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eri ptrolilla maailmaa kriisien uhrien
auttamisteh tavissi. Palkin non rahallinen arvo on 7,9 miljoonaa Ruotsit-t
knrunua. Heti tiedon julkistamisen jal-

seki mahdollisen puolison ja lasten
vastaavien tietojen lisaksi rnuuta ei kirjassa mainita. ellei asianomaittett niirt
halua. Toivomme kuitenkin, etti mahdollisimman monet osallistuvat innokkaasti hankeeseenja etta kirjasta tulisi
kattava esitl's suvustamme.
Tarkkaile siis postiasil Kun saat hen-

kilotietolomakkeen, tarkista, ti1'denni

ja palatrta se malrdollisimmatt pian

I

pitkazi.

antoi rnrn. \leisradion T\'-uutislahetyksissi esitefin lausunnor-t hinen johtarnansa jarjeston osaksi tulleesta huomi-

flruostelu 0rbinshin
sukukirjasta Genoksessa

Amelikkalainen Trentin 1'liopistossa
liakaliksi opiskellrrtJames Orbinski
palkittiirr jo vuonna 1992 Trentin vliopston pzrlkinnolla (Spirit of Tlent
Au'ald).
Or bir rskirr sr rkusctt I a olt r riltittr I
selvittaa Arnerikassa meidin tietojemme mukaan oler-ier-r noin 10 Orbinskinimise n henkilort ja Suoltten Orbinskisuvun vilisti lhtevtta, mtrtta toistaiseksi
tuloksetta.

I

Tietoien keriiiiminen
loaje,irnettua sukukirjaa uarten

aloitettu
Or birrsLirr srrkrrkirjan laajenrrettrr toinen painos on suuntritteilla. Uudessa
painoksessa ovat mukana kaikki rtyklisetkin Orbinskin sunrn jiser-ret. Tietoon jo aloitettu ja sitd
on tarkoitus jatkaa mahdollisimman
pitkille ktrlunee n talvikauden aikana.
Sukuseuran sihteeri postittaa kullekir-r suvun jisenelle lomakkeen, johon
voi merkita henkilotiedot, t1'ot, kiinnostukset ja harrastukset,vm. Kirjan ulkoasua keventiisi runsas kuvitus. Toivomme rnielelliarr valokuvaamossa otettrrja
krrvia kaikista suvun jisenisti. Tavallir-ren amato6rikuvaajan ottama karnerakuvakin kn,v, mikili se on selkelja h,wdtasoinen.
Kenenkiin ei ole pakko autaa itsestiin lisitietoja eiki kuvaa sukukirjaan.
Pemstietojen, kuter) nimen, s)'nt)'maajan ja -paikan, kuolinajan ja -paikan

jen kelairninen

va-

lokrrvan kera strkrrseulan sihteerille.
Kaikki r,aloktrvat palautetaan ennen

keen j arjeston johtaja, James Or-binski,

on osoittrksesta.
.
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0rbinskin iohtamalle itiriestiille
llobelin rauhanpalkinto

Suornen sukututkimusseuran j ulkaisema Genos-lehti julkaisi numerossa 2/
1999 an,ostelrrn Olbinskin sukukirjasta.
Arvostelija Helji Pullin mukaar.r Yrjo
Ahose n, Keijo Alhomier.r ja Katriina
Orbinskin kokoama kirja on "mielenkiintoinen esitl,s hieman epitavallisesta
sttl.usta".

Pulli kiinnittii huomiota Olbinskin
suvun huomattavaan liikkrrmuteen ja
tutkljoiden urakkaan heidin j aljitties-

sain eri henkiloiti pitdjista, kl,listaja
talosta toiseerr. Kiitoksen ansaitsee hzinen mukaansa kirjassa esiintl,i kriittinen ote cli lahteissi esiintlr iin tictoihin. Pullin mielesti lahdeluettelon pituus osoittaa, etta "ei ole j:itettl'r'htlan

kivei kadLntimatti tietojer-r lo1'tirniseksi
Orbinski-surusta". Kirjan valokuvakuvitus saa kiitosta, mrl. l(atalina Charlotta
Orbinskin varjokuvaa (taulu 26) Pulli
kutsurr harvinaisu rrdeksi.
Ikitiikkie Pulli esittii mm. puhuttelunimien varustamisesta lai nausmerkilla, patronlvminimien osittaisesta epi-

johdonmukaisesta kil,tosti ja joidenkin
lapsettomien parien kirjassa saamista
omista sukutauluista. Hyoclyllinen kor-

jaus orr larrlrrssa 36 esiintpl eversti
BerndtJohan Hastfehrin nimi (kirjassa
virheellisesti muodossa Hastfen). Kirjan
tekljoiden mukaan Pullir.r kaipaaman
Rantasalmen karttapiirroksen ja viivataulukon julkaiseminen siirtvi kiireen
'r,r.roksi kirjasta my6hemrnin ilmestvviin, laajer-rnettuun toiseen painokseen.
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Marra Kalaniemi
kurrnneltiin paljon mr-rsiikkia, oli radio
mvos laulettiin ja tanssittiin. lihinni murnmoni toimesta. Hin
oli ton'reraja iloluontoinen ihminen.
Aina kun rneilla olijuhlia - lAhinni s1'n-

ja levrji. N{eillii

t1,nrd.paivikutsuja - niin jossain r,aiheessa mummo viskasi matot pois ja rrrvcttiin tanssirnaan. Heti kun olin oppinut
ensimrniiset Lappalet'ni soitlamaarr.
piisin siis tanssimuusikoksi e nsin kotiok.rihin. Sekd murnmo-Astrid ettii isiMatti olivat musiikki-ihmisii henkee n ja
ver.een
kr.r's

taa, mLltta osaston sillonetr pioneeri-

helrkisss ja inrtokkuus vci Intrkanaan.
Paasirr soittrnu.rarr rrrorrien

nrr6s ope!tamaan sarnaisella osastolla

orr pelaisirr sielti lepsrrrrsa.jarr mrr-

ja kohta meikiliinenkin oli samassa tilassa.
Lauloin ja esiinnl,in esim. eldkelais-

Olin piivihoirlossa kotiseuclullani Espoon Kilossaja paivihoitotatini poika
piti sepinvelstasta. Usein mustalaiset
toivat sir-rne hevosiaan kerrgitettivdksi.
pr1,si minua laula-

Kellan seppi-Rur-rar

mrail,nustalaisnriehelle,.joka oli tr.ronul
her.osensa kensitettevaksi.

Niinpi vetii-

sin "Pettajan tien", \{anne oli t11'trvdinen.ja sain markan. Se oli suuri paiva
mu rrsikonalullel
Pinshi:

Mitti ajattelit,

my d hemmi

n

kiarilki ztasta

kun

joitakinuuosia

Nlaril: Errrrerr strkrrsetrrarr pcrrrstanrista

ja Matti istui

ja

koht a meikiikiin enkin oli

vieresszi kvvneleet valtren

juhlissa, ennerrktrin illoin 9-r'uotiaana
soittaa harmonikkira. Muistan myos eldvdsti ensimmaisen "keikkapalkkioni".

kotoa, ku,n minri soitin

uinessii kyyneket ualuen

h:inelle rakasta ka1;palettaja Nlatti istui

Piruhi: Olet Muin Kalaniemen (ent. Or-

birchi) pojantykjr. Minhdlaisia tietoja esiisiskii sittulla ennen suhuseuran pet'ustamista oli ja mitri Orbinskin suhu inulb

killri hethelki merhikee

kappaletta

siikkipainotteisista tuokioista. Isi liikut-

kin olla.

Muist an h,etkiri meilt(i
j otain hrinelle rakasta

ja k1'llihin mrrsiikillinen herk-

tui kovasti musiikista. N{uistan hetkid
meiltii kotcra. krrrr mirri soitirr jotairr

eri mtrtrsi-

koiden kanssa, keikkoj:r oli kotimaassa
ja ulkornailla eri lhtieissi jne. R1'hdy'in

tulossa esiinn,misid vksin ja yhtveessi,
rrrutla Iomua ja omira aikaa pitia rrrlos-

s(l,massa tilassa.
T:illi hetkelli olen virkavapaalla leirtorin virasta. Opettaminerr
ja konsertoinrinen sanranaikaisesti vuodesta toiseen on erittiin r-askasta, jotert
tein pa:itoksen ji:idi virkavapaalle mrrutamaksi vuodeksi. Nrt onkin olh-rt aikaa
olla mukana elillaisissa projekteissa,
konser-t oidar, su r-rn n i tel I a j a szive ltiizi u utta mate|iaalia. Tini vtronrra olen konsertoinut l,hdeks:issi eri rnaassa, nrm.
Kiinassaja Kanadassa.
r'r.ronna 1985.

Pinshi: Millainett on kimtinletkinen fliitahtisi? Keno Qiiskisi!

?

minrrlla olijonkin verlan tietoa sukujrrtrr ista. nrrrtta ldrlr\' mvorrtai. ettd:
kiinnostus on vairvisturrut sita rnukaa
ktrn olen saanut tietoa. Olbinskin srrkrr-

ki{aa on tullut luetuksija selailluksi
usein. Kvllihiin-iokaiselle ihmiselle on
tAILt'da saada Iirloir onristajrrrrlista ja
tuntea olevansa 'jostain kotoisin". Sitrihin kansanmusiikki ja sukrtsertra edttstavat,JUURIA. I

Marian mug ihki a a oi kuuwrella

n

seuraan i l-

lezn*ilki:

" Maria Kalaniemi: Kulnisen Harmonihanaoittaja" (1984)
Maria Kalaniemi "Master of folkaccordion" (1992)
"Iho" ( 1 995 ) ja'Ahrna' ( 1999) Aldargazyhry\ean

karcsa

uierailuja fuhuisilla muilla letryillti, mtn.
Katri-Helenan "Vie minut" -lez.ryllti
sehd Vesa-Matti Loiin "Rurja" -ler-Allri,
Kuva: Piiivi Bouldort

istu i t Si b eli us-Ahatemian fuiysi stitin

ptirksemii opishelija-

rn? Tuliho sen aikaisista urclmista totta?

Maria: T1,oni

tilld hetkella on soittamis-

ta Alcla rgaz-y,htveessi j a t'i n'ran

1'h ty'ee rr

kanssa konsertointia. Lokakurrssa meil-

Maria: Sibikseen piasr' \'astaperlrstetulle
kansanrnusiikkiosastolle yuonna 1983
oli onnenpotkrr. En tiennvt rnitA odoc

ffi
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oli viikon Ruotsin-kieltue. N{arras.ioulukuu n)enee Vesku Loirin kirkkokonserttikiertueella. Errsi vtrodelle ou
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Itertomuksia suuun esi-isistti, osa 1.

Flalenius-suvun

kantaisat

Aloitamme Pinskiss ri s arj an
kert

omuksia

es

iciitimme S o-

fia Haleniuksen esi-isistri,
joita Orbinskin sukukirja

ei

iuurikaan kcisittek.
rbinski-suvr-rn l,hteiser-r esiaidin
Elsa Katarina Orbinskin (o. s.

[r'on] \4i'ieht) dLiti Sofia Halenius oli tlurnetlua ruotsalaista pappissukua. Koska sukukirjassammc ei ole
Sofian mielenkiintoisista esi-isisti puhuttu ko'n'in paljon, or-r Pinskissa alkavar-r
jatkoke|tomuksen tarkoitus valaista hiernan heidinkin vaiheitaan, ovathan he
ser-rtdan rnyos kaikkier-r

Orbinskien esi

vanhernpia.
Sofia Haleniuksen isiJonas Halenius
oli syntvnl,t Upsalassa \uonna 1655 ja
kuoli 17.1.1724. Hin oli rovastija kirk-

koherrana Hedesundassa, joka sljaitsee
Gastriklandissa Gzivlen etel:ipuolella.
Jor-ras oli avioliitossa Ar-ura Limneliuksen kanssa, jonka suvusta kerrotaan

jotain tamin lehden mvohemmissi numeroissa. Jonas ja Anna elivit kaikesta
piAtellen tavallisen rauhallista elimii
pappilassaan, silli rnitiln ikivaa mainittavaa ei heista ole

jilkimaailrnalle jad-

n)'t.

lluoleton rahastonhoitaja
Samaa ei voi sanoa Sofian

sedistija

Jonaksen veljesti Petrus Haleniuksesta,
joka oli valmistunut maisteriksi Upsalar-r
vliopistossaja toimi sielli rahastonhoitajana, mutta hoiti tl,onsd: niin ltuonos-

ti, etti oli kuollessaan velkaa l,liopistolle
7 899 taaleria. Kaksi kuukautta ennen
marraskuun 13. ja 14. piivan vilisena
1'oni vuonna 1693 tapahtunutta kuole-

hinet oli ehditt-v aateloida
melli Hallenstedt (n:o 1270).
maansa

ni

Ilallenstedt-suvun talu jii kuitenkin
kovin 11h1'eksi, silli Petrtrksen kuollessa
suku pelillisen plluttuessa sammui. Hlnet har.rdattiin Vaksalan kirkkoon UpsaIassa. Vain kaksi viikkoa ennen kuolemaansa Petrus Hallenstedt oli ehtinvt

avioitua arkkipiispa Ericus Benzeliuksen t),ttaren Christinan kanssa. - Ar kkipiispa Benzeliuksen jilkeliiset aateloitiin Ruotsissa nimelli Benzels{erna.

Itirkkoherrana
rannalla

fl

huenanmeren

Sofia Halenirrksen isin isaJohannes

Jonae Halenius (kuoli vlronna Iti76) oli
myoskin rovasti. Hinti kutsr:taan latinankielisella nirnelli "r,estelbottniensis", "linsipohjalainen".

[Iinest:i tuIi

Sukujuuret Uumajan seudulla
Ensimmiinen Halenius-nirnen kil,ttoon
ottanut henkilo oli erlelli.rnainitur-r Johannes Jorraen isiJonas Ostonis Halenius, joka svntli todenrrakoisesti Hallenin kyl5ssi Nordrnalingissa Uumajan
etelapuolella talollisen poikar-ra. Hanen

isinsi oli nimeltiar-r Osten Olsson ja
merkintojen mukaarr hin astri Halle rrin
kylassl vuosina 1566-1609. PoikaJonas
Ostonis lihti opintielle ja koska papistolla oli tapana ottaa kit,ttoort useimmiten -us-paatteine n sukunimi, hin muodosti l{ale n ius-nimen linsipohjalaisen
kotikylansri nimesti.
Jorras Ostorris toirni kommislet ina
Uumajassa.ja hin oli mukana allekirjoittamassa Upsalar-r kokouksen tarkean

maisteri Upsalan l,liopistossa vuonr)a
1646 ja samassa kaupungissa hin toimi

paitoksen vuonna 1593, joka lopetti
vuosiajatkuneen katolisten ja luterilaisten riidan ja liitti Ruotsi-Suomen luteri-

myos koulun rehtorina. Pappisrihkimr kserr JoharrrresJorrae sai ruonna

joitti

ja neljd nrotta mvohemmin hinestuti Vaddon seurakunnan kilkkoherra. Vaddon sellrakunta kuului Upsalan
hiippakuntaar.r ja paikka on aivan Ahve1652

tl

nanmererl rantamilla Roslagenissa
Norrtiljen pohjoispuolella.
Rorastiksi errrrerr pitkia rrirrritetvn
JohannesJonaen puolisona oli Elsa
Enstadius tai "Enstadia", nriti feminiinimuotoa naisten sukunimissi kd1'tettiin,
esinr. Sofia HaleniLrsta krrlsrrlaan rrsein
nimella "I{alenia". Elsa-rouvan mielenkiintoisesta su\:usta ker|otaan seuraavassa Pinskin nLrmerossa. Epiilemittii EIsa
Katarina \{i'ight sai etunimensa juuri
tdlti aitinsi isoaiditta. - Kur-iositeettina
mainittakoon, ettaJohannesJonae Haleniuksen veljenpoika Claes aateloitiin
ajan tavan mukaan varsin komealta
,kalskahtavalla nimella I-Iallencleutz af
Vedevig.

laisuuteen.
m1,os

-

Taman asiakirjan allekir'-

toinen esi-isirnme, m\,6hem-

rnin Ruotsin arkkipiispaksi kohonnut
sukukirjassakin mainittu Petrus KeniciJonas oli modesta 1621 lihtien kirkkoherrana Bergsjon, Gnarpsin ja Hasse-

lan setrrakrrr-rr-rissa Helsinglandissa
Sundsvallin etelapuolella. Hane rt vaimonsa oli arkkipiispa Kenicitrksen sisar'ptroli Ar-rna.Jonas Ostonis kuoli joko
vr,ronna 1627 tai 1628.
Tekst i: I(at

li_rl r

liina

I

Or birrski

Ieet:

nskL biograliskt lexikon / rrnrlt r r cdaktion Erik CirillSr{)cklrolnr l!)t,7-19(19. l3and )7: Gcijcr-Hall. - 19{}1)
Src rska adel us iit tar tallrr rrt gilit< al (iabr iel Anrcp. Andla
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suntuneita
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Timo, Ihar-ina, Juhani. Sauli, t(ttja ja
Silja Olk:rsalorr srrkrrrrirrri orr tnrruilrulut
nimeksi Olbiuski.

-

A{a-Riitta Piepposerr (o.s. Menonen)
sukunimi on rnrtlttultut nirneksi Orbinski.

uihittqiH

-

Trttaremme, N{iran pikkusisko,

s1'nty,i

Pieksimaelli 25.7.1999ja sai 2. 10.1999
nimen \{illa Roosa Eveliina (3250 g /
49 cni). \Iarja Harkonen ja Malko Or-

Tetttu Tuulikki Sopanen
k. 26.10. 1 999 Illrstulassa

binskv

kuotleita

-

Kirsi o.s. Kalanierni ja lfarri Pekkaner-r
27.6.1999 Tammisalon kirkossa

Ida .Sopasen (o.s. Orbinski) srrktrhiralaan krruluntrt Telttu nrerrehtvi hirvikolarissa sazuniinsa vammoihin. Hdn kohtasi matkansa pidn slvsillan hiimilissi
eteliisessi lldmeessi Karstulan kunnan
altreella.
Tel'ttu sYr)l)'i 57 vuotta sitter-r Rantasalmella asutustilallisten Armas ja Enna
Sopasen kuudesta lapsesta toiseksi nuorimpana. Luonteeltaan hin oli vzrloisa
j a 1'stdv;ill i ne r.r, toinrissaan pi tkAjin n i tteinen
lapset

ja huolellinen. Puutarhanhoito,
ja seurakuntatvo rukouspiirei-

neen olivat hinen st'ddntiin lihelli.
Upea ornakotitalo Riihirn'iell'i jii ilrnan
vaalijaansa.

ICivtvain Strouertjoen emir-r tikou-

lun, Oriveden kansankorkeakoulun ja
erilaisia kursseja ktrnnallisopistolla har-r
ti'oskenteli nrm. Laukaassa, LuurniellA,

Pekka Toivo Sakari Orkasalo
s. I I.7. I942 Helsingissi
k. 30.7. 1999 Helsingissa

Pekka teki raskasta fi'oti, jotta hinen
perheellddn olisi ollrrt paremmat oltavat, mutta s1'dimessiiin han oli aina

taiteilija. Pelintoni jilkipolville hin
n'rittavan kokoelman tekemiain
taidokkaita nraalauksia ja ikoneja. Palempaa aviopuolisoaja isiii ci kukaan

jritti
Tiina o.s. Hiltunen ja Satrli Orbinski
3. 7. 1999 Tornion kirkossa

I(utrsankoskella ja Riihirnael la erilaisissa
toimistoteh tivissd, padasiassa kunnallistalotrdett piilissi: r iirneiset pali nrosikyntrnerrtii Novo Grotrp Oy:n arntnattitaitoiserra ja pidettr ni r r itlsnerrrr jarra
erikoisalanaan tietotekn iikka.
Han eli parasta 'uaihetta elimissian
kttn norttaja tuli.'falous oli kunnossa,
suhteet liheisiin sarnoin. Aikaa liikeni
lnrrrrlrurrLirr krrilr ptitrr lamiscelr. lelveyttdkin riitti.
Ka

ipaamaan

jriivit

sisirr-trkset

pelhei-

rrcen seki vstdvitja rrotorerit.

olisi roinut toivoa.
Pikkusiskoa rruistaen Viljo Sopanen
Kaipattksella Pipsa ja Marko
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Itmoitultsia

Itesiin 2000 sukuretki
Illannerheim-museoon

Tarkka retkiohjelmaja
valittu ajankohta julkaistaan

SukiitotHBn ::iltil$*ua :.otdciffi

Onnistrrneesta viirnekesiisti
sukuretkesti rohkaistrrneerra
Irallittrs pddtri jarjesrid errsi
kesiksikin srrr un t hreisla
ohjelrnaa. Td,lld kertaa kohteena ovat Helsingissi kansallisesti merkittdviin sukulaisiimme liitttlit kohteet; mar-

rrskirr kevit rr rrmelossa.
Alustavat ja melko sitovat

kl0iill0iO0

salkka Marrrrer lreirnin nrie-

lenkiirrtoincrr koti l(airoprris-

ja l.rvr'.man ner-heim.fi

r

arrrzirrirr'fr iskalrdan

pr risro

Espoon Jirvenpeliss:i.

Jirjestiimme paivziletken
lauantaina 10.6.2000 tai
I

7.{i.2000 (ajarrkolrrlasra voi

esittid toirorrrukserr ilrnoittautrrnrislomakkessa).

I

3_erity/s_rntrseo.htm.
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0rbinskin sukuseura
ru:n jasenmaksu
Jilleen on

Good Mornir.rg I{otels- ja
Crrrnrrlrrs-ket jrrjen Itorellit.

:Talt.,n'

galleriassa (hlnta n 20 mW
hl6}. Kohteet sijaitsevat vieie*ain ja jakaannumme
kahteen ryhmaan; hyvallii

se aika vuodesta,

rolla sukuseuramme jisenmaksu (75 mk vuonna 1999,
ainaisjisen 7i0 mk. eldpdiri
3t. I 2. 1999). Hallitus toivoo

s6iitlA,voi..H5qiis,,kdvellh..Kaii

uo

::::::::::::::::::::::

*t.'u

yt'rteinen tounis lf,inta n,

120-130 mldaikuiset)

'

klo:15,i00*1630

KAvelyietki TrAskdndan

puisiossa Espoosia, tutustumiata puistoh kasviiaieihin

ja

h storiaan
,i,

Emme ole vielakd,an saaneet te)sin kattavaa luettcloa
kaikkien surun jisenten
osoitteista. Voit atrttaa rneiti
tarkistamalla lih isukulaisilta-

klo:17,;00

Bussi palaa takaisin kaup
pakeskus Jumbon parkki-

paikalle.

si, oratko he saarreel lAmirr

Iehden omalla osoitteellaarr
ja ilrnoittarnalla sukuseuran
sihteerille puutteista. Hallilus muislullaa mros. ettl
osoilteennrrrulos or) lilkeAa
m1'os sukusetrraan.

!

Tilaa nut esi-isti
Btifuerleldti n uaa kuna
Er

,,

...

maksamiseen.

tehdi

t"

opastetuti,,kierrokset::Manri:i:::

neihetm-museossa {hinta

.jolloin on aika muistaa rnaksaa olreisella r iitepankkisiir.

Ka,vtd oheista lornaketta.

* to **1.1,

aO mk/hlO) ja: Cygnaeuksen

tiirisia jaserrid. Ttrle siis reippaasti mukaan toimintaanl
Huoml Oheista viitepankkisiirloa voi kir ttii mros mrrihin sukuseuralle tuleviin
maksrrihirr. esinr. sukrrkirjarr

airarr Jrrnrborr vieless:i sijair-

taan matkaa keskustaah
yhteisellii bussitta lnussi
klo,,ll,1,,;00 rt3,00

saavansa runsaasti uusia ak-

sevat mm. I:Iolidat, Lrn-,

teen:..parftkipa!katle.,i$.latkci..

tlltlt*,

Srrnnuntaina voi tehdi

singissi tarjor.rtaa riittid. Ma-

.,:

sinki-Vantaan lentotentan
risteyksessi Kehd I Il:lla
(helppo lo$ee). Autot jete-

I

pienemmdlli joukolla retkii,
kulttuuripidkaupunki Heljoitusta talvitseville tiecloksi:

ilaBearnirtefi
ikfl ,uppakeskuSi,
J,um oh..paikkipeikalh,irl{sf

ilmoittautumiset retkelle
hallitus toivoo saavansa oheisella ilrnoittautumislornakkeella 15. 1.2000 merrrrcss:i.
Lisdtietoja voit katsoa
ntm. nlrv.nba.fi/\{tlSEUMS/ CIf GN / h r lo fi n. h trn

tossa (nrk1 inerr I\larrrrerheim-museo), r,on \\i'ightveljesten taide Ct,gnaerrksen
galleriassa seki Aurora Ka-

il

Pi

is Orbirrski-srrr rrn r htei-

rrerr esi-isa. oikerrspr csident ti

Peder Bif'r,erfelclt, esitellidr.r
Pinskissi rny'ohemmin. Hanesti polveutuvan suvulr
vaakuna on nvt tilattavissa.
Vaakunasta otettu varivalokuva on kooltaan 20 x 30 cm
ja sen hir-rnaksi tulee 100 mk
sis:iltien postimaksun. Koska
kuvista tehdiiir.r l,hteistilaus,
olisi tilausten oltava sukuscuran sil'rteerill:i 15.I.2000
mennessi. I
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Tilaa sukukiria

itsellesitai
lahjaksi
hinta d 120 mk
(+ postimaksu 8 mk
1-3 kirjasta).
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