ORBI NSKI

N

SU KUSEURA RY:N TI EDOTUSLEHTI

HEINAKUU

Menonen

sukukokoukseen 9. kesiikuuta 200 I

huomrota saaneet
oopperajuhlat.
Jiitimme Olavinlinnan ja suuntasimme kohti

kauniis-een, kesdiseen Savonlinnaan
Kokoonnuimme Olavinlinnan paksujen

kumiessa. Kauniilla paikalla, valoisissa tiloissa

elisenkammentii sukumme jiisentii

oli ottanut

asiakseen saapua

muurien suojaan aloittamaan tiimiinvuotisen
tapahtuman. Tutrujen omaisten nAkeminen ole

jiilleen riemullinen ja kuulumisten jiilkeen
liihdimme tutustumaan linnaan.

Tiimii valtionhoitaja Eerik Akselinpoika
Tottin wonna 1475 perustama linnoitus on
kokonaan rakennettu kivestii. Oppaamme
istutti meidiit ensin Kuninkaansaliin ja jakoi
esitykselliiiin todella oivallista tietoa kaikesta
mielenkiintoisesta linnaan liittyviistii. Ja ei kun
liikenteeseen. Monet paikalliset harmaakivestii muuratut holvit ovat siiilyneet nykypiiiviiiin saakka, muurinsisdiset kiiytiiviit sekii
kierreportaat luovat keskiaikaisen tunnelman.

Olivat ne portaat niin lintallaan sinne sun
tdnne, end niitii kiivetessii vaati kylJii hyviii
kenkiii, voimia ja kenties nitrojakin. Siellii oli

historian havinaa. Nykyaikaa linnassa

maailmallakin

opetusravintola Paviljonkia vatsojen jo
soimme erittiiin maittavan lounaan ja niin

jaksoimme aloittaa sukukokouksen
virallisemman puolen, joka on pakollinen
osuus kaikissa vuosikokouksissa. Se sujui
hyviissii, sopuisassa hengessd. Valittiin muun
muassa uusia jiiseniii eri tehtaviin. Ensimmiiiseksi kunniajziseneksi kutsuttiin erittiiin
ansioitunut, vanhin Orbinskin sukukirjan
oj entamalla hiinelle
onnittelukukkaset.
Kaiken huippuna risteilimme ilta-auringon
loisteessa Saimaalla ihaillen ympiirillemme
levittaytyvaa vetta, saaristoa ja Savonlinnan

tekij oistii, Yrj ci Ahonen,

rantoja. Oli paluu kotimaisemiin, mielessi
tiimZinpiiiviiirien suk ul aistbn tapaaminen j a
ajatuksena "pian uudelleen"ja toiveena saada

teitii kaikkia sukuun kuuluvia mukaan
E

yhteisiin katselmuksiin.

muodostavat ruodesta I 967 uudelleen aloitetut

Sukukokouksen viralliseen puoleen osallistuj ia.

$isiilm

[janhonhisln

Seurnayn

sil(u[olous l{uopiossa.

Kuopiossa
tullaan
tapaamaan vuonna 2004.

Veniijiille suunniteltu matka
peruutettiin hankaluuksien
vuoksi. Uudeksi mielenkiintoiseksi kohteeksi valittiin
Puola. Matkan ajankohdasta
tul aan p dattamaiin myohe m1

min.

I{uolleilo
Juhani Orbinski

s.14.4.1972
k.19.2.2001

Juhani menehtyi tapaturmaisesti
Joensuussa 19. helmikuuta 2001. Hiin

opiskeli kolmatta vuotta Joensuun
ja historiaa.
Jussi syntyi 14. huhtikuuta 1972

yliopistossa veniijiin kieltii

Vantaalla, josta sitten muutti Tornioon
1 973. Lyhyen eliimiinsii aikana Jussi ehti

olla mukana monessa erilaisessa
harrastuksessa, mm. seurakunnan
nuorisotoiminnassa ja Suomen Punaisen
Ristin avustustyontekijiinii Veniijnlln.

s.22.8.1936

Kirjallisuus ja kirjoittaminen olivat myos
liihellii hiinen sydiintiiiin. Jussia jiiiviit
kaipaamaan Timo-isii, Kaarina-iiiti, Sauliveli perheineen ja siskot Katja ja Silja

k. 11.5.2002

sekd muut sukulaiset

Tuomo Olavi Orbinski

ja

ystiiviit.

Sunlunut
Vasemmalla:

Marika Anni Henriikka Viiiiniinen
14.9.1995 Juvalla
Reena Kata Hannele Vtiiiniinen
31.1.2002 Juvalla
Vanhemmat: Tarja Viiiiniinen ja Tero Lammi
Oikealla:
Hugo Ernest Ilmari Viiiiniinen
4.1.2002 Mikkelissii
Vanhemmat: Minna Ahonen ja
Petri Viiiiniinen
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Ileleno

Te$o

luohanopellaja
Helena mytintiiii, ettii eliimiinkokemus ja pitkiiaikainen sosiaali- ja kasvatusalalla tyoskentely ovat tuoneet opettamiseen syvemmdn
niikdkulman: Ehkii ymmiirriin perheitii paremmin. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon

yhteydessii sain myds sosiaality<intekijiin
piitevyyden. Ei kysymys ole pelkiistiiiin siitii,
ettd toimin opettajana, koen olevani enemmdn
kasvattaja.

Opiskelu sattui hyvaAn saumaan tietotekniikan kanssa. Heti ensimmtiisenii syksynii oli

kymmenen tunnin tekstinkiisittelykurssi
Macintosh-koneella. Mulla oli sellainen
ikinii pankkiautomaattia lukuunottamatta koskemaan tietokoneeseen.
asenne, etten tule

Olin katsonut ihmisten koneita, kun niissii piti
osata kaiken maailman kiiskysanoja. Mutta se
homma olikin Macillii niin kivaa, ettii heti
hankittiin kotiin kone ja sillii opettelin. Sitten
opetin asiat lapsilleni, jotka taas neuvoivat
lisiiii. Se on avannut ihan uuden maailman,
sanoo Helena.

Kaksi wotta sitten Turusta valokuvaajaksi
valmistunut 24-luotias [rtiir Laura tyiiskentelee tiitii nykyii helsinkiliiisessii studiossa

kuvankiisittelijSnn

ja kayttiiii tytissiiiin

Macintoshia.
Opiskelu toi nuoren Helena Apilaisen Jyviislcyliistii Tampereelle !'uonna 1973 ja kotipaikaksi kaupunki muuttui avioitumisen myotii.
PuolisoAntero Vesa on varsinaiselta ammatiltaan Tampereen kaupungin urheilulaitoksen
hoitaja, mutta kirjoittaminen on noussut yhii

tiirkeiimpiiiin rooliin. Aamulehden viikko-

ienimmiit lapset ovat
kuitenkin liihinnii sydiintii,

vain
sosiaalipsykologian approbatur kelpasi

sanoo Tampereen Messukyliin koulun

sellaisenaan, kaikki muu tiiytyi suorittaa alusta
saakka. Innostus ei siitii laantunut:

ykkdskakkosluokkien opettaja Helena Vesa,

joka opiskeli koululaisten piiiv[kodin
johtajasta kasvatustieteiden kandidaatiksi ja
poikkeuskoulutuksessa luokanopettaj aksi noin

kymmenen vuotta sitten. Miksi sukeltaa
kesken normaalin eliimiin viiden vuoden
opiskeluputkeen? Olin yli kymmenen luotta
aikaisemmin suorittanut sosionomitutkinnon.
Siitejai sellainen ajatus, ettii kylle tasta viele
jotain jatkan, muistelee Helena.
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Entisistii opintosuorituksista

Oli tunne, etten tydssii pysty itsestdni
enempdd antamaan, vaan jotain muutosta
teytyy tapahtua. olisi silliikin koulutuksella

ollut mahdollisuus

saada muunlaista tydtii.

Kun en saanut sitd mitii halusin, oli minulla
myos opiskeluvaihtoehto. Se oli viihiin
sapattivapaatakin; ei tarvinnut joka aamu
liihteii aikaisin liikkeelle ja olin kotona kun
lapset tulivat koulusta.

liitteen urheilutoimittaja kirjoitti myds
Tampereen Kisatovereitten seurahistoriikin j a
uusia projekteja on suunnitteilla.

Kalastus yhdistiiii ja erottaa mokkeileviin
perheen miesviikeii. Tampereen teknillisessii
korkeakoulussa s?ihkotekniikkaa opiskeleva
22-vuotias Ilkka on perhokalastaja ja perhonsitojana mainettakin niittiinyt. Isiin ja pojan

niikemyksissii on Helenan mukaan
pyyntikysymyksessi sovittamaton ristiriita:
toisen mielestii verkkojen kiiyttiiminen on
ry<istokalastusta ja toinen puolestaan ei niie
mitaen jerkee hienoissa, kalliissa varusteissa

Helena perheineen

ja pitkissii pyyntimatkoissa, kun kalaa ei
juurikaan kotiin saakka tule. Naisviiki on

aloittaa joulusiivouksen. Eik6 se niin ole, ettii

kokkipuolella, sanoo Helena. Ja tietysti

ydstii ry<istiimiillA? kysly Helena.

suutarin lapsilla ei ole kenkiii, paitsi sitten

soutajana verkoilla.

Kaikki kdsillii tekeminen, vaatteiden ompelu,
neulonta ja myos mokillii nikkarointi sujuvat
Helenalta. Kysymys on perinncillisyydeste,
sillii iiiti Kirsti (o. s. Miihdnen) lehti kotoaan

Rantasalmelta 1 6-vuotiaana Jyviiskyliiiin
ompelijanoppiin. Aidin varsinainen ura
kodeissa kiertiiviinii ompelijana loppui ajan
tavan mukaan avioitumiseen, mutta eivdt
asiakkaat niin helposti hellittiineet:

Totuimme siihen, ettii aina oli joku tilaaja
meillii kotona vaatetta sovittamassa. Koulun
joulu- ja keviitjuhlan kanssa oli kaksi vaihto-

joko iiiti tulee juhlaan tai sitten saadaan
oma pukuni valmiiksi ja juhlan aikaan iiiti ehtii

ehtoa:

Mita tiesit Orbinskin suvusta ennen
sukuseuran perustamista? En juuri mitiiiin,
toteaa Helena ja arvelee, etti vasta hiinen
iiitinsii Eeva-serkun nimenvaihdos Orbinskiksi

Orbinskin sukuseuran hallituksessakin toimineen Helenan liittiie sukuun isomummu Iida
Sopanen (o. s. Orbinski),jonka sukuhaara on

parikymmentii vuotta sitten kiiynnisti Iida

erds suurimmista. Helenan mukaan isovanhempien, Iidan vanhimman tyttiiren Hilma
Sopasen (1894-1965) ja Vihtori Miihrisen

taustoihin. Helena kertoo Orbinskitutkimuksesta kuultuaan innostuneensa
jaljittemean isiinsii Veikko Apilaisen sulln

(1893-1969), eliiessii lapset perheineen tapa-

taustoj

sivat

mummulassa. N2iiden kuoltua
yhteydenpito tiiteihin, enoihin ja kymmeniin

serkkuihin harventui.

Orbinskin sukuhaarassa

tarkemman

kiinnostuksen mummon erikoisen sukunimen

a

ja tulevaisuuden haaveissa olisi piiiistii

my<is papan, Vihtori Mehosen, esivanhempien

jaljille.

tr

Paavo-enon
hautajaisissa toissa syksynii olivat Hilman ja

Vihtorin kymmenestd lapsesta kaikki
seitsem[n elossaolevaa liisnii. Tiillaisen
tapaamisen merkeissii tilaisuuteen liittyi
mukavatkin puolensa, sanoo Helena.
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1849 alussa ollut 45-l.uotias, 'iaair tiiytti 123., syntyperiistii ettii Markevitsh antaa Odesdan

'

jo 48

Wilhelm (lyh. RW) syntyi Mikkelissii

' 'I2.3.1801 luutnantti Henrik Wilhelm Orhins-
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1849 tehty merkintd" ert?i hiin on kuollut. vuodelta t397. Sen sijahn veniiliiinen elam#,f-T-"Lapsia mainitaan,seuraavat nelj?i: Fredrika. kerrallineri sanakirja Russki biografitsheski '
sy.nt. 22.2.18,3{: birolina, synt. I I .5.1 834: slqvarvu6delta 1905 antaa syn'tymiiruodeksi'
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Sukututkijh-Seppo Juhani Kiiiiriiiinen on lciy"
i l,; ; ;:'j $nfrif: KlnballiSdrki stosta uusi a tietoj a Robert
I ,-"u iWitt *lm Orbinskista- Tiedot vahvistavatyhdeii
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. Reunamerkinniin mukaan myris 21.12. 1892_tgp,a'!1unee'3ta-ktroleiridstd uutisoi- . ,;': rs
vaa lehtiteikttri. joisa toinen sanomalehti Syn
Alexander on sittemmin kuollut.
"""'"
Kiiiiriiiinen on kiytiinyt mybs sen merkit- ot€tshestva iO.tZ.tBgZ ilmoittaa hiinen
tiiv?in tiedon, ettii RW oli kuulutettu avioliit- kuolleen S9-r'uotiaana mainitsematta sYntY-r..:l_ _;;,
Maiia, synt.''13r.1840 ja Aiexander,
26.9.1847

toon Fredrikan kanssa kaivertajakisiillinii
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tarin Pyhtin Katariinan seurakunnassa Istoritsheski vestnik helmikuulta 1893d*:,S'"
5.8.1 828. Morsian oli taydelliseltii nimeltiiiin ilmoittaa hdnen syntyneen 1828 ja kuolleen . ,.
Fredrika Wilhelmina KuhlbQrg ja Pietarin 64-motiaana.
..
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Suomen lain mukaan kuuluttarninen tapahtui na syntymiivuotena.
morsiamen seurakunnassa. Muita siitii, ettii se aikakauslehti kertova(, ettii RV v"almiitPl,, "' .
-on tapahtunut Pyhiin Katariinan seurakun- Pietarin pedagogisesta piiiiinstituutista 18{1:'
6
nassa sulhasen itsensi ja mcirsiamen asia- Edelleen Markeyitsh ja veniiliiintn
miehen liisniiollessa, voi ehkd piiiitellii, ettii eliimiikerrallinen sanakirja kertovat, ett2i hiivirolaisen seurakunnan
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net nimitettiin 1851 Odessassa toimivan
salaiseen seurakuntaan. Kuitenkaan RW.,ii, .. Richelieun lys.esn adjunktiksi (apulaislapsia Fredrikaa, Carolinaa, Mariaa.ja opettajaksi)."Samoin voidaan tulkita myos
Alexanderia ei ltiydy Pyhiin Katariinan Riaininrn aikakauslehden nekologi. Jos'RV
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Yrjd Ahonen, Keijo Alhonmiiki ja Katriina Orbinski:
ORBINSKIN SUKU
128 sivua, nidottu
Hinta 21 ,50 euroa (sis. postikulut)

Tiistii numerosta loydiit pankkisiirtolomakkeen, jolla voit maksaa
jiisenmaksusi v.2002. Summaltaanse on 13 euroa/hlo. Muistathan,
ettii j iis enmaksun li s iis i vo it halute
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kannatusmaksun sukuseuran oman lehden, Pinskin, kulujen
kattamiseksi.

8

PINSKI

Seurnava Dinshi ilmeslUU m0rr0$ltuu$$0

