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Lapin puhelinrekentaja
Yeibko Orkasalo synQi Veikko Orbinski-nimisenri Savonlinnassa 17. maaliskuuta 1913.
Hcinen iscinsri Richard, saltamies Aadolf Wilhelm Orbinskin poika ja "majurin perillinen"

_

Anton Fredrik Orbinskin pojanpoika, ili t uikon syntyessti levysepprinci W. Gu-tzeitin
Savonl i n na n La i taatsi I t ai ionepai a I I a.

Palanen Henrik Orbinin tarinqa
Orbinskin sukukirian taulu 99 sivulla 98 krisiltelee luutnantti Erik Adotf Orbinskia, Suomen
sodan palkittua sankaria, joka kaatui vencikiisen luotiin Salmin taisteluss;a vuonna 1808.
Taulussa luetellaan Erikin avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneitti lapsia. Ainakin
yksijdtkelciisten joukosta puuttuu. lrtikketi perustuu os'ittain ,ututuit rio Sr;;, iairiiit",
antamiin tieloihin.

Kaksi oikaisua
Pinskin edellisessd numerossa 1/2OO2 olleeseen Keijo Alhomden artikkeliin "Uusia tietoja Robert
Wilhelm Orbinskista":
Luvun "Robert Vasiljevitshin syntymevuosi" kolmannen kappaleen lauseen "RW taas on vuotta pitd-

jdnkirjassa ilmoitettua vanhempi" tulee kuulua: "RW taas on ollut 5.8.1828 27-vuotias."
Luvun "Miksi Robert Vasiljevitsh ei saanut passia" lopusta olijddnyt pois maininta, ettd mahdollisesti
RV instituutin opiskelijana oli oikeutettu saamaan passin suoraan vendldisiltd viranomaisilta (vrt. Engman 1979, s.60 ja 84).
Pahoittelemme.

" l{auti tcistci hetkestci, (il(ik(i murehdi meruneitci tai tulevia. "

Kuolleita

Pe$ikiijoitus
Tervehdys kaikille,
Aika on taaS hurahtanut eteenpdin sitten edellisen lehtemme; talvi on taittunut ja kesiiaikaankin on jo siirryt$.
Paljon on asioitakih iapahtunut, niin meillil ltuin maailmalla,
Kauhun sekaisin tuntein olemme viime viikkoina saaneet seumta lrakin sotatapahtumia, toivoen samalla sen ja ihmisten kiirsimysten loppuvan mahdollisimman pian.
Tdiiillii meillii uutisten aiheet ovat onneksi olleet toisentaisia - Tappara kun
menija voittijuuri suomenmestaruuden ja Kimi Riiikkdnen toistamiseen yk-

Orbinskin sukuseuran ensimmaisen

sukukokouksen 1994 koollekutsuja

Karin Orbinski-Ahonen
s. 03.04.1935 Savonlinna
k. 14.08.2002 Tammisaari

niin, etta hyvin ovat "putlat
urheilukansan mielestd.
Myos politiikan saralla eldmme jannittavid hetkid, mietimme, millaisen hallituksen saamme ja kuka sitten "kruunataan" pfidministeriksi. Oli niin tai ndin,
niin kylliihiin Suomen aslat taas kerran laitetaan kuntoon!
J6nni6, uusia uutisia on myds kuulunut maailmalta Orbinskin suvun jdlkeldisistd, ni istri lisaii my6hem mdssd vai heessa.
Muistakaa, ettii seuraavan kerranhan tapaamme Kuopiossa kesdltd 2OO4,
tarkan ajankohdan ilmoitamme mahdollisimman pian.
Nyt toivotan kaikille hyvid lukuhetkid Pinskin parissa.
k$ssijan,Fonnutan osakilpailussa Brasiliassa
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Kiria-arvosteluja
C. J. Gardberg: Kivesta ja puusta.
Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja.
Otava, Keuruu 2OO2.287 sivua.

Valtionarkeologi Gardberg kdsittelee

kirjassa suomalaisen rakentamisen
historiaa mielenkiintoisesti ja helposti
seurattavasti. Mukana ovat niin kansan savutorpat kuin herrojen kaftanot,
kirkot, linnat ja linnoitukset. Myds tei-

den

ja siltojen historiaa

kdsitellddn.

Kuvitus on mielenkiintoinen ja valaiseva. Orbinskin suvun jdseniS kiinnostavat luonnollisesti Joroisten Frug6rdin
ja Askaisten Louhisaaren kartanoiden

esittelyt. Molemmista loytyy kirjassa
kuvat.

RoniOskari Orbinski
22.09.2OO2 Oulussa
Vanhemmat
Tiina ja Sauli Orbinski

my6hemminkin. Leouzon Le Duc kiinnostui Suomen kansanrunoudesta niin
paljon, ettd julkaisi ensimmaisen Kalevalan ranskannoksen vuonna 1845.
Apunaan hdnelld tdssd tyossd oli myos
Katarina Charlotta Orbinskin poika
Fredrik Wilhelm Brander (Orbinskin sukukirja, laulu 27 s. 57), jonka L6ouzon
Le Duc tekstissddn mainitsee.
L6ouzon Le Ducin muistelmateos on

vdrikas kertomus keisari Nikolai I:n
ajan Suomesta ranskalaisen silmin.
Se vilisee seuraplinluoruja, mutta ker-

too myos ajankohtaisista asioista;

kartanoita.

mielenosoituksista ja alkavasta kansallisesta herddmisestd. Kirjassa on

Otava Keuruu 1-989. 205 sivua.

mielenkiintoinen mustavalkokuvitus.

C. J. Gardberg-Kaj Dahl: Suomen

Samalta tekUalta jo aiemmin ilmestynyt teos, joka kertoo vield tarkemmin
nimenomaan kartanoiden historian.
Kuvitus on vield runsaampija upeampi kuin edelldmainitussa kirjassa, mutta aihepiiri on rajattu pelkkiin kaftanoihin. Jokaisesta kohteesta on mukana
sekd ulko- ettd sisdkuvia ja tarkka selostus kunkin kartanon omistajista
vuosisatojen aikana. Kohteet on luokiteltu rakennusten valmistumisajan-

kohdan

ja

niiden edustaman tyylin

mukaan.

Louis L6ouzon Le Duc; Pariisista
.!ulia Nea Marika Ruoho
24.O9.2OO2 Ulvilassa
Vanhemmat
Nina Aaito ja Janne Ruoho

Nuori ranskalainen kirjallisuusmies
Louis L6ouzon Le Duc tuli syksylld
1842 Helsinkiin kreivi Musin-Pushkinin
poikien kotiopettajaksi. Hdn tutustui
suomalaisiin tuon ajan merkittdviin
kulttuurihenki16ihin ja palasi Suomeen

Pohjantdhden aile. Muistelmia Suomesta 1800-luvun alkupuoliskolta.
Suomentanut ja ioimittanut Marja ltkonen-Kaila. Suomalaisen Kirjailisuu-

den Seura, Helsinki. Gummerus
vaiskyld 2001-. 31-2 sivua.

Jy-

Hurskainen, Eeva: Aurora Karamzin
Pietarin hovista koyhien auttajaksi.

-

Kirjapaja Helsinki, 2OO2.

Diakonissa Eeva Hurskainen on kir-

joittanut mukaansatempaavan

ja

helppolukuisen kirjan Aurora Karamzinista, o. s. Stjernvall, joka von Willebrandt-von Wright-sukuisen ditinsd
kautta liittyy Orbinskinkin sukuun.
Teksti keskittyy nimenomaan Auroran
toimintaan kristil-lisend hyvdntekijdnd
nuoruuden hdikdisevia hovikaunotaraikojakaan unohtamatta. Kirjan aihepiiri on ajankohtainen, silld tdnd
vuonna tuli kuluneeksi 1OO vuotta Aurora Karamzinin kuolemasta ja 135
vuotta hdnen suuren toteutuneen
unelmansa, Helsingin Diakonissalaiioksen, perustamisesta.
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Lapin puhel in takentaia
Veikon ziiti Lyydia (o. s. Hiimtlltiinen)
oli kotoisin Sulkavalta ja oli alunperin
tullut Laitaatsiltaan seppd Kilpeldisen
palvelukseen. Sepdn Hilja oli koneneuloja ja tarvitsi talouteen apulaisen.

Viipurissa tdtd ennen oleskelleelle
Lyytille oli syntynyt sielld Elna-tytdr
vuonna 1904. Kilpeldiset asuivat Laitaatsillassa Gutzeitin Rantala-nimisessa talossa Orbinskien naapureina.

ja Lyyti solmivat

avioliiton 12.
kesdkuuta 1912 Savonlinnassa, jolloin Elna-tyttdrenkin sukunimeksi tuli
Riku

ja Lyytin yhtei-sista lapsista vanhin, hdnen jdlOrbinski. Veikko oli Rikun

keensd syntyivdt vield Viljo (L9L4) ja

perheen nuorimmainen Johannes
(1920). Lapsia oli sils elossa kuusi:
Elna, Toivo, Eero, Veikko, Viljo ja Johannes, jota kutsuttiin Hannekseksi ja
Jussiksi. Muista lapsista Elna avioitui
mydhemmin perhetuttavien pojan,
konemestari ja sahkoteknikko Otto
Sddsken, kanssa. Toivosta tuli konemestari ja hdn kulki maailman meria
kdyden Kiinassa saakka. Eero oli aluksi erlyhtioiden palveluksessa kone- ja
tyokaluviilaaj ana ja perusti myohemmin oman yrityksen Helsinkiin. Viljo
tyoskenteli sorvaajana ja Jussi ehti
sodasta huoltmatta opiskella sahkoasentajaksi, mutta molemmat nuorimmat pojat kuolivat jatkosodassa muu-

taman viikon valein kevddlid 1943.
eiKkO Orkasato syntyi Veikko
Orbinski -nimisena Savonlinnassa 17. maaliskuuta 1913.
Hanen isansa Richard, sahamies Aadolf Wilhelm Orbinskin poika ja "majurin periliinen" Anton Fredrik Orbinskin
pojanpoika, oli Veikon syntyessd levyseppiind W. Gutzeitin Savonlinnan Laitaatsillan konepajalla. Gutzeit eli savolaisittain Kutsetti oli tuolloin Saimaan
tervah6yryliikenteen suurin ja kaunein
yhti6, jonka parhaimmillaan lShes 250
aluksen laivaston tunnusmerkit, valkoiset kuusisakaraiset tiihdet, loistivat
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telakan lasten siirniin 1o xauxaa Iaivojen mustissa savupilouissa.
Richard eli Riku Orbinski oii jaanyt
leskeKsi ensimmaisen vaimonsa Hul-

da lrene o. s. Dahlin (alunoerin Tam)
kuoltua keuhkotautiin vuonna 1911.
Tdtd ennen Rikun ja Huldan perheestti oli jo lapsina kuollut kaksi tytdttii,
Elsa (1-904-1905) ja Martta (19061908). Jaljelld olivat pojat Toivo (s.
1908) ja Eero (s. 1910). lsoditi Fredrika eli Riikka Orbinski hoiteli pikkupoikia ja taloutta.

RiNu Orbinski kuoli vain 55-vuotiaa-

na vuonna 1928. lsdnsa kuolemaa
seuraavana kevddnd Veikko sai Savonlinnan lyseosta keskikouiun pads-

tdtodistuksen ja aloitti iyot ltii-Suomen kutomon sdhkdosastolla, jossa

hdn tyoskenteli varusmrespalveluksensa alkamiseen saakNa. Arme1la-aikanaan Veikko sai radioaliupseerin
erikoiskoulutuksen. Hdnest6 tuli ensimmdisen luokan radiosiihkdttiijil.
Varusmiespalveluksen jdlkeen Veik-

ko oli Savonlinnan kaupungin s6hko-

laitoksen ja Keski-Savon Sdhkotoimiston palveluksessa, mutta toitai oli
niin v6han tarjolla, ett6 alkuvuodesta
1936 oli muutettava Ensoon. Siell6
Veikko oliyli kaksi vuotta sahkoosastolla moottoreiden ja sdhkolaitteiden
hoitajana. Tyon ohessa hZin opiskeli
vuoden lmatran seudun ty6vdenopistossa sdhkotekniikkaa, konepiirustusta, aidinkieltii ja ruotsia.
"1l].,,

Niiihin aikoihin Toivo-veljelle tuli tyo-

paikalla vaikeuksia Orbrnski-nimen
vuoksi. Suuri nimien suomalaistamiskampanja oli meneillaan eikd vendlaiselta kuulostavaa nimea juuri lhasteltu. Veljekset keskustelivat nimenvaihdosta. Kolme veljea muuttui Orkasa-

ja

loksi
kaksi pitiiytyi Orbinskissa.
Veikko oli nimenvaihtajien joukossa.
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Luottamustehtdvdd suorittamassa
naan kirjoittama koskettava kirye:

Syksylld 1938 Veikko aloitti opinnot
Tampereen teollisuuskoulun sahkoteknilliselld osastolla. Varkaudesta
kir.loitteli Veikon ruotukaveri Suli Siltari tammikuussa 1-939 seuraavanlaisen vastauksen Veikon matikantunnilla kiryoittamaan kirjeeseen

:

Tampere 13.7O.1939
Velihyvd

liisiilmestyy. Eilen illalla kun ldksin ulos
ja painoin hlssrd napista ylos, niin siel-

Sain dsken Elnalta kirjeen Ensosta.

ld olikin hisslss;j poliisija silloin ajattelin, ettd nyt ne tuli, mutta se olikin kdsky tdlle meiddn huoneuston omistajan
pojalle.

Kirjoitin didille dskettdin keskiviikkona,
mutta kuulin Elnalta, ettZi sinZi olit kdy-

Hyvinhdn se tuntuu opiskelusi luistavan, kLtn vaan puhtaita kymppeji) vetelet kokeista. Kylld Sinun kannattaa
koettaa ja varmastimenestyt, jos vie-

nyt ditid katsomassa viime pyhdnd.

/d ensi syksynii yrititt sinne urheilukentiin puolelle sitd samaa taloa, jos
vain saat finanssisi ldrjesietyiksi neljdn vuoden opisxelua vaften. No kuirikas joululomasi huristi? Hauskasti
kaiketi? Teiddn per|teen pddosaharr

vasti naisilla

kuuluu nykyisin olevan Ensossa.
Sulin viittaus urheilukentan puolella
olevasta opinahjosta tarkoitti teknillistd opistoa. jonne Veikko ei valtavan
pyrkijrimdiirdn vuoKsi onnistunut ensimmaisella kerralla pddsemaan. Uusintayritys lienee kangastellut Veikonkin mielessd, mutta pian alkoivat
koko maailmaa ravisuttaa sodan ar-

vaamattomat tuulet. Syksyn 1-939
vakavista ja surullisista tunnelmista
sekd Veikon huolehtivaisesta luonteesta antaa hyvdn kuvan Veikon
Tampereelta Eero-veljelleen Savonlin-

neet, kai rajalle. Viime yond oli aamuyostd tullut tols//e ldht6. Minulle ei vieb ole tullut mddritystd, vaikka joka
hetki odotan, ettd milloin ovi kdy ja po-

Viljolle kkjoitin myds tdssd kolme viik-

koa sitten, mutta en ole saanut vastausta. Helsin$std kylld tulee junia ko-

ja

jo peruuttivat koulussa kaikki oppitunnit meilte, mutta virallista
Tdnddn

lapsilla lastattuna. Kd-

koulun iopettamista koskevaa mddrd-

vin eilen illalla myohdi)n asemalla ja
silloinkin tuli kaksi pitkdd junaa, toinen

latd er ole vield tullut. En tieda ei tessd jaksa endd keskittyd koulutoihin-

Viipurista ja toinen Helsingistd, ne ldksivdt edelieen pohjoiseen, kai Pohjanmaalie. .,lututin jotakin matkustalaa,
niiri sanoivat ldhte-neensei ede//rsend
y6nd klc 3 Viipurista, siis vuorokauden
-{ampereelle tul/essa.
viipyrreet
Sotilasjuna ndkyi olevan valmiina ldht66n.

kadn, kun kaikenlaiset ajatukset ristei-

Tdislld kaupungrssa on suurempien
talojen katoilla konekivddrit, joita var-

ei lasketa u/os. Sitten otettiin nimet
ylos ja olisi pitdnyt jdddit vartiopalve-

tioi ilmatarjuntareservildiset. Akkunat
on my6s peitetty eikd mistditn akku-

lukseen, mutta minA pditsin pinnaamaan vield, pEidsin siefte jostain u/os.
Olihan pojat oileet koko yon ammuksia lastaamassa. Aution Aimo sai
muuten toissa pdtivdnit mddrdyksen
ldhted, lieneek6 tullut sinne Savonlin-

lee mlelessd. Parempihan se olrsr, jos
siifi ei sotaa tulisi, mutta jas tulee, niin
valmishan mind olen ldhtemddn, silld

eihdn meidiin tiidlld sittenkAen oie
hyvd olla, jos tdnne vieraat tulee. Ioissa iltana kun pddsimme pors kouiusta, niin oli tullut mddrdys, ettd ketditn

nasta ndy valoa iltaisin. Aseita ja ammuksia kuljettavat kanssa yon aikaan.
Tiihdn samaan taloryhm1An, ruots.
yhteiskoululle /astasivat tolssa ydnd
aselta. Meillt) on koulusta kesken oppitunnin haettu poikia ja ne on ldhte-

naan.
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apua, silld siihenkin meiddn
tdytyy lopuksi turvautua ia
pysy sini) Eero rohkeana,

*.-:-*-d

g:-;

.i1!i]illr;i;:rl!9ll::i

tistt'':iiail9iii6ill!

;rr:q:,r1s6rllr:1illil;ll:::,sdi;rrrllll

d i" P- q , -

*F

' -"-.
'+'

lk,rllrl:,,tirll

li$r":lii:::\qlrrrr. :il$lir'

veljesiVeikko

"" -l"

*-"

;iri:jlll:,r,l11gu:'

r'

P. S. Tdmdn kaiken kirioitin,

irrr:il

rrlaa:i::..irlrlrrl

;rlrllllLirrlqll:,.riil'.,,l,riirl,r,,rl'rrril!,,r'E

jotain tapahtuu, sillit onta-Pahtunutkin jo
paljon EurooPassa. Ndin
tuossa juuri, kun tdmdn huo'
neuston omistaian Poika ldk'
si dsken ja heitti didilleen hYjos

han sitd
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vdstit, niin ndkyi vedet kiertY'
Yli kolmenkymmenen vanha, niin ei
ole ihme,jos tesse minunkin
mieltdni karmii. KysYin hdnel-

viin silmddn, vaikka on

td iiihtlessii uskooko
efte sota

Koeta nyt Sind, veli hyvd, pitdd huol-

ta

ja

vaimostasi J'a /apsistasi.
Laita heiddt ajolssa tLtrvaan, ennen'
kuin on mydhdistd. Vaikka sritdi ei sotaa tulisikaan, niin varmuuden vuoksi,
sr'//d slttenhdn se on myohdistit, ios se
leimahtaa, kylldhdn Srnd osaat katsoa
ajan, milloin. Oletko sinit ollut vield
didistd

tydssri? Mind koetan laittaa, ios m|
nulle li)hto tulee, pankkikirjani Sinulle
rcidan kAyrcttevaksi ja olishan tddlli)
#fi rojua muutakin, mutta en tiedi)
kerkeddkd niitd ottamaan mukaan tai

hheftdmAAn mihinkddn ja tuleeko ne
perille ollenkaan. Jos mulle tulee ldhto, en kerkeA @ftd endd kiiydd katsoi'nassa, mutta toivotaan, ettd tdmi)
menisl rauhallisesti kaikki. Me Vilion
kanssahan sitd joudutaan tietysti ensiksi meiddn Orbinskyn suvusta, mutta kun ei vain Hannen eikd muiden
tarvrtslsl ldhted. Koetan kirjoittaa Viljolte. Aiti xai on jo sielli). Sano didille, etttt
koettaa olla rauhallinen, tulkoon mitd
tahansa, silld muutakaan en voi sanoa. Terveiseni Ritvalle, Rae//e, Esterille ja didille, pyytdkdd Jumalalta
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metrin pdiihdn. Sattuihan sielld siviileihin kyllit, efte "veivit" heittivdt (4 henkil6i;). Olin sielld pakkasessa n/den tulipalojen sammutuspuuhissa ia kylmetrn tolsen korvan ja poskipddni. Saihan
ne jonkun verran pahaa aikaan. Sellaista se temA minun sotanion ollut.

Vdlirauhan aikaan vuonna 1940
Veikko kdvi reserviupseerikoulun ja sai
ylennyksen vdnrikiksi. Paluu normaalieldmd6n olisi tietenkin nuorta miestd

kovasti houkuttanut. mika kZry ilmi
seuraavasta Eerolle osoitetusta kirjeen otteesta:

hdn,

syftYY. niin ei sano-

nut uskovansa. Minulla on siitit parempi, kun ei kerked teitd ni)kemddnkddn, ios

60-vuotispdivd vuonna 1973

kin, vaikka ei nuo sen likemmdks minua sattunut ne Pommit kuin 700

Vaikka opiskelutovereiden
rivit har-venivat ndiden jouduttua yksi toisensa jdlkeen
rintamalle, ei Veikolle kutsua kuulunut. Edellisen kirteen kirjoitettuaan hdn ldhti ltse kyselemadn
sen perdan. Seuraavana Pdivand
radioaliupseeri Orkasalo ilmoltettiin
saapuneeksi kenttdtykistorykmenttiin.
Oma joukko-osasto olijo rintamalla ja
Veikko jdi Lappeenrannan taydennysosastoon.
Talvisodan helmikuussa 1940 Veikko kirjoitti seuraavasti Eerolle:
Olemme nyt tddlld se//alsessa plenessd klrldpahasessa maioitettuina
maalaistaloihin. Emme ole tulilinioilla,
emme vield ldhelldkddn. Hyvin hiliainen ja rauhallinen paikka. Pdivdt kiertelemrne tuolla korpia. Hiihddmme
pdivittdin erindisii) kilometreid. Hikisii)

vaatteita on orret fiynnd. KeitAmme
itse saikkamme aamulla. Nyt kylld se
muonitus kuuluu vdhdn muuttuvan, en
tiedd miten se sltten kity. Ruokailu tapahtuu kenttdiastloista ia se tiskaaminen on vdhdn vaikeaa, kun ei kehtais.
Sie//ei edel/rsessd parkassa ne ryssdn
"surmalinnut" vieraili usein, iopa yolld-

Tdmd kestiii) kai heindkuun alkuun.
Voi taivas, kun se on pitkd aika. Tdytyisi lukea jos meinaisi pdridta, mufta
en mind jaksa endd "sotia". Olen tykistolinjalla tddlli) ia jos o/lsi asevelvollisuusaikana palvellut tykistossd, niin
voisihan tddlld jotenkuten pdridtd, mutta kun ei tieda tykistii oikein eftd mihin
pdin putki on kddnnettdvd, niin eihdn
siitd mitt)dn tule. Sen mind kylld tieddtn,
etfti tyklss;i on Putkieikd PiiPPu.

Syksyllii 1940 Veikko pddsi viimein
jatkamaan opintojaan. Piidstotodistuksen Tampereen Teolltsuuskoulusta
hdn sai helmikuussa 1941- ja muutti
sen jdlkeen Helsinkiin, missd hdn asui
viela vuonna 1-943. Monikymmenvuotisen uransa Posti- ja lenndtinlaitoksen
palveluksessa Veikko aloitti teknikkona huhtikuussa L941-, aluksi eri kont-

toreissa keskuslaitteiden hoitajana.
Veikko oli tulevassa kotikaupungissaan Torniossa jonkin alkaa jo vuonna 1942.

Vdlirauhasopimus allekirjoitettiin
Moskovassa L9. syyskuuta 1944.
Sota ei kuitenkaan Veikon osalta loppunut siihen, silla rauhansopimuksen
ehtojen mukaisesti saksalaiset oli vie15 ajettava pois Lapista. Lapin sodan
ensi vaiheessa, Rdyttdn maihinnousussa, Veikon osuus saksalaisten
viestiyhteyksien katkais'tjana oli merkittavii. Hdnet mainitaan muun muas-

Veikon harrastukset

alaosaston johtokunnassa, WT:n lisd-

olivat monipuoliset.

tyssd hallituksessa, Tornionseudun

Rakkain oliepdilemdt-

yhteiskoulun johtokunnassa, Tornion
elinkeinotoiminnan edistdmisrahastossa sekd Tornion sosiaalidemokraattisen tyovdinyhdistyksen johto-

td kuorolaulu. Savonlinnan ty6vdenyhdistyksen mieskuorossa
alkanut laulanta sai
vuosikymmenien jatkon Tornion kirkkokuorossa, jonka perus-tajajdsen Veikko
oli. Kiinnostus kirkkomusiikkiin alkoi sekin
jo poikasena Savonlinnassa, jossa naapurin vanha pappa pyysi
Veikkoa mukaansa.
Poika istuikin kirkossa
ahkerasti sunnuntaisin
1a tdmd tapa siiilyi

koko eldmdn

sa Wolf H. Halstin teoksessa. Savolaisen nuoren miehen lopullinen asettuminen pohjoiseen ratkesi kuitenkin

vaimon l6ytymiseen. Rauna Ulanto
(suomennos nimesta Ulander) ja
Veikko Orkasalo avioituivat Tornlossa
helmikuussa 1945. Lapsia perheeseen syntyi kaikkiaan viisi, joista neljd
jdi eloon: Timo, Marja-Leena, Auli ja
Antero. Veikon perillisten joukossa
nimi Orkasalo on sittemmin jaanyt historiaan, sllld lapset ja lastenlapset
ovat ottaneet Orbinski-nimen takaisin
kdyttd6n.
lenndtin- ja

puhelinpiiri
Rovaniemen
perustettiin sodan jdlkeen ja Veikosta
tuli piirin alueteknikko. Sodan jdlkeen
oli koko puhelinverkko Tornion ja Kilpisjdrven vdlilld joko korjattava tai rakennettava uudelleen. Puhelinliikenteen suunnittelu oli kdrsivdllisyyttd
vaativaa puuhaa. Sitd tehtiin kesdlld
jalkapatikassa pitkospuita pitkin ja talvella suksilla kyldstd toiseen Lapin selkosilla hiihdellen. Autoja eijuuriollut ja
vaikka olisi ollutkin, olivat tiet kovin
huonossa kunnossa. Lapin puhelimien
toimintakyky oli seka poltettujen kylien
jalleenrakentamiselle ettd pitkien vdlimatkojen pdiissii toisistaan asuville
lappilaisille ensiarvoisen tdrkedd.

a1an.

Seurakunnan aktiivijdsenena Veikko kuului myos kirkkovaltuustoon ollen myos sen puheenjoh-

kunnassa. Viimeksimainitussa hdn
ehti toimia myos taloudenhoitajana ja
tilintarkastajana, samoin kuin myos
Tornion kaupungin tilintarkastajana.
Hdn oli myds Posti- ja lenndtinurheilijoiden puheenjohtajana. Veikko ylennettiin reserviluutnantiksi 196L 1a yliluutnantiksi 1967. Hiin sai ansioistaan
useita kunniamerkkejd.

Veikko Orkasalo oli veljensd Eero
Orbinskin kuoleman jeilkeen 1988

sukuhaaransa vanhin. Omaiset,

muut sukulaiset ja laaja ystdvdpiiri
muistelevat kunnioituksella 22. heindkuuta 2OO2 poisnukkunutta ldmminsyddmistd ja avaraKatseista persoonallisuutta.

taja.
Halsti, Wolf H.: Aika vaatii veronsa

Kiinnostus yhteiskunnallisiin rientoihin herdsi luultavasti jo lapsuudenkodissa, mutta aktiivisemmin Veikko tuli
mukaan politiikkaan ystdvdn ja naapurin kehotuksesta. Hdn oli vuodesla 1954ldhtien useampia kausia so-

Solid 2000. Tuhat toveria.
Juhlavuoden matrikkeli. Keuruu 1999.
5O-vuotispaivakirjoitus lehdessa

60 vuotispdivakirjoitus lehdessd
koulu- ja tyotodistuksia

siaalidemokraattisen puolueen kaupunginvaltuutettuna sekd vuosina
1965-1972 Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Puheenjohtajana han piti p2iiimdairiintidn jyrkkien
erimielisyyksien tasoittamista. Veikko
oli 1960-luvulla myos puolueensa
kansanedustajaehdokka ana 1a 197 O luvulla puoluekokousehdokkaana.

Luottamustehtdvia riitti valtuustokausien ohessa ja jdlkeenkin. Veikko
oli jdsenend ainakin kaupunkisuunnittelutoimikunnassa, nimist6toimikunnassa, museolautakunnassa, Pohjolan pdihdehuollon kuntainlliton liittovaltuustossa, Pohjolan ty6laitoksen
kuntainliiton liittovaltuustossa, Kemin
keskussalraalan kuntainliiton liittovaltuustossa, Lapin Mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton liittovaltuustossa,
Valtion viestiteknikoiden Rovaniemen

:

I\4uistelmat ll: 1939-1948. 2.p.Olava, 1974.

Veikko
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Palanen Henrik Orbinin tarinaa
rbinskin

sukukirjan
taulu 99 sivulla 98 kesitte/ee luutnantti Erik
Adolf Orbinskia, Suomen sodan palkittua sankaria, joka
kaatui vendldisen luotiin Salmin taiste/ussa vuonna 7808.
Taulussa luetellaan Erikin
aviofirtossa ja avioliiton ulkopuolella syntynefte bpsia. Ainakin yksi j dlkeldisten joukos ta puuttuu, nimittdin Henrik
Orbin -nimelld Viipurin seudulla 78)O-luvulla esiin}vd henkilo, josta dskettdin on l6ytynyt uutta tietoa. Idssd jotain
osra hdnen eldmi)ntarinastaan, tutkimukset tdmdn sukuhaaran osalta jatkuvat.

Seuraavan kerran kuulemme Henri-

kistd 14.11.!812, jolloin "Hinric

Or-

bin" astuu sotapalvelukseen 17-vuo-

tiaana. Jostain syystd Henrikid ei
koskaan mainita Orbinski-nimisend,
hdn on aina "Orbin" tai "Orbinsa".
Kolmannen jddkdrirykmentin tarkis-

tuskatselmusrullan mukaan (kysymyksessd on Viipurin l5dnin jddk6rirykmentin ensimmaisen eli palvelusta suorittavan pataljoonan tarkistuskatselmusrulla, katselmus on pidetty
Viipurissa l-9.6.1815) kolmannessa
komppaniassa, jonka kapteenlna on
Carl Jacob Wiberg, palvelee rummun-

Iy6jtind "Hinric Orbin". Rullan tietojen

mukaan mies on syntynyt Rantasal-

men Joutsenmdessd, lkee 20 vuotta,
pituus 5 jalkaa 5 tuumaa, naimaton,
luterilainen...

!822

9.

pdivdnd
kuolee Viipurin maaseurakunnan Uskelan kyldssd Valpuri Hiltusen avioton tytdr Maria Orbinsa 1-vuotiaana.

Vuoden

elokuun

Kuolinsyy on tuntematon sairaus ja
Rantasalmen Ahvensalmella syntyy
29.7.1795 Anna Pakariselle avioton
poika Henrich, jonka isd6 ei syntyneiden luettelossa mainita. Parin vuoden kuluttua, 4.3.17 97, syntyy samalle naiselle toinenkin avioton lapsi, tdlld kertaa tytdr Anna Rantasalmen
Kurkelassa. Nyt isaksi mainitaan Eric
Orbinski. Anna-tytar mainitaan sukukirjan taulussa 99.

lisdksi viitataan "loinen" Henrik Orbin-

saan, joka siis ilmeisesti paljastuu
lapsen isdksi. Loinen tarkoittaa tilatonta v6estdd.
Heinjoella vihitiiiin 25.6.1824 avio -

liittoon renki Henrik Erikinpoika Orbin
ja piika Eeva Antintytdr Hdkkinen, molemmat K6mdrdn kyliistti. (On huomi-

la, tosin syntyneiden luettelossa mai-

oitavaa, ettS HenrikiS nyt tosiaan kutsutaan Erikin pojaksi). Ehkd kyseessd on se Eeva, joka syntyy
31,.!2.!7 98 Viipurin maaseurakunnassa Kilpenjoen kyldssd Mdkipukeron
talossa talollinen Antti Yrjonpoika
Hdkkisen (7763-1825) ja t2imain puolison Riitta Pekantyttdren tyttdrend.

nitaan, ettd lupaus avioliitosta on annettu. Avioliitto lienee solmittukin, silld perheeseen syntyy my6hemmin
muita lapsia. Perheen asuinpaikka
on Ahvensalmen kyl6.

Henrik Orbinilla ja hdnen vaimollaan
Eevalla on ehk6 kuusi lasta: Anna,
'Helena, Kristiina, Juho, Saara ja Riitta. Heinjoen Pilpulan kylaissa syntyy

Lasten Siti Anna Pakarinen saattaa
hyvinkin olla se Anna Pakarinen, joka

syntyy 23.1.a777 Rantasalmen Ahvensalmessa Lauri Pakariselle ja
Anna Pesoselle avioliiton ulkopuolel-
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1,4.2.1825 Anna, joka kuolee kuukauden ikSisend 22.3.1825, kuolinsyy on tuntematon. Orbinit siirtyvdt
K6mdr6n kylddn, jossa heille syntyy
15.6.!826 Helena-tytdr, joka saa nimen ditinsd sisaren mukaan. Vuoden
!9.71,.1829 syntyy Juho. Heinjoelta
perhe muuttaa Viipuriin, jonka lgnattalan kylSssd syntyy 7.L2.7834 Saara. Nyt Henrikid kutsutaan torppariksi. Viipurin Hanhijoen kyldssii kuolee
29.5.1839 loisen lapsi, puolivuotias
Riitta Orbin, kuolinsyy messl.

Kolmeen Henrik Orbinin oletetuista
lapsista loytyy viittaus ndiden aikuisidlld; Kristiinaan, Helenaan ja Saaraan. Onkin todenndkoista, etta sukuhaara on sammunut miespuolel-

taan.

Taipalsaaressa

vihitddn

26.12.!851, avioliittoon koulumestari Robert Vilhelm Lauren neitsyt Kristina Orbinin kanssa, morsiamen kotipaikaksi ilmoitetaan pappila. Pariskunnalle syntyy tytdr Dina Sofia Taipalegiirdissa 27.8.1853. Aioin iaxsi itmoitetaan 26 vuotta, joten Kristiina
olisi t6m6n mukaan syntynyt vuonna
L827. Vtipurin kaupungissa puoles-

taan vihitddn avioliittoon 22.5.1853
renki Elias Juhon-poika Rakkolainen
piika Helena Henrikintyt6r Orbinin
kanssa. Molemmat ovat kotoisin

kaupungista. Pariskunta nayttaa
muuttavan pois kaupungista, silld Ra-

salahden kyliissd heille syntyy
1.8.1865 Wille ja Kdrkisten kyl6ssd
28.4.1868 Matilda. Viipurin maaseurakunnassa, Sdinion kylassii, kuolee
vaivaishoitolainen Saara Orbina 63
vuoden, B kuukauden ja 15 pdivdn
ikdisend 22.8.1898.

Ruotuvaivainen Henrik Erikinpoika
Orbin kuolee 73-vuotiaana Viipurin
maaseurakunnan Kdrkisten kyldssd
1.12.7867. Hdnen vaimonsa Eeva Orbin kuolee 78-vuotiaana 3.9.1875.

