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Parhaillaan esitetddn maamme elokuvateat-
tereissa Erja Dammertin dokumenttieloku-
vaa "Sotalapset" (Suomi 2003). Se kuvaa
seitseman haastateltavan suulla viime soti-
en aikana Suomesta Ruotsiin turvaan ldhe-
tettyjen lasten kohtaloita sodan aikana ja
sen jalkeen. Pinski osallistuu ajankohtaiseen
keskusteluun julkaisemalla erddn sukuum-
me kuuluvan silloisen sotalapsen, Eila Me-
nosen, kertomuksen sodanaikaisista koke-
muksistaan lahden toisella puolen.
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Peekirjoitus

Heikaikille,

Eniiii ei ole kuin runsaat 200 peiiv2iii ja olemme jdlleen kesdss6.

Ja silloinhan meilld on seuraava yhteinen tapaamisemme sukuseu-

ran puitteissa. Tiillii kertaa sukukokous pidetdiin Kuopiossa. Ajan-

kohtana on lauantai, 12.6.04. Tarkemmin ohjelmasta ilmoitamme
ensi keviidn aikana. Laittakaapa ajankohta alustavastijo nyt muis-

tiin.

Muuten muistithan, ettd

. Pinski tulee kaikille suvun jdsenille riippumatta siit6, onko su-
kuseuran maksanutjdsen vai ei
' Pinski tulee kaikille niille, joiden ajan tasalla olevat osoitetie-

dot on saatettu toimituksemme tietoon
. Pinskin tilaaminen ei maksa mitddn
. Pinskissdjulkaisemmemielel16mmekuvallisiaperhetapahtu-

matlmoituksia ja suvun jdseniin liittyviS juttuja ja kirjoituksia (niiden ei

tarvitse olla mitddn sukututkimusjuttuja)
. Pinskin ilmestymlstd voit halutessasi edesauttaa maksamal-

la vapaaehtoisen tukimaksun.

Oikein hyv56 loppuvuotta kaikille Pinskin lukijoillel

Pi4o Palinperd

PS. Tiimdn tehden vdlistd ldyddt my6s v. 2003 jisenmaksulapun
(1-3 Eurlj6sen).
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Monitoimimies Hannu Orbinski

taa. Mutta siskona
piiirtinkin kirjoittaa hd-
nen kakarana olos-
taan.

Hannun koulunaloi-
tus t6kki ehkd mieli-
kuvituksen vilkkau-
teen. Vdlitunnin pddt-
tyessd kellon soittoon
liihti pieni opiskelija
miettimddn asioita
metsdan kannon pd6-
hdn evditdSn syoden.
Ennen kotiin menoa
selvisi pienelle pojalle
arjen totuus: kouluun
piti mennd ja vielS
tunnillakin olla.

Eri asioiden toteut-
taminen, vaikka lei-
kistikin, on Hannulle
hyvin ominaista. Jo
alle kymmenvuotiaa-
na tehdyt puuveistok-

set ja Juvan lehden
tekemd juttu useista
hdnen tdistddn muis-
tuvat mieleeni. Muis-
tan my6s pehme6m-
mdn materiaalin ko-
keilun, housujen leik-
kauksen, ompelun ja
toisten ylldtykseksi

onnistuneen lopputu-
loksen. Ajatuksena oli: "Osaanko
mind?" Hannu on kuin mustekala, jon-
ka lonkerot menevat useammalle eri
taholle opetellen hyodynt6madn kaik-
kia syntymdlahjaksi saatuja taitoja.

Ei ollut lapsena leikeissd autoja, eitrak-
toriakaan. Pohjautuneeko siltd ajalta halu
hajoittaa ja koota, ko4ata, tehda uudes-
taan tai tehd6 kokonaan uusi oman pii-

rustuksen mukaan. Hannulla on muiden
muassa pyordkuormaaJa- )a lumiaura-
projektit vapaa-ajan harrastuksena.

Armer.lan jeilkeen meno tdihin Fazerin
pianotehtaalle Pornaisiin veljen ja naa-
purin pojan kanssa taisi olla iso virstan-
pylv6s Hannun eldmdssd. Tulihan siel-
ta hankittua yksi monista ammateista,
pianonvirittdjd. Tehtaalle tdihin men-
nessa vanhempi ammattilainen testasi
nuoren kisiillin musiikkikorvan. Viisi
vuotta tehtaalla tydskenneltyddn Han-
nu kdvi antamassa tyondytteen osaa-
misestaan ja paaisi ndin jtiseneksiSuo-
men Pianonvirittiijdt ry:hyn.

Kuvaamataide vdlineind 6ljy ja liitu on
ollut kauan Hannun harrastuksena.
My6s metsdstysharrastuksessa yhdis-
tyvdt luonto ja vdrit jopa taulun aiheek-
si. Nykyisin musiikki, varsinkin Hannun
omien sanojen mukaan "hurahtami-
nen" karaokelauluun, on vahvasti esilld
vapaa-ajan harrastuksena. Se on huo-
mioitu laajemminkin.

Kuitenkin Hannun varsinainen leipdtyo
on rakennusalalla betonilattioiden val-
mistuksessa sekti yksityisille rakentajille
ettd aliurakoitsijana rakennusliikkeille.

Olen tekemdssd tdtd tarinaa Tarjan,
Hannun ja Eetun kauniissa kodissa
Mikkelin kupeessa Rahulassa. Hirsitalo
on Hannun itsensd suunnittelema eri-
koisine hirsiseindrakenteineen. Raken-
nustarkastajan mielest6 kyseessa oli
"mielenkiintoinen tapa rakentaa". T6lld
tavalla toteutettuja taloja on vain kaksi,
joista toisessa asuu Hannun lankomies
perheineen.

Nain syksylld viikonloppuisin Hannu
suuntaa joko jdnismetsdlle Nelli-koiran
kanssa tai hirvimetsdlle Luoteis-Juvan
Erdn porukassa.

Hilpe Orbinski - Savolainen

Hannu tutkailee rippikouluidssd tehtyd hirviperhettd, jos-
ta ajan hammas on vienyt saryet. Sernei/ftj on hdnen
maalaamansa muotokuva.

ain pyynn6n tehda haastattelun
veljestdni Hannu 0rbinskista.
Siihen oli helpompi my6ntyd kuin

sitd tehd6, Hannu on niin kiireinen
mies, ettei sanan saildd meinannut len-
tdd haastattelrlan kynddn. Seuratessa-
ni hdntd aihind ja puhina kuutui miiloin
ladossa kauhakuormaajaprojektissa,
milloin metsdstyksessa tai sovituissa
pianonvirityksissd. Ajattelin jo luovut-
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Sotalapsu uteni Ruotsissa
Parhaillaan esitetticin maamme elokuvateattereissa Erja Dammertin dokumenttielokuvaa " Sotalapset" (Suomi

2003 ). Se kuvaa seitsemiin haastateltavan suulla viime sotien aikana Suomesta Ruotsiin turvaan lcihetettyjen
lasten kohtaloita sodan aikana ja sen jcilkeen. Pinski osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun julkaisemalla
ercicin sukuumme kuuluvan silloisen sotalapsen, Eila Menosen, kertomuksen sodanaikaisistakokemuksistaan
lahden toisella puolen.

divd o1i30.11.1939. Olin mennyt
kouluun tavalliseen tapaan, olin
neljdnnellS luokalla Aleksis Kiven

kansakoulussa. Koulupdiv6n alkaessa
hdlytyssireenit alkoivat soida. Helsinkid
pommitettiin rajusti, saatiin aikaan pal-
jon tuhoa ja eldmd oli sekaisin. Oppi-
laat ldhetettiin kotiin ja koulunkdynti
piidttyi. Viikon verran ydvyimme pom-
misuojassa. Pdivisin uskaltauduimme
maan pinnalle. Lapset, vanhukset ja
tyokyvyttdmdt saivat kdskyn poistua
Helsingistd. lsdni ei joutunut rintamalle,
vaan sai mddrdykset siirtyii Jyvasky-
156n, Tykkitehtaalle kotirintaman palve-
lukseen.

Minun evakkomatkani sotalapseksi
Ruotsiin alkoi kevdttalvella 1940. Van-
hempani tahtoivat saada lapsensa tur-
vaan. Haapamdelld jouduimme majoit-
tumaan asemalle, jossa olimme pari
y6t5. Odottelimme uutta junaa Helsin-
gistd, koska lapsijuna, jolla meiddn piti
matkustaa Haaparantaan, oli joutunut
onnettomuuteen Riihimdelld ja useita
lapsia oli kuollut. Juna, jolla porhallettiin
pohjoista kohti, oli tdynnd eri-ikdisid
lapsia. Kymmenvuotiaana olin siitd
vanhemmasta pridistti. Penkkien pddlle
oli laitettu laverit, jossa nukuimme. Jot-
kut olivat jopa hattuhyllyilld.

Ruotsissa

Hdrnosandissa oli kokoontumis-
paikkamme suuressa keskuskoulus-
sa, jossa olimme viikon verran. Jou-
duimme lddkdrintarkastukseen, tdi-
syyniin, rokotettaviksi ja pestdviksi.
Jotkut saivat jopa vaatteita. Arvaten-
kin oli ldhdetty matkaan vajavaisin
vaattein. Lapset ohjattiin eri paikka-

J dlj en n 6s Ei I a n m atka kortis ta.

kunnille. Meitd oli kuusi lasta, jotka si-
joitetti in 0rnskoldsvikin liihettyvilld ole-
vaan Arnasvallin kylddn. Kokoonnuim-
me sielld kansakoululle, josta edelleen
perheisiin.

Nuorehko lapseton kauppiaspariskun-
ta valitsi minut perheeseensS. Jo ensi-
vaikutelma oli mahtava. Farbror-Ville,
jolla oli kyldn ainoa pirssiauto, pyysi mi-
nut kyytiinsd viedessddn niitd toisia lap-
sia eri perheisiin. En ollut ikind ennen
ollut pikkuauton kyydiss6. Kotini oli kak-
sikerroksinen talo, ylh6iilld 5 huonetta
ja keittio sekd sen yhteydessd alkovi;
josta tuli minun soppeni. Alakerrassa oli

kauppa, toimistotilat ja kaksi huonetta.
Kauppa oli sen ajalle tyypillinen kyld-
kauppa, jossa myytiin ldhes mit6 vaan.
Oli siinii minulle ihmettelemistd, kotiin
Suomeen jdi huone ja keitti6.

Yhteistd kieltd meillS ei ollut, mutta

jotenkin sitd vaan tultiin toimeen. Heilld
oli sen aikainen ruotsi-suomi sanakirja,
jossa oli lauseita. Olin jo muutaman
pdivdn piiiistii osoittanut kohtaa, jossa
luki "pidain teistd paljon". Kielen opet-
teleminen alkoi kuin itsestddn, jokapdi-
vdisid askareita tehdessd. Tdmd oli
mutkatonta sopeutumista uusiin ihmi-
siin ja oloihin, vaikka kaikki oli toisen-
laista kuin kotona.

Ensimmdisend aamuna herdttydni
tuotiin sdnkyyni tarjottimella kuumaa
kaakaota kermavaahdolla sekd ihania
valmiita voileipid. Se olijotain uutta ja
ihmettelin, kuinka tdllaista voi edes ol-
lakaan. Olin tullut johonkin ihmemaa-
han. Samana pdivdnd sain jo uusia
vaatteitakin. Flanelliliivit, joista roikkui
harmaat sukkanauhat sekd niiden jat-
keena kutittavat, passin pdkkimdt su-
kat vaihtuivat pehmoisempiin. Harmaat
huopatossuni joutuivat virattomiksi, ti-
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l*e Nkil$l li*yy*karti n
*r.l{.'n *S lt

ldentitrlxkurt.

lalle sain monot. Kaiholla kavin niitd
kurkkimassa vintin rapussa, olivathan
ne pitdneet jalkani lSmpdisend sind
ankarana talvena ja niilld olin edennyt
nykyiseen kotiini.

Ensimmdinen matkani ja oloni Ruot-
sissa pddttyi melko lyhyeen. Jo syksyt-
le 1940 olitultava kouluun Suomeen.

Toinen matkani

KesaillS 1941- tarkoitukseni oti ldhted
kesdloman ajaksi Ruotsiin kiettd oppi-
maan. Oltuani sielld kaksi viikkoa syttyi
jatkosota ja oleskeluni sieltd saijatkua.
Ei ollut aihetta tulla takaisin kotimaa-
han. Olin kaivannut kovin Tant-Agnesia
ja Farbror-Villed, joten paluu ja sinne
jddminen oli mieluinen.

Syksylld menin viidennelle tuokalte.
Koulu oli pieni maalaiskoulu, jossa sa-

massa luokkahuoneessa oli kaksi eri
Iuokkaa samalla kertaa opetettavana.
Kun toiset laskivat tai lukivat, niin toiset
piirsivdt tai kirjoittivat. Meid6t suoma-
laiset otettiin erittdin hyvin vastaan.
Alussa jopa hellittiin. Kun palasin vdli-
tunnilta, oli pulpetin pddlle ilmestynyt
rahaa, karkkia ja pienia lahjoja. Totta
kaioli kiva olla suosittu.

Erddnii pdivdnii samana syksynd tulin

E I a n h en ki I o I I i syys ko rtti

Ruotsissa 27.9.7942: Jonas Edblom, Agfies Westman,
Eila Mdkinen, Ville Westman, Anja Laaksonen ja Josefina Edblom.

".t. ! ,i,." t,i, ii 'l'i| ,: l. ltl T"",iuli

kotiin suu mutrulla. Tant-Agnes kyseli,
mitd oli tapahtunut. Kerroin kirjoitta-
neeni aineen, jonka opettaja luki dd-
neen ja hdn sanoi ruotsalaisoppilaille:
"Saatte hdvetii tdmdn aineen edess6.
Se on niin hWin ja kielellisestioikein kir-
joitettu." Tant-Agnes ihmetteli, mika sii-
nd minua kosketti. Sanoin :"Det var
hemskt, ndr alla titta p6 mig." (Se oli
kamalaa, kun kaikki katsoivat minuun.)
Ne kieliopinnot olivat niin tehokkaat,

Lapsi 7974 (Ela) ldhddssd Ruotsrn
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Hahiim ia binm saima y.lokuro.
Ime.bawa trt hss hDstas 6obgrsfiq,

Jokaisella lapsella oli oma matkakortilnsa.

ettd unohdin didinkieleni. Piiiistdtodis-
tus kansakoulusta ja jatkoluokilta ovat
tallessa.

Kaupassa autoin olemalla juoksutyt-
tdnii ja my6s tiskin takana. Vaikka ottiin
vauraassa maassa, oli sielldkin kort-
tiannokset. Monet ovat ne sokeri-, jau-
ho- ja leipdkupongit, joita liimailtiin kar-
tonkeihin kuin palapeli6.

Meilld pidettiin paljon juhlia ja sain oila
kaikissa jilrjestelyissa mukana. Olin to-
della tdysivaltainen perheenj6sen. Kas-
vatus oli ohjaavaa ja koin saaneeni rak-
autta, vilpitontd vdlittdmistai ja hyvaid
huolenpitoa. Olin lapsettoman paris-
kunnan ensimmainen ja ainoa lapsi. He

olisivat halunneet adoptoida minut,
mutta vanhempani eivat suostuneet.
Olin vain lainassa ja vanhempieni ainoa
lapsi my6s.

Kesdisin olin Tant-Agneksen kotitilal-
la, joka oli suuri maalaistalo. Sielld riitti
puuhaa yllin kyllin, oltiin heinetdissa,
kaitsettiin karjaa ym. Leivintuvassa lei-
vottiin tunnbrodid. Meiddn lasten teh-
tdvdnd oli istua tuvan kiviportailla, odot-
tamassa site suurta, pydreae, ohutta,
kuumaa leipdd. VielSkin hyppysid polt-
elee, kun muistelee niitd aikoja.

Syksyisin kdytiin marjassa ja sie-
nessa. Kaiholla muistelen niitd usvaisia
aamuja, kun aikaisin mentiin lakkasuol-

le. Syksyyn liittyi myos surstromming -
hapansilakkakekkerit. Purkki aukaistiin
ulkona parvekkeella, ja kylld silloin koko
kyld tiesi, missd juhlittiin. Pidin hapansi-
lakan mausta, haju oli pahempi.

Joka pyhri oli kirkossa kiiynti. Samas-
sa kirkossa olin kaksi kertaa morsius-
neitona, ihanassa turkoosinvdrisessd
pitkassa puvussa. Olihan se jdnnittd-
vaa, vaan hyvin meni.

Eldkeldisend

On kiva muistella menneitd. Olin ollut
kodissa, jossa sain olla vapaa, oma it-
seni. Olen tosi kiitollinen ajasta, jonka

PINSKI



Elan Ruotsin koti

sain olla sotalapsena Ruotsissa. Rikkautena sain uuden "didinkielen".
Olen aina sanonut, ettd jos eldmdstdni saisin eldd jonkun ajan uudel-
leen, se olisi lapsuusaika Arndsvallissa. Seuraava runo ilmentaa
myoskin heiddn tunteitaan minua kohtaan:

"Frdn 6ster en solstrdle i dig till oss kom.
I 6ster 96r den ocks6 ner, ndr du nu vander om.
Vi tacka for de ljusa vackra minnen, du ldmnat hos oss kvar,
och onska dig lycka p6 fdrden, nar du hem6t drar.
Pd 6terseende vi hoppas och vdnta!
Kom ihdg det Eila-jdntal
Tant-Agnes o Farbror-Ville"

Runo vapaasti kaannettynd:
"ldiistd pdivdnsdde tdnddn saapui meiile.
Itaan se my6s laskee, kun palaat sinne takaisin.
Me kiitamme valoisista kauniista muistoista, jotka jdtit meille
ja toivotamme onnea matkalle, kun kotiinpdin menet.
Ndkemisiin me toivomme ja odotamme!
Muista se Eila-tyttdnen"
Agnes-tati ja Ville-setd.
(kddnnos Kala Luttinen)

Yhteydenpitoni Agnes-tdtiin oli tiivis, aina vuoteen 2000, jolloin hein
nukkui pois 97-vuotiaana.

Arndsvallin sota/apset viimeisend pdiviind ennen paluuta
Suomeen: Kyllikki Outi, Eila (Mi)kinen) Menonen, Martta,
edessd Ela ja Veikko.

Eila ja uudet sukset

Eila Menonen

PINSKI



Uusia tietoja Artemi Orbinskista Odessassa
Tcimcin vuoden alussa tuli jcirvenpcicilciisen Helena Orbinsxl\n tyripaikan scihkdpostiin eksoottinen viesti
Odessasta. Siinri tiedusteltiin, onko Helena mahdollisesti sukua tcihtitieteilijci Artemi Robertovitsh
Orbinskille. Helena otti yhteyttr) Pinskin toimittajaan Katriina Orbinskiin pyytcien tcitci vastaamaan
lcyselyyn. Pian alkoivat scihkdpostit kulkea tcimcin odessalaistutkijan ja Suomen vcilillci. Tuloksena saatiin
jonkin yeruan liscitietoja Artemi Orbinskin vaiheista.

Helena Orbinskyyn yhteytta ottanut
lnna Rikoun on Odessan tieteellisen kir-
jaston bibliografi, joka on viime aikoina
toimittanut hakuteosta Odessassa toi-
mi neista fyysi koista ja tahtitietei lijoisttl.
Tdssd yhteydessd esille oli noussut
myos Artemi Robertovitsh Orbinski (su-
kukirjassa hdnest6 ja hdnen isds-
tddn Robert Vasiljevitsh Orbinskista on
kerrottu sivuilla 31-34). Artemin nimi
liittyi toiseenkin lnna Rikounin toimitta-
maan teokseen, talvella 2003 ilmesty-
neeseen odessalaisen Mathesis-kir-
jankustantamon historiikkiin. lnna Ri-
koun oli tietoinen Artemin suomalaisis-
ta sukujuurista. Hdntd kiinnosti loytdd
Artemin elossa olevia sukulaisia Suo-
mesta ja kyselld ndiltd mahdollisia lisd-
tietoja. Valitettavasti emme taailte ka-

@r,, ..

\b

Artemij Robertovitsh O rbinski

sassa. Perheelld oli Robert Vasiljevit-
shin rakentama oma talo, mutta se on
tuhoutunut.

'Aftemi syntyi 3. tai 15. syyskuuta
1869 ja kuoli2l-. helmikuuta 1-928. Ha-

nen vaimonsa Elena Maximilianovna
Blumeva oli hammaslddkdrin tytdr. Heil-
16 oli kaksi tytafta, Elena Orbinski, syn-

Wnyl24. maaliskuuta 1894 sekri Alla
Orbinski, syntynyt 30. heindkuuta
1895. Valitettavasti minulla ei ole mi-
tddn tietoa heiddn elamdnvaiheistaan
vuoden 1928 jdlkeen, mutta yritan jat-
kaa tutkimista. Tiedan, etta he suoritti-
vat eraanlaisen naisille tarkoitetun yli-

opiston (Vushryi zchenskyji kursu)
Odessassa. Naisilla ei 1900-luvun
alussa ollut oikeutta opiskella varsinai-
sessa yliopistossa, joten tdllaisia erityi-
sesti tytdille tarkoitettuja opinahjoja
perustettiin tuohon aikaan suurimpiin
Vendjdn kaupunkeihin. Alla oli hyvin
kaunis. Hdnen muotokuvansa, jonka
on maalannut tunnettu ukrainalainen
taiteilija Aleksei Aleksejevitsh Shovku-
nenko (1884-!974), on Odessan tai-
demuseossa.

'Artemi Robertovitsh Orbinski ei ollut
pelkdstddn tahtitieteilijd, vaan myos
erds Mathesiskustantamon perustajis-
ta. Hdn kddnsija toimitti yhdeksdntois-
ta kirjaa. Hdn oli Odessan polyteknisen
instituutin perustaja ja vuonna 191-8
hdn oli myos Odessan kaupungin vara-
pormestari (tovarisch gorodskogo go-
lovu). Kaikkitietoni hdnestd olen loyta-
nyt Odessan valtionarkistosta."

sin juurikaan voineet tuoda asiaan lisa-
valaistusta muutoin kuin esittelemdlld
Artemin suomalaisia esi-isid. Suomen
Orbinskien ja ndiden Suomesta Vend-
jdlle muuttaneiden Orbinskien yhteydet
kun ovat valitettavasti jossain historian
vaiheessa katkenneet.

lnna Rikoun kertoo Aftemi Orbinskis-
ta seuraavaa: 'Artemi Robertovitsh oli
suurenmoinen ihminen ja tunnettu tie-
demies, mutta hdnen eldmdkertansa,
jonka parissa parhaillaan ty6skentelen,
on ensimmainen hdnestd kirjoitettu.
Haluan tietdd hdnestd kaiken mahdolli-
sen. Artemin isd Robert Vasiljevitsh Or-

binski oli erittdin tunnettu henkilo Odes-

Alla Robertovna Orbinski
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