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Orbinskit
Rantasalmella

Orbinskin sukuseura juhlistaa 2O-vuotista olemassaoloaan tulevana
viikonloppuna Jiirvisydiimessii. Seura perustettiin niinikiiiin Rantasal-
mella kes6kuussa 1994 noin 230:n suvun jiisenen voimin silloisessa Ran-
tasalmi Centerissii. Tdmdnvuotiseen juhlakokoukseen odotetaan suku-
seuran hallituksen puheenjohtaja Kirsti Kalaniemen johdolla noin sataa
osallistujaa. Ohjelmassa on juhlapiiiviillisen lisiiksi kiertoajelu bussilla
Orbinskeja kiinnostaviin rantasalmelaiskohteisiin, sukupuuhun tutustu-
mista sekd iltamat, joita tahdittaa suvun jdseniste koottu biindi. Suku-
vaakunalla koristettuja tuotteita on myds myynnissii.

Rantasalmi on tdlle puolalaistaustaiselle, I 650-luvulla Karjalan Py-
hiijiirvelle alunperin Ruotsin kruunun virkatehtdviin saapuneelle ja siel-
lii ensin sata vuotta vaikuttaneelle suvulle yhteinen nimittiijzi, sillii kaik-
ki Suomen Orbinskit ovat saman rantasalmelaisen majuri ja Kuninkaal-
lisen Miekkaritarikunnan ritari Carl Johan Orbinskin' ( I 757- 1 8 I 0) jiil-
keliiisiii. Majuri omisti Repomiien Nyn[sissii kartanon 1800-luvun alus-
sa, mutta Suomen sodan sekavaan jiilkipyykkiin liittyen majurin ja hii-
nen talousmamsellinsa Anna Helena Swanin (1768-1803) perilliset jou-
tuivat luopumaan kartanosta melko pian iszinsd kuoltua. T6mdn jiilkeen
Orbinskin suku levitttytyi laajemmallekin Etel[-Savoon, mm. Juvalle,
Joroisiin ja Savonlinnaan, ja viihitellen 1900-luvulla ympiiri Suomea.

Orbinskin suku liittyi 1700-luvun loppupuolella Rantasalmella
useisiin mielenkiintoisiin sukuihin. Esi[itien Gyllensping ja von Wright
lisZiksi kuvioissa olivat avioliittojen kautta myds suvut Brander, Calo-
nius, Kyander, Oppman, Sahlstein, Strandberg, Weber ja Zetraeus. Jo-
roisten Frugflrdin vastarakennetussa kartanossa asui tiiti Hedvig Juliana
Munck af Fulckila lapsineen. Kuopion Haminalahden iired majuri von
Wright, tunnettujen lintumaalariveljesten isii, oli Orbinskin lasten serk-
ku. Uudellamaalla Sestan kartanossa asui toinen serkku, joka puoles-
taan oli avioitunut Ehmroothien sukuun.

Rantasalmella suvun 1700-luwn vaiheisiin liittyvi?i paikkoja ovat Re-
pomaen Hsiiksi mm. Leislahden puustelli, Pyyvilin kartano sekii Ma-
rieberg, jossa nykyisin sijaitsee Kupialan kartano. Orbinskin pojat oli-
vat my6s Rantasalmen triviaalikoulun ensimmtiisten oppilaiden jou-
kossa.

Nimien suomalaistamisinto 1930luvulla sai monet Orbinskin suvun
jiisenet - usein painostuksen alaisina - muuttamaan vendldiselti kuu-
lostavan nimen suomalaiseen muotoon. Ttltii ajalta ovat perinttinii nimet
Hietaneva, Kalaniemi, Oivaranta ja Orkasalo. Nykyisin Orbinski-nimeii
on otettu takaisin.

Sukuseura on toiminut aktiivisesti. 20 vuoden aikana on jiirjestetty
yhteisie tapaamisia sekii kotimaassa ett6 ulkomailla. Tukholman seu-
dulla ja Puolan Krakovassa on kiiyty esi-isien jiilkif, tavoittamassa. Uusin
retki suuntautui vuoden 2013 elokuussa Viipuriin, Kikisalmelle ja Py-
hiijiirvelle. Karjalan matka ylitti kaikki odotukset.

Vuoden 2013 lopulla saatiin sosiaalisen median kautta yhteys Suo-
mesta 1800-luvun alussa Veniij?ille muuttaneeseen Orbinskien suku-
haaraan. Kyseessii ovat edelliimainitun majuri Carl Johanin veljen, luut-
nantti HenrikWilhelm Orbinskin (1755-1803) jiilkeliiiset, jotka ovat Ve-
najiillii vaikuttaneet mm. Odessassa tiedemiehinii ja muusikkoina. Td-
miin venrilIistyneen Orbinski-haaran edustajia Moskovasta on nyt en-
simmlist[ kertaa tulossa osallistumaan sukutapaamiseen.
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HelsinginRantasalmi-Seuravoi kaa.
hyvin ja eliiii erittiiin aktiivista ai- Maaliskuisessa kev

Putkisalosta liihttiisin oleva Lars WesterstrAhle kertoo
kansa pihalla Saltvikissi kuinka h6n opiskeliiana ioutui I
Ahvenanmaalle ja tutustui merikapteenin tyttereen. Kys
sipaikka, Westerstrihlen puolison entinen kotlpaikka, r

iuurl ennen tuloamme uuden punavdrin pintaansa.

Jlsenet ja ystdvdt mukaan Salt
pois ei jiiiinyt kukaan. kun
Kustavin Vuosnaisten meriasemalla tauko, Eck
herkullinen lounaspOytl makuaistit lauko. viili
Aurinko hemmotteli meitd, Rar
kun seilasimme saariston teit[. valt
Briindijn Avassa siirryttiin punertaville teille, Hol
Hotelli Gullvivanissa tarjottiin opas meille. illa
Kirkon ja saaren esittelyn jiilkeen omaa aikaa, Aat
upea luonto ihastuneista iiiinistii kaikaa. jou,

Aamuheriityksen satakieli laulaa, Aul
lahdellajoutsenet nosti kaulaa. oli
Matka jatkui Torsholman satamasta Hummelvikkiin, ja r
siellii odotteli opas meitii samaan piikkiin. Ilta
Kiertoajeluun mahtui monta museota ja linnaa, pad

hieman bussin toimimaton ilmastointi kiristi pinnaa.


