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Jatkoa ja lisäyksiä Orbinskin suku 
-kirjan tauluihin n:o 75-77 

75. JUHO DAAVID ORBINSKI (kirjassa taulu 75) 
s. 11. syyskuuta 1823 Rantasalmi, Repomäki 4 

k. 2. marraskuuta 1896 Juva, Kaihunmäki 

Puoliso: Maria Matintytär Kaipainen 
s. 20. joulukuuta 1820 Juva, Maivala 4 

k. 25. helmikuuta 1894 Juva 

Lapset: 
75.1 Gabriel Juho (kirjassa taulu 76) 

75.2 Klara Sofia 

75.3 Otto Wilhelm 

75.4 Ulla Maria (kirjassa taulu 77) 

75.5 Kalle Juhonpoika 

Anton Fredrik Orbinskin poika, joka syntyi Orbinskien 
Rantasalmen Repomäen Nynäsin kartanossa. Kaikki Antonin ja Maria o. 
s. Viljakaisen perheen tyttölapset ja yksi pojista menehtyivät lapsina. 
Aikuisiksi eli vain neljä poikaa, joista kaikista polveutuu yksi Orbinskien 
sukuhaara. Juho Daavid oli näistä neljästä pojasta toiseksi nuorin. 

Suomen sodan aikaisten rykmentin epäselvien raha-asioiden 
vuoksi majuri Orbinskin ja hänen talousmamselllinsa perikunta ja sen 
mukana Repomäen Nynäsin kartano tekivät konkurssin. Koko 
tapahtumaketju on epäselvä ja täynnä arvoituksia, kuten se, etteivät 
Orbinskit poistuneet Repomäestä vuosiin. Lopulta Antonin perhe 
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muutti Juvalle. Poika Juho pääsi Maivalan kylässä ollessaan ripille 6. 
kesäkuuta 1841. 

Avioituessaan talollinen Matti Matinpoika Kaipaisen ja Maria 
Paavontytär Haikaraisen tyttären Maria Matintytär Kaipaisen kanssa 
Juho asui Turakkalan kartanossa. Vihkiminen tapahtui juhannuksena, 
24. kesäkuuta 1849. Juvan vuosien 1848–1857 lastenkirjassa Juho 
Daavid mainitaan kartanon torpparina kuten myös Juho Daavidin jo 
iäkäs isä Anton Fredrik. Anton Orbinskille, entiselle Repomäen 
kartanon isännälle, torppariksi päätymisen on täytynyt olla 
elämänkokoinen trauma. 

Tässä vaiheessa Juhon ja Marian perheeseen oli jo syntynyt kaksi 
lasta, Gabriel Juho ja Klara Sofia. Perhe asui Juvan Vehmaan kylän 
talossa 1 vuonna 1856. Vuodesta 1857 ainakin vuoteen 1862 he olivat 
torppariperheenä Vehmaan kylän talossa 4. 

Ilmeisesti tämän Juvan Kaihunmäki 8:n torppariperheen raha-
asiat kehittyivät muutamassa vuosikymmenessä melko suotuisasti, sillä 
Juho ryhtyi poikiensa Gabrielin ja Kallen kanssa rantasalmelaiseksi 
tilanomistajaksi vuonna 1891. Tähän liittyy seuraava asiakirja:  

Minä Isidor Taucher, Rantasalmen tuomiokunnan tuomari, teen tiettäväksi, että vuonna 
1896 Lokakuun 23. päivänä kun minä lautakunnan kanssa kunnallishuoneella, Rantasalon 
kylässä, toimitin Rantasalmen pitäjän ja Kangaslammin kappelin lakimääräisiä syyskäräjiä, 
havaittiin näiden käräjäin kuluessa Kihlakunnanoikeuteen annetuista 
lainhuudatuspöytäkirjoista, että talolliset Juho, Kalle ja Kaapriel Orpinski, jotka 
kauppakirjalla 20. päivältä Marraskuuta 1891 neljäntuhannen yhdensadan 
viidenkymmenen (4,150) markan hinnasta tilalliselta Aatami Parkkiselta ja hänen 
vaimoltaan Ulla Westeriseltä ovat ostaneet kolmanneksen (1/3), veroltaan viisi 
kahtakymmentäneljää osaa (5/24) manttaalia, perintötalosta N:o 1, Osikonmäen kylässä, 
ovat tälle kaupalle saaneet kolme lainhuutoa - - -. Tämän johdosta ja kun kannetta huutoja 
vastaan ei ole ollut, päätettiin nyt Kihlakunnanoikeudessa antaa Juho, Kalle ja Kaapriel 
Orpinskille tämä minun nimelläni sekä tuomiokunnan ja minun sinetilläni varustettu 
kiinnekirja vakuudeksi siitä, että heille on tuleva se omistus- ja hallintaoikeus edellä 
mainittuun talo-osaan, jonka kerrottu saanti laillisesti perustaa. Isidor Taucher. 
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75.1 GABRIEL JUHONPOIKA ORBINSKI 
s. 23. kesäkuuta 1850 Juva, Turakkala 1 

k. 27. heinäkuuta 1935 Rantasalmi 

Puoliso: Eva Mikontytär Väisänen 
s. 10. joulukuuta 1863 Joroinen 

k. 18. heinäkuuta 1939 Rantasalmi 

Lapset: 
75.1.1 Hilma Maria 

75.1.2 Kalle Johannes 

75.1.3 Oskar Gabrielinpoika 

75.1.4 Aleksander, ”Aleks” 

75.1.5 Olga Maria, s. 25. maaliskuuta 1897 Rantasalmi, Pinskilä 

 k. 11. kesäkuuta 1901 Rantasalmi, Pinskilä 

75.1.6 Ida Karoliina 
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Gabriel oli Juho Daavidin poika, joka syntyi vanhempien ollessa 
Juvan Turakkalan kartanon väkeä. Hänet kastettiin Juvalla 7. heinäkuuta 
1850 nimellä Gabriel Johan. Hän myös itse allekirjoitti nimellä Gabriel. 
Jälkipolvi on kutsunut häntä Vanhaksi Kaapeksi. 

Gabriel vihittiin avioliittoon Mikko Väisäsen tyttären Evan kanssa 
29. maaliskuuta 1884. Eva kirjoitti nimensä yhdellä e:llä. Perheen 
esikoisen Hilma Marian syntymän aikoihin vuonna 1886 Gabriel ja Eva 
ovat Juvan Kaihunmäen talon 8 torpparipariskuntana. Sieltä perhe 
siirtyi syyskuussa 1887 Rantasalmelle Pirilän kylän taloon 2, missä 
syntyivät pojat Kalle Johannes vuonna 1888 ja Oskar vuonna 1890. 
Kallen syntyessä Gabrielin loisnumero oli 474 ja häntä kutsutaan 
lampuodiksi. Oskarin syntyessä loisnumero oli 1152. Loisnumeroissa 
oli kyse pitäjän tilattoman väestön luetteloinnista. 

Kaape ja Eva olivat talollinen Otto Nykäsen ja tämän puolison 
Amanda Pasasen Eino August -pojan kummeina Osikonmäki 16:ssa 27. 
tammikuuta 1902. Syy, miksi pariskunta on valittu talollisen pojan 
kummeiksi, löytyy siitä, että vuonna 1891 heistä itsestäänkin on tullut 
talollisia, kuten Gabrielin isän Juho Daavidin kohdalla jo kerrottiin.  

Ote kihlakunnanoikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta, joka 
tehtiin Rantasalmen Rantasalon kylässä huhtikuun 22. päivänä vuonna 
1915 koskien Osikonmäen taloa 1 nimeltään Hämälä, nykyinen 
Pinskilä: 

Talolliset ja veljekset Kaapro ja Kalle Orbinski, jotka osaksi kauppakirjalla päivältä 
Helmikuuta 1913, 900 markan hinnasta veljeltään Otto Orbinskilta ja päivältä Maaliskuuta 
1907, 330 markan hinnasta, sisareltaan Ulla Maria Orbinskilta ja tämän mieheltä Antti 
Wilhelm Uotiselta ostamalla Otto ja Ulla Maria Orbinskin isältään Juho Taavetti Orbinskilta 
perimät osuudet, osaksi itse perimällä sanottua isäänsä, ovat tulleet omistamaan paitsi 
Lokakuun 23 päivänä 1896 - - - annetussa kiinnekirjassa heille vakuutettua  2/9 osaa 
perintötalosta N:o 1 Rantasalmen pitäjän Osikonmäen kylässä, veroltansa koko tila 5/8 
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osaa manttaalia, myöskin isälleen kuuluneen yhdeksännen osan (1/9) mainitusta talosta - - 
- saivat Kaapro ja Kalle Orbinski sanotulle talonosalle - - -  kolmannen lainhuudon. 

Yleinen käytäntö tuohon aikaan oli, että lainhuuto haettiin kolme 
kertaa, minkä jälkeen se oli lainvoimainen. 

Gabriel ja Eva Orbinskin kolme nuorinta lasta, Aleksander eli 
Aleks sekä kaksostytöt Olga Maria ja Ida Karoliina syntyivät kaikki 
perheen jo asetuttua Pinskilään. 

Seuraavassa paperissa Gabriel on ollut poikiensa Oskarin ja 
Aleksin sekä tämän puolison Ilmin hankkiman Kekkolan tilan lainan 
takaajana: 

Kaapriel Orbinskin hyväksymän lainan vakuudeksi jätämme 10000 Smk Sulkavan 
Leipämäen Osuuskassalle käteisenä panttina huhtikuun 17 päivänä 1931. - - - Rantasalmen 
käräjäkunnan kihlakunnan oikeus on huhtikuun 18 päivänä 1931 vahvistanut kiinnityksen 
Oskar, Aleks ja Ilmi Orbinskin omistamaan tilaan nimeltä Kumpula R.N:o 25 Rantasalmen 
kunnan Reijolan kylässä - - -. 

Toiseksi vanhimman poikansa Oskar Orbinskin kuoltua 43-
vuotiaana ilman perillisiä järjestelivät Gabriel ja Eva maaomaisuuden 
siirtoa kolmanneksi vanhimman poikansa Aleksin nimiin: 

Tämän kautta myymme ja luovutamme allekirjoittaneet poikamme Oskar Orbinskin 
jälkeensä jättämät osat tiloista N:o 3 Rantasalmen pitäjän Reijolan kylästä sekä N:o 25 
samasta kylästä ja N:o 1 Rantasalmen pitäjän Osikonmäen kylästä nimeltään Altaanmaan 
metsäpalsta kaikkine irtaimistoineen pojallemme Aleks Orbinskille välillämme sovitusta ja 
tänään täydellisesti maksetusta 10000 markan kauppahinnasta - - - Rantasalmella 
joulukuun 18 päivänä 1933. Gabriel Orbinski, Eva Orbinski. 

Gabrielin ja Evan kuudesta lapsesta oli jäljellä neljä, kun he 
tekivät testamenttinsa, jonka mukaan pojat Kalle ja Aleks perisivät 
kiinteän omaisuuden ja tyttärille maksettaisiin heidän osuutensa 
rahana ja Idalle lisäksi hoivana, sillä hän oli ollut syntymästään saakka 
vaativamman huolenpidon tarpeessa: 
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Sitte meidän molempien kuoltua on kaikki jäämistömme - - - kuuluva pojillemme Kalle ja 
Aleks Orbinskille ehdolla, että he toimittavat tyttäremme Iidan hoidon kotona tarpeellisella 
tavalla ja maksavat. Tyttäremme Hilma Aalto, entinen Orbinski, saa kymmenentuhatta 
markkaa rahana, josta viisi tuhatta on maksettava kummankin meistä kuoltua. - - - 
Rantasalmella Maaliskuun 16 päivänä 1935 Eva Orbinski, Gabriel Orbinski, talolliset 
Rantasalmen pitäjän Osikonmäen kylä N:o 1. 

75.1.1 HILMA MARIA GABRIELINTYTÄR AALTO, ent. 
ORBINSKI 
s. 24. huhtikuuta 1886 Juva 

k. 17. joulukuuta 1940 Rantasalmi 

Gabriel Juhon tytär. Muutti sukunimensä Orbinskista Aalloksi jo 
23. kesäkuuta 1906, paljon ennen useita muita suvun nimenmuutoksia.  

Hilma oli vuoden vanha muuttaessaan perheensä kanssa Juvalta 
Rantasalmelle. Sieltä hän muutti 23-vuotiaana Helsingin eteläiseen 
suomalaiseen seurakuntaan 26. marraskuuta 1909. Hänestä on sekä 
Helsingissä että Viipurissa otettuja kuvia. Hänellä näkyy kuvissa 
tyylikkäitä asuja ja hieno, arvokas polkupyörä. Hilmalle on myös 
lähetetty vuonna 1922 kortti Juvalle, Vehmaan hoviin.  

Hilma muutti Helsingistä takaisin Rantasalmelle 29. elokuuta 
1931 ja teki veljensä Aleksin ja tämän puolison Ilmin kanssa joulukuun 
7. päivänä 1934 mäkitupa-alueen vuokrasopimuksen Kekkolan ja 
Pinskilän välimaastoon sijoittuvasta maa-alasta:  

Tämän vuokrasopimuksen kautta vuokraamme me allekirjoittaneet tilasta N:o 25 
Rantasalmen pitäjän Reijolan kylästä Altaanmaan tien eteläpuolelta rajoiltaan paalutetun 
maa-alueen Neiti Hilma Aallolle seuraavilla ehdoilla: 

1. Vuokra-aika viisikymmentä vuotta alkaen jälempänä mainitusta päivästä. 

2. Vuokramaksu yksi markka vuodelta maksettava kunkin vuokravuoden kuluessa. 
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3. Vuokraaja saa ottaa koko vuokra-ajan polttopuita vuokranantajan maalta leimauksen 
mukaan. 

4. Vuokraaja saa viljellä vuokratonttia mielensä mukaan. 

5. Vuokraaja sitoutuu aitaamaan tontin vuokranantajan maalta otettavilla puilla. 

6. Vuokraaja ei saa ilman maanomistajan suostumusta siirtää vuokrasopimusta toiselle, 
eikä siirtää vuokra-alueelle rakennettuja rakennuksia. 

7. Kaikki tässä mainitulle vuokratontille rakennetut rakennukset sekä kaikki muu 
omaisuuteni, olkoonpa minkä nimistä tai laatuista tahansa jää minun kuoltuani minun 
veljeni pojalle Lauri Ensio Orbinskille ilman mitään korvausta. 

8. Vuokraaja saa ilman vuokranantajaa kuulematta hakea ja saada kiinnityksen 
vuokraoikeutensa vakuudeksi. 

Lokakuun 26. päivänä 1935 Hilma kuittasi saaneensa veljiltään 
Kallelta ja Aleksilta isävainajansa perintöosuuden 5000 markkaa. 
Lokakuun 21. päivänä 1939 Hilma allekirjoitti paperin, jossa hän sai 
äitinsä jälkeen jättämän perintöosuutensa, 5000 markkaa, minkä 
jälkeen hän oli saanut koko osuutensa vanhempiensa perinnöstä. 

Hilman kuoltua jo seuraavana vuonna, 54-vuotiaana, toimitettiin 
perunkirjoitus helmikuun 16. päivänä vuonna 1941. Kuolinpesän 
allekirjoittajat olivat Hilman veljet Kalle ja Aleks: 

Pesän ilmoitti vainajan veli Aleks Hietaneva valan velvoituksella, joka arvioitiin ja merkittiin 
seuraavasti. Tämän jälkeen esitti vainajan veli hallusssaan olevan vainajan laatiman 
testamentin 7. päivä joulukuuta 1934, joka kokonaisuutessaan liitetään näihin asiakirjoihin. 
Minkä jälkeen omaisuus arvioitiin seuraavasti: 

Varat 

Käteistä rahaa kuoleman hetkellä 35 mk 

Talletus Sulkavan Leipämäen Osuuskassassa 10149 mk 

Talletus K. O. Pankin Savonlinnan konttorissa 9134,30 mk 

Saatava Aleks Hietanevalta 9134,30 mk 

Edellisen korko 180 mk 
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Saatava talollinen Eljas Luukoselta 1000 mk 

Edellisen korko 65 mk 

Mäkitupa-alueen vuokraoikeus rakennuksineen 5000 mk 

Kaikki muu irtaimisto arvion mukaan 1000 mk 

Varat yhteensä 28.063,30 mk 

Poistoja 

Vaivaisprosentti 0,8 % 22,45 mk 

Hautajaiskulut 3000 mk 

Toimitusmiesten palkka 100 mk 

Poistot yhteensä 3.122,45 mk 

Puhtas omaisuus 24.940,85 mk 

Kuolinpesän puhdas omaisuus olkoon se mitä lajia tahansa kuuluu asiakirjoihin liitetyn 
testamentin perusteella vainajan veljen pojalle Lauri Ensio Hietanevalle. Pesää koskevia 
ilmoituksia ottaa vastaan vainajan veli Aleks Hietaneva. Että kaikki on oikein ilmoitettu, eikä 
mitään ole tahallisesti salattu tahi pois jätetty, todistan valan velvoituksella. 
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75.1.2 KALLE JOHANNES GABRIELINPOIKA 
ORBINSKI 
s. 1. kesäkuuta 1888 Rantasalmi, Pirilä 2 

k. 6. marraskuuta 1965 Rantasalmi as. 

Puoliso: Hilda Maria Väisänen 
s. 15. huhtikuuta 1897 Rantasalmi 

k. 18. marraskuuta 1981 Savonlinna 

Kalle oli Gabriel Juhon poika, joka kirkonkirjoissa on nimellä Karl 
ja jonka  kastoi Robert Henriksson 26. syyskuuta 1888. Kummeina olivat 
juvalaiset Antti Tanninen ja Kallen isoäiti Maria Orbinski, o. s. Kaipainen. 

Kauppakirja, joka oli allekirjoitettu Rantasalmella 12. helmikuuta 
1916: 

Täten myymme me allekirjoittaneet Kalle, Olka, Albiin, Otto ja Hilma Kolehmainen 
yhteisesti omistamamme Altainmaa-nimisen ulkopalstan Rantasalmen pitäjän Osikonmäen 
kylästä  N:o 1 talollisen pojille Kalle, Oskar ja Aleksanter Orbinskille 1900 markan 
kauppahinnasta. 

Anssi Taskinen kertoo kirjassaan Omin avuin kotiseudun 
parhaaksi. Sulkavan Osuuspankin historia (Sulkava 2004) Kalle 
Orbinskin olleen Sulkavan Leipämäen Osuuskassan (Sulkavan 
Osuuspankin edeltäjä) hallituksen jäsen 1920-luvulla: 

Sulkavan Leipämäen Osuuskassa oli ainut Sulkavan alueella vaikuttanut osuuskassa 
vuodesta 1921 vuoteen 1926. Kassan jäsenistä suurin osa oli kotoisin Sulkavalta tai 
Rantasalmelta. Perustamiskokous pidettiin Albin Härkösen tilalla Sulkavan Leipämäellä 22. 
toukokuuta 1921. Virallinen rekisteröinti suoritettiin 15. marraskuuta samana vuonna. 
Kaikki kaksikymmentäkaksi perustajajäsentä olivat maanviljelijöitä ja kuuluivat myös 
paikalliseen maamiesseuraan. Kassan sääntöjen mukaan jäseneksi voitiin hakemuksesta 
ottaa jokainen kunnolliseksi tunnettu ja elinkeinoaan huolella hoitava henkilö, joka asui 
Sulkavan pitäjän Leipämäen, Halttulan, Tunnilan, Eerikkälänmäen, Putkijärven ja Mäntysen 
kylässä, Kolkonpään kylässä Rantasalmen pitäjässä ja Härkälän kylässä Juvan pitäjässä. 
Jokainen jäsen otti kassaan osaa 150 markan osuusmaksulla. Ensimmäisen hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Kalle Parkkinen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Mikkonen, 
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molemmat Halttulasta. Muut hallituksen jäsenet olivat Albin Härkönen sekä 
rantasalmelaiset Albin Lappalainen ja Kalle Ruuskanen. Kirjanpitäjäksi kokous vallitsi Aleks 
Orbinskin Rantasalmelta. Kaikista kassan perustajajäsenistä 13 oli kotoisin Sulkavalta, 8 
Rantasalmelta ja yksi Juvalta. Kassa toimi ensimmäiset seitsemän vuotta Kalle ja Gabriel 
Orbinskin tilalla Rantasalmen Altainmaalla. 

Kalle Orbinski oli jäyhänsorttinen, vakavan oloinen mies, jolla ei 
huuli lentänyt. Kalle jäi lapsuuskotiinsa Hämälään eli Pinskilään 
(Osikonmäen kylän taloon 1) isännäksi, kun hänen nuoremmat veljensä 
Oskar ja Aleks ostivat Kekkolan tilan ja muuttivat sinne. 

Kalle vihittiin avioliittoon Hilda Maria Väisäsen kanssa 11. 
heinäkuuta 1942. Lapsettomat Kalle ja Hilda luopuivat 1950-luvun 
puolivälissä maatilastaan ja myivät sen yllättäen Aleks-veljen sijaan Arvi 
Härköselle ja Kosti Ronkaselle, koska Kallella ja Aleksilla oli jotain 
vahvoja näkemyseroja. Pinskilä päätyi kuitenkin lopulta Aleksin 
omistukseen, sillä Arvi Härkönen ja Kosti Ronkanen myivät tilan Kallen 
pettymykseksi edelleen Aleksille. Kalle ja Hilda muuttivat Pinskilästä 
lähdettyään Rantasalmen aseman seudulle, missä asuessaan Kalle 
kuoli. Seuraavassa kauppakirja Pinskilän myynnistä, päivätty Juvalla 23. 
marraskuuta 1955: 

Arvi Härköselle ja Kosti Kalervo Ronkaselle, puoliksi kummallekin, myymme ja luovutamme 
kaiken omistamamme osan talosta N:o 1, Rantasalmen kunnan Osikonmäen kylässä, 
sisältyen tähän muiden muassa kaikki, mitä minä Kalle Juhana Orbinski olen lain mukaan 
perinyt tästä talosta vanhemmiltani ja muilta sukulaisiltani - - -. 

Pinskilän talokauppaa ja perinnönjakoa puitiin oikeudessa 
keväällä 1956: 

Rantasalmen kunnan Osikonmäen kylästä oleva talollinen Aleksander Hietaneva pitää 
hallussaan vanhempiensa - - - Gabriel Orbinskin ja tämän vaimon Eeva Orbinskin - - - 
jakamatonta kuolinpesää, missä minä Kalle Johannes Orbinski Gabriel ja Eeva Orbinskin 
perillisenä ja me Arvi Härkönen ja Kosti Ronkanen sen johdosta, että olemme - - - ostaneet 
Kalle Johannes Orbinskin omistaman osuuden kuolinpesään kuuluvasta talosta N:o 1 - - - 
olemme osakkaina, eikä vaatimuksista huolimatta ole luovuttanut kuolinpesää sellaiseen 
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jakoon, että osuutemme siitä tulisi erotetuksi. Tämän vuoksi kunnioittaen anomme, että 
Aleksander Hietaneva kutsutaan - - - kuultavaksi ja vastaamaan kanteeseemme - - - . 

Hilda Orbinski muutti miehensä Kallen kuoltua Rantasalmen 
asemanseudulta Savonlinnaan 30. elokuuta 1973. 

Kalle Orbinski oikealla, hänen veljensä Aleks Hietaneva (tuolloin vielä Orbinski) kolmas 
vasemmalta. Kuva otettu Hämälän eli Pinskilän verannalla. 

75.1.3 OSKAR GABRIELINPOIKA ORBINSKI 
s. 20. lokakuuta 1890 Rantasalmi, Pirilä 2 

k. 27. lokakuuta 1933 Rantasalmi 

Gabriel Juhon poika. Hänet kastoi 10. joulukuuta 1890 August 
Noponen. Kummeina olivat Otto Ruuskanen ja isän sisar Ulla Maria 
Orbinski, joka tästä muutaman vuoden päästä avioitui Antti Uotisen 
kanssa. 
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Oskar oli mukana vanhemman veljensä Kallen ja nuoremman 
veljensä Aleksin kanssa Pinskilän (Osikonmäki 1, Hämälä) tilaan 
liittyvissä maanhankinnoissa. Oskar otti Aleksin kanssa vuonna 1927 
lainan Sulkavan Leipämäen Osuuskassasta Kekkolan (Reijola 3) ostoa 
varten. Kallen jäädessä isännäksi Pinskilään Oskar ja Aleks asettuivat 
Kekkolaan. 

Oskar eli elämänsä perheettömänä, mistä todistaa seuraava 
papintodistuskin: 

Talollinen Reijolasta N:o 3 Oskari Gabrielinpoika Orbinski on syntynyt 20.10.1890 ja elää 
poikamiehenä. - - - Todistaa Rantasalmella, huhtikuun 15 päivänä 1930 L. H. Taskinen, vt. 
kirkkoherra 

75.1.4 ALEKSANDER GABRIELINPOIKA HIETANEVA, 
ent. ORBINSKI 
s. 2. heinäkuuta 1893 Rantasalmi, Osikonmäki 1, Pinskilä 

k. 23. toukokuuta 1975 Rantasalmi, Kekkola 

Aleksander, Aleksanteri, Aleks eli Ales oli Gabriel Juhon poika, 
joka syntyi Alexander Orbinski -nimisenä Pinskilässä Rantasalmella. 
Hänet kastoi 23. heinäkuuta 1893 K. A. Lauri. Kummeina olivat isäntä 
Paavo Vauhkonen ja tämän vaimo Ulla Vihonen. 

Helmikuussa 1913 Rantasalmen Hiltulassa pidettiin lainakirjaston 
kokous, jossa perustettiin Hiltulan kirjastoseura. Yhdeksäntoistavuotias 
Aleks tuli valituksi seuran varatilintarkastajaksi.

Aleks osti vanhempien veljiensä Kallen ja Oskarin kanssa 
helmikuun 12. päivänä 1916 Kalle, Olka, Albiin, Otto ja Hilma 
Kolehmaiselta Altainmaan ulkopalstan. Kallen jäädessä isännäksi 
Pinskilään Oskar ja Aleks asettuivat Kekkolaan. Oskarin kuoltua 43-
vuotiaana Aleks lunasti Oskarin osuuden itselleen. 
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Nimimerkki Ohimenijä kirjoitti Vapaus-lehdessä lokakuun lopussa 
1920:  

Remuisat kotiatuliaiset järjestivät Sulkavan Leipämäen kylässä armeijasta palaawat 
nuorukaiset wiime sunnuntaina. Kun allekirjoittanut lähestyi mainittua kylää klo 10 ip. alkoi 
noin kahden kilometrin päässä kylästä kuulua laulua ja kiroilemista, jota eräs nuori sankari 
piti kotiin palatessaan. Kylään päästyäni jäin tanssipaikasta noin 300 metrin päässä 
olewaan taloon, johon wähän ajan kuluttua saapui poika hakemaan miehiä rauhoittamaan 
erästä ’ammattiwapaustaistelijaa’, talollisen poika Kalle Pulkkista. Pyyntöä noudatettiin. 
Taloon saawuttua tawattiin täällä mainittu ’wapaustaistelija’ permannolla makaamassa. 
Samalla tawattiin talosta muutamia miehiä, näiden joukossa talollinen A. Orbinski, jota oli 
puukolla lyöty käteen kaksi haawaa, lyöjäksi sanottiin Juho Suomalaista, joka oli myöskin 
ampuma-aseella uhannut eräitä miehiä. Eiköhän wiranomaisten olisi syytä tarttua asiaan ja 
saattaa moiset räyhääjät wastaamaan teoistaan. 

Aleks oli yksi Sulkavan Leipämäen Osuuskassan (Sulkavan 
Osuuspankin edeltäjä) perustajajäsenistä 1920-luvun alussa ja sen 
hallituksen jäsen, kuten myös veljensä Kalle Orbinski. Aleks valittiin 28-
vuotiaana Osuuskassan ensimmäiseksi kirjanpitäjäksi. Hän kävi 
Sortavalassa kassakurssin maaliskuussa 1922.  

Alla olevassa kuvassa Aleks seisoo neljäntenä vasemmalla. 
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Maaliskuussa 1923 kirjoitti sanomalehti Itä-Savo Sulkavan 
Leipämäen maamiesseuran asianhoidon olleen pitkään leväperäistä. 
Tilintekijöille ei parilta edelliseltä vuodelta voitu vuosikokouksessa 
myöntää vastuuvapautta eikä seuran vuosikertomusta ollut laadittu. 
Asioista tuli erimielisyyksiä, jonka vuoksi jouduttiin asettamaan 
sovintolautakunta. Aleks valittiin lautakunnan jäseneksi ja lisäksi 
yhdeksi jäsenmaksujen kerääjäksi. Jäsenmaksu oli kaksi markkaa.

Savonmaa kirjoitti toukokuussa 1923 Rantasalmen uudesta 
kansakoulupiirijaosta. 

Hiismäen koulupiiri johon  kuuluu Hiismäen kylä kokonaan paitsi - - - n:o 31 Osikonmäen 
kylästä n:o 1:ltä Orbinskin osa ja n:o 16:sta Keistisen osa, Reijolan kylä kokonaan - - -. Uusi 
koulu perustetaan Kolkontaipaleen eteläpäähän Kolkontien risteykseen. 

Marraskuussa 1923 Aleks Orbinski asettui kunnallisvaaleihin 
ehdokkaaksi. Valitsijayhdistyksen ehdokkaina oli viisi muuta 
maanviljelijää. Yhdistys kirjoitti Itä-Savo -lehdessä, että sen jäsenten 
tarkoituksena oli tarjota vaihtoehto sosialistien asianhoitoon. Erikseen 
mainittiin pyrkimys alentaa sosialistien korottamia veroja. Joulukuun 
neljäntenä päivänä vuonna 1923 toimitetussa vaaleissa 
osikonmäkeläinen maanviljelijä Aleks Orbinski äänestettiin 
kunnanvaltuutetun varamieheksi. Hän oli ehdokkaana myös joulukuun 
1924 vaaleissa. 

Itä-Savon mukaan toukokuun 21. päivänä 1924 perustettiin 
Kolkonpään Puhelinosuuskunta. Aleks valittiin yhdeksi seuran kolmesta 
jäsenestä. Varajäseniä oli kaksi. Osuuskunnalle oli hyväksytty Pellervo-
seuran laatimat säännöt, mutta niille piti ensin hakea maaherran 
vahvistus. Tämä tehtävä lankesi Aleksille.

Joulukuun 1924 alussa pidettiin maamiesseuraviikko, jolloin 
järjestettiin kokouksia, juhlia ja esitelmätilaisuuksia. Sulkavan 
Leipämäen maamiesseuran syyskokouksesta kertovassa Länsi-Savon 
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uutisessa 10. joulukuuta mainitaan, että maanviljelijä A. Orbinski ja neiti 
Ilmi Korhonen joutuivat kumpikin arvalla erovuoroon, mutta heidät 
valittiin johtokuntaan uudelleen. Aleks valittiin lisäksi edustamaan 
Sulkavan Leipämäen yhdistystä pääseurassa vuodeksi 1925 yhdessä T. 
Pulkkisen kanssa. Päätettiin palkata kasvitarhaneuvoja, järjestää kilpa-
ajot, karjatalous- ja maamieskurssit sekä tilata kaikille johtokunnan 
jäsenille Maa-lehti. Rantasalmen Sonniyhdistys päätettiin perustaa. 
Innostus lienee kaikkiaan ollut suurta, sillä kokouksessa 
maamiesseuraan liittyi uusia jäseniä.

Virallisen lehden liite 1. tammikuuta 1925 ilmoitti, että 
Kolkonpään puhelinosuuskunta oli perustettu 21. päivänä toukokuuta 
1924. Tavoitteena oli säännöllisen puhelinyhteyden aikaansaaminen 
Rantasalmelle ja lähipitäjiin. Aleks. Orbinski oli yksi seuran kolmesta 
jäsenestä ja sen rahastonhoitaja.

Länsi-Savo ja Suursavolainen kirjoittivat heinäkuun 1925 alussa 
Mikkelin läänin Maanviljelysseuran kesäretkistä. Halukkaita oli ollut 
sataviisikymmentä, mutta vain pieni joukko valittiin. Ensimmäinen retki 
oli tarkoitus tehdä Etelä-Karjalaan agronomi W. Leiwon johdolla. 
Lähdön ilmoitettiin olevan heinäkuun 7. päivän aamupäivänä. Lähtö 
junalla klo 11.30 Mikkelistä etelään päin; saman päivän iltana 
saapuminen Viipuriin. Kokoontumisen ilmoitettiin olevan Mikkelin 
asemalla sanomalehtimyymälän luona heti junan tultua. Mukaan lähti 
kolmetoista seuran jäsentä, myös Aleks.

 Vuoden 1925 kunnallisvaaleissa oli Itä-Savon 20. lokakuuta 
mukaan “innostus suurempi kuin tiettäwästi aikaisempina wuosina” ja 
“on toiwottawaa, että yksimielisyys ja innostus jatkuisi edelleenkin, niin 
että Rantasalmella woitaisiin kunnalliselämän walta ensi wuoden alusta 
siirtää wasemmistolaisilta porwarillisiin käsiin, joihin se jo  
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Aleks toisena vasemmalta. 

weronmaksun kannalta 
kieltämättä olisi ollutkin 
kuuluwa.”  Sama lehti 
kertoo viisi päivää 
myöhemmin pienviljelijäin 
valitsijayhdistyksen 
perustamisesta. 
Viidentoista muun 
pienviljelijän ohella Aleks 
oli listalla ehdokkaana. 
Ainakin näissä vaaleissa 
näkyy olleen jo jokin 
naisehdokaskin.

Mikkelin Sanomat raportoi 
joulukuun 16. päivänä vuonna 1925 Mikkelin läänin maanviljelysseuran 
syyskokouksesta Joroisista. Edustettuina oli ollut 14. joulukuuta 
kuusikymmentäneljä maamiesseuraa. Sulkavan Leipämäen seuraa oli 
edustanut Aleks Orbinski. Heti tämän jälkeen Sulkavan Leipämäen 
maamiesseura piti oman syyskokouksensa, jossa Aleks Orbinsky ja Ilmi 
Korhonen olivat varsinaisia jäseniä ja Aleks oli lisäksi varalla seuran 
edustajaksi pääseuran vastaisiin kokouksiin.

Länsi-Savo kirjoitti 24. huhtikuuta 1926 seuraavaa:  

Härkälän seudun Hevosystäväin seuralla oli yleinen kokous tämän kuun 18 pnä [Juvan] 
Härkälässä Alapellolla Mullin talossa. Jäseniä oli kokoukseen saapunut vähänpuoleisesti – – 
–. Pidetään yksipäiväiset luentokurssit – – – luennoitsijaksi päätettiin pyytää 
hevosjalostusliiton sihteeriä. Samalla pidetään iltama.”  Toimikuntaan valittiin mm. Aleks 
Orbinski. “Siitosoriin ostamisasia oli taaskin keskusteltavana ja tuloksena oli, että oritta ei 
vielä tänä kesänä voida ostaa, kun seuralla on tarkoitukseen liian pienet varat. Jos 
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paikkakuntalaisilla on orivarsoja ja haluaisivat lähettää ne Hevosjalostusliiton 
kesälaitumelle ensi kesäksi, niin siitä olisi tehtävä ilmoitus.”

Leipämäen Osuuskassa sijaitsi aluksi oman toimitilan puuttuessa 
kulloisenkin kirjanpitäjän kotitalossa. Aloittaessaan kirjanpitäjän 
tointaan Aleks asui vielä vanhempiensa kotitilalla Hämälässä (nyk. 
Pinskilä), mutta tehtävien kunnollinen hoitaminen osoittautui 
mahdottomaksi kotitilalta käsin. Koska Leipämäen Osuuskassalla ei 
ollut varoja oman huoneiston hankintaan, päättivät Aleks ja hänen 
veljensä Oskar ottaa Sulkavan Leipämäen Osuuskassasta lainan 
Kekkola-nimisen 0,1250 manttaalin suuruiseen perintötilaan n:o 3 
Rantasalmen kunnan Reijolan kylässä 7. marraskuuta 1927. Kekkolaan 
muuttivat sekä Aleks itse että osuuskassa.

Suursavolainen kirjoitti 19. tammikuuta 1928 Härkälän seudun 
Hevosystäväinseuran vuosikokouksesta, joka oli pidetty Härkälässä 
maanviljelijä O. Karhisen talossa: 

Järjestyksenvalvojiksi seudun iltamissa valittin maanviljelijä A. Härkönen ja herra A. 
Orbinski. – – – Päätettiin toimeenpanna kolme päivää kestävät hevosenhoitokurssit tämän 
talven aikana ja kilpa-ajot laskiaissunnuntaina Härkälässä. Paikan määrääminen jäi 
toimikunnan huoleksi, johon valittiin lisäksi maanviljelijät K. Parkkinen, A. Härkönen, A. 
Orbinski ja O. Karhinen. – – – Herätettiin kysymys kiertopalkinnon ostamisesta kilpa-ajoja 
varten.

Osuuskassaliiton perustamista suunniteltiin Itä-Savon 28. 
tammikuuta 1928 mukaan Rantasalmelle ja valittiin Aleks väliaikaiseen 
toimikuntaan:  

Rantasalmen, Kangaslammen ja Sulkavan Leipämäen osuuskassojen edustajat saapuneet 
toissapäivänä R:salmen osuuskassan huoneistoon keskustelemaan ja päättämään 
osuuskassaliiton perustamisesta. - - - Aleks valittiin väliaikaiseen toimikuntaan. Päätettiin 
pitää kaksipäiväiset [kassa]kurssit kevättalvella.

Mikkelin Sanomat ilmoitti 14. helmikuuta 1928:  
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Härkälän seudun hevosyhdistysseuran kilpa-ajot pidetään laskiaissunnuntaina tämän kuun 
19. päivänä Suurniemessä Tuusjärven jäällä. – – – Jaetaan rahapalkintoja ja kunniakirjoja. 
Kilpa-ajojen jälkeen pidetään hevosmiesten iltamat vaihtelevalla ohjelmalla palkintojen 
jakoineen ja yleisine karkeloineen ent. Kosteen talossa Suurniemessä aivan Tuusjärven 
rannalla. – – – Palkintotuomareina toimivat eläinlääkäri Eino V. Weber, maanviljelijät Yrjö 
Paunonen, Väinö Nieminen, A. Orbinski ja Albin Härkönen.

Aleks oli jälleen ehdokkaana joulukuun 1928 kunnallisvaaleissa 
sekä huhtikuussa 1929, jolloin hänet äänestettiin varavaltuutetuksi.

Itä-Savo kertoi joulukuussa 1928 Hiismäen kansakoulun 
vihkiäisistä. Koulun rakentamisestahan oli päätetty viisi vuotta 
aikaisemmin. 

Koulun johtokunnan esimiehen, mv. August Lappalaisen tervehdyspuheen jälkeen piti 
pastori L. Taskinen koulun vihkiäispuheen. Tarkastaja F. Nurmi piti juhlapuheen. Koulun 
opettaja Eeva Ruuskanen esitti lausuntaa. Koulun taloudenhoitaja, mv. Aleks Orbinski luki 
koulun historiikin. Koululapset esittivät väliajoilla laulua ja lausuntaa. - - - Koulurakennus on 
ajanmukainen, hyvin huolellisesti ja kunnollisesti tehty. Koulu on tullut maksamaan noin 
265,000 mk.

Helsingin Sanomat ilmoitti 7. tammikuuta 1930: 

Taloll. lesken Emilin Hynnisen, Lauri ja Toini Hynnisen sekä alaikäisten Kalle William ja 
Anna-Liisa Hynnisen yhteisesti omistaman  - - - Toivola-nimisen tilan Rantasalmen pitäjän 
Rantasalon kylässä huusivat Keskinäisen Henkivakuutusyhtiä Suomen 60.000 mk:n 
pääomasaatavasta v. k. 28 p:nä toimitetussa pakkohuutokaupassa talolliset Aleks Orbinski 
ja Aug. Lappalainen 96.600 mk:n hinnasta. 

Itä-Savossa oli tiedote 14. marraskuuta 1936: 

Aarne Johannes ja Eino Albin Lindille Rantasalmelta on myönnetty oikeus muuttaa 
nimensä Linnimäeksi, työmies J. Tistelgrenille perheineen nimeksi Aurajärvi, talolliselle A. 
Orbinskylle perheineen nimeksi HIETANEVA ja pientilalliselle T. Qvintukselle perheineen 
nimeksi Aulasvirta. 

Tarinan mukaan 9. marraskuuta 1936 voimaan tulleeseen 
nimenvaihtoon jouduttiin paikallisen kansakoulunopettajan 
painostuksesta. Vuonna 1935 oli ollut Kalevalan julkaisemisen 
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satavuotisjuhla ja sen kunniaksi suoritetuissa nimenmuutoksissa 
tapahtui myös ylilyöntejä. Kaikki ulkomaalaiselta kuulostavien 
sukunimien haltijat olivat painostuksen kohteina. Aleks ei ollut 
opettajan asenteesta lainkaan mielissään. Tarinan mukaan hän soitti 
nimenvaihtoja hoitavalle viranomaiselle äkeänä. Tämän kysyessä, mikä 
merkitään Orbinskin tilalle uudeksi sukunimeksi Aleks murahti: 
”Olkoon vaikka Hietanen!” Virkailija kuulosti vähän pettyneeltä ja yritti 
nopeasti keksiä jotain vähän erityisempää. Hietaneva oli virkailijan 
nimiehdotus, jonka Aleks muitta mutkitta hyväksyi ja sulki puhelimen. 
Tässä kuten monien muidenkin Orbinskin sukuhaarojen 
nimenvaihdoissa kävi niin, että osa sisaruksista vaihtoi, osa pysyi 
Orbinskeina.

Aleks Hietanevasta kehittyi vuosien myötä oikea kyläpatriarkka, 
joka oli monessa mukana. Hän johti Sulkavan Seudun, ent. Leipämäen, 
Osuuskassan, hallitusta vuosina 1948-1960 ja toimi ainakin 
Rantasalmen Lehden ja Itä-Savon asiamiehenä.  

Alla olevassa kuvassa Aleks seisoo henkseleissään viidentenä oikealta. 
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Kun Rantasalmella järjestettiin huutokauppa, Aleks oli usein 
meklarina. Hän myös laati perukirjoja, asetti yrityksiä protestilistalle, 
seurasi taloutta, luki ahkerasti lehtiä, hankki osakkeita sekä taloja eri 
puolilta pitäjää ja vuokrasi niitä. Eräs niistä oli iso hirsitalo Rantasalmen 
kirkolla, joka on sittemmin purettu rivitalon tieltä. Lehdessä kerrotaan 
hänen tehneen esim. jonkin puumalalaisen tilan pakkohuutokaupassa 
korkeimman tarjouksen. Tuolloin hänen ammattinimikkeensä on 
kirjanpitäjä. Hänet mainitaan myös alaikäisten lasten holhoojan 
ominaisuudessa erään Kolkontaipaleen kylässä huutokaupatun 
maatilan yhteydessä aivan 1920-luvun lopussa.

Aleksin ja isoveli Kallen välit eivät olleet hyvät. Pinskilän myynti 
nosti jännitteet näkyvästi pintaan. 

Tällä kauppakirjalla myymme ja luovutamme me allekirjoittaneet Arvi Härkönen ja Kosti 
Honkanen kaiken kauppakirjalla 23 päivältä marraskuuta 1955 Kalle ja Hilda Orbinskilta 
ostamamme osuuden talosta n:o 1, Rantasalmen kunnan Osikonmäen kylässä, Aleksander 
Hietanevalle - - -. Kalle ja Hilda Orbinskilla on vapaa asumisoikeus tilalla olevissa 
rakennuksissa 30 päivään tulevaa kesäkuuta asti ja oikeus korjata itselleen tänä keväänä 
kylvämänsä kauran ja perunan sato. - - - Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy heti.

Kaupanvahvistajan nimikirjoitus on päivätty Savonlinnassa 29. 
päivänä toukokuuta 1956. Tästä seurasi siis käräjöintiä, kuten Kallen 
yhteydessä on selostettu. 

Poikansa Reijon lentäjäuran myötä Aleks tuli matkustelleeksi 
maailmalla. New Yorkin Empire State Buildingin katolla Aleks katseli 
Manhattanin näkymiä ja totesi sitten ikimuistoisesti: ”Saatiinhan myö 
Rantasalamellekin puhelinkioski!" 

Puoliso: Ilmi Otontytär Korhonen 
s. 16. tammikuuta 1902 Sulkava, Tunnila 3 

k. 14. kesäkuuta 1973 Rantasalmi, Kekkola 
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Ilmi syntyi Tunnilan Korholassa. Nuoruudessaan hän oli mukana 
yhteiskunnallisessa toiminnassa, mm. Sulkavan Leipämäen 
maamiesseuran jäsenenä. Näissä riennoissa hän tapasi tulevan 
puolisonsa. Pitkä tuttavuus johti avioliittoon. Seuraavassa kaikki asiaan 
liittyvät ilmoitukset: 

Kihlauksensa owat julkaisseet nti Ilmi Korhonen Sulkawalta ja hra Aleks Orbinski 
Rantasalmelta. (Savonmaa 11. huhtikuuta 1929)

Talollinen Aleksander Orpinski Reijolasta n:o 3 pyytää naimakirjaa Sulkavalle. (Savonmaa 
27. kesäkuuta 1929)

Avioliittoon kuulutettu: talollinen Aleksanteri Orbinski, Rantasalmen Reijola 3 ja talollisen 
tytär Ilmi Otontytär Korhonen. (Savonmaa 16. heinäkuuta 1929)

Avioliittoon vihitty 30/8 talollinen Aleksanteri Orbinski Rantasalmelta ja talollisen tytär Ilmi 
Korhonen Tunnila 3. (Savonmaa 10. syyskuuta 1929)

Avioitumisestaan lähtien Ilmin 
elämäntehtävä oli olla talon 
emäntä. Hän hoiti Kekkolan 
talossa normaalit emännän työt ja 
karjan, joka käsitti 6-7 lehmää, 
porsaan, yhden hevosen ja 
muutamia kanoja, teki käsitöitä, 
esim. neuloi ja lauloi kauniilla 
äänellään mielellään työtä 
tehdessään. Aina kävellessään 
hän hyräili tai vihelteli. 

Helsingissä otetussa kuvassa Ilmi seisoo 
vasemmalla. 
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Perheen esikoinen Lauri syntyi kesällä 1932, nuorempi poika 
Reijo seitsemän vuotta myöhemmin 1939 talvisodan jouluna. Välillä 
perhe asui myös Hämälässä (nyk. Pinskilä) Kekkolan ollessa vuokralla.

Ilmi oli miellyttävä ja lämmin ihminen, joka sai talossa arjen 
sujumaan niin, että mies sai rauhassa keskittyä sanomalehden 
tutkimiseen sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten kysymysten 
pohtimiseen. Ilmi kantoi vuosikymmenien ajan vastuuta myös 
miehensä Ida-sisaren hoidosta ja hoivasta ja toimi toisinaan 
Rantasalmen seurakunnassa pyhäkoulun opettajan sijaisena. 

Lapset: 
75.1.4.1 Lauri Ensio 

75.1.4.2 Reijo Tapio 

Kansallispukunaisten hienossa joukossa Ilmi seisoo kuvassa neljäntenä oikealta. 
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75.1.4.1 LAURI ENSIO HIETANEVA, ent. ORBINSKI 
s. 14. kesäkuuta 1932 Rantasalmi, Osikonmäki 1, Pinskilä 

k. 27. syyskuuta 1979 Rantasalmi; Pinskilä 

Aleksanterin poika, joka syntyi Rantasalmen Kekkolassa ja jatkoi 
isänsä jälkeen Kekkolan ja Hämälän tilojen hoitoa. Kekkola tyhjeni, kun 
Ilmi kuoli ja Aleks muutti Hämälään poikansa Laurin perheen luokse. 
Hämälän tilalla siirryttiin lehmien jälkeen sikatuotantoon ja pidettiin 
myös kanoja. Lauri ajoi nuorena kuorma-autoa ja korjasi omat sekä 
kyläläisten autot ja koneet. Tätä on jatkanut hänen poikansa Kari. 

Isä-Aleks oli vahvatahtoinen 
patriarkka, joka piti myös Laurin 
otteessaan. Lassi ennätti olla vain neljä 
vuotta tilan varsinainen isäntä ennen 
varhaista ja yhtäkkistä kuolemaansa. 

1970-luvun puolivälissä Kekkolassa 
ryhdyttiin harjoittamaan 
maatilamatkailua. Lauri perusti vuonna 
1979 kesäkioskin Kolkonpään 
parkkipaikalle (nyk. Kolkonlahden 
Kesäkahvio), koska häntä harmitti, että 
heidän hieno hiekkarantatonttinsa oli 
jäänyt tien numero 14 alle. 

Lauri piti matkustelusta (Reissu-Lassi), soitti haitaria ja lauloi 
nuorena eri tilaisuuksissa. Hän ei tuntenut nuotteja, vaan soitti 
korvakuulolta. Isänsä Aleksin kuoleman jälkeen vuonna 1975 Lauri 
meni ensimmäiseksi käymään Venäjällä ja osti haitarin. Sen soittaminen 
oli ollut Isä-Aleksin mielestä syntiä. Sitten haitari soikin joka päivä. 
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Puoliso: Elvi Annikki Koskinen 
s. 1. kesäkuuta 1929 Uukuniemi 

k. 28. maaliskuuta 2015 Rantasalmi, Pinskilä 

Elvi syntyi Uukuniemellä. Koti jäi Neuvostoliiton puolelle toisessa 
maailmansodassa. Koskiset muuttivat 1950-luvulla evakkoina 
Rantasalmelle Kasperilan tilalle Kekkolan naapuriin, Elvi tosin jäi vielä 
tässä vaiheessa Rajamäelle Kiljavalaan Ahjon kauppaan myyjäksi. 
Tuleva puoliso Lauri sai kuitenkin hänet houkuteltua muuttamaan 
Sulkavan Halttulan kyläkaupan myymälänhoitajaksi. 

Avioliitto solmittiin 12. helmikuuta 1956. Poika Kari syntyi samana 
vuonna ja tytär Anja 1960 heidän asuessaan Kekkolassa. Sieltä perhe 
muutti Kolkonpään kaupalle Elvin siirryttyä sen palvelukseen 
myymälänhoitajaksi. Pari vuotta myöhemmin perhe muutti Hämälän 
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tilalle (nyk. Pinskilä). Elvin työura sujui eri liikkeissä Rantasalmella ja 
lähiympäristössä. 

Lapset: 
75.1.4.1.1 Kari Antero 

75.1.4.1.2 Anja Helena 

75.1.4.1.1 KARI ANTERO HIETANEVA 
s. 21. huhtikuuta 1956 Rantasalmi, Kekkola 

Lauri Ension poika, joka kävi kansakoulun jälkeen metsäkoulun ja 
jäi hoitamaan maatilaa yhdessä isänsä Laurin kanssa. Laurin kuoltua 
äkillisesti syyskuussa 1979 jäivät tilan maa- ja metsätyöt Karin 
hoidettaviksi. Tilalla luovuttiin eläimistä ja pellot vuokrattiin pois. 
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Elvin viisikymmenvuotispäivänä otettu viimeinen perhekuva. Lassi rakkaan haitarinsa 
kanssa, päivänsankari istuu edessä. Takana perheen nuoriso eli Anja ja Kari. 

Kari on myös tehnyt erilaisia koneurakointeja lähialueella, ja 
Hämälän konehalli on ahkerassa korjauskäytössä omalle ja kyläläisten 
kalustolle. 

75.1.4.1.2 ANJA HELENA HIETANEVA 
s. 8. toukokuuta 1960 Rantasalmi, Kekkola 

Lauri Ension tytär, joka kiinnostui nuorena matkailusta ja reissasi 
Interrailillä. Opiskelut suuntautuivat lukion jälkeen matkailuun, mutta 
vaihtuivat taloushallinnon pariin, kuten työtkin. Asuinpaikaksi valikoitui 
vanhimman tyttären Anninan synnyttyä Matti-puolison kotipaikka 
Heimola Rantasalmella. Vaikka työt ovat olleet lähes aina kauempana, 
on kotipaikka pysynyt Rantasalmella. Anja on toiminut osa-aikaisena 
tilitoimistoyrittäjänä vuodesta 2006 lähtien. Hän on hoitanut jo vuosien 
ajan myös Orbinskin sukuseura ry:n kirjanpitoa. 
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Matti, Anja ja Ida takana, 
Maria ja ripille päässyt 
Annina edessä. 

Anja jatkoi isänsä 
perustamaa 
kesäkioskia ja 
muutti sen 
Kolkonlahden 
Kesäkahvioksi. 
Kolkonpään 

parkkipaikalla järjestetään kerran kesässä Konttitanssit. Anja on 
tyttärineen jatkanut Kekkolan vuokraustoimintaa. Laurilta perittyä on 
myös kiinnostus musiikkiin. 

Puoliso: Matti Ilmari Vänttinen 
s. 14. maaliskuuta 1958 Rantasalmi 

Vihitty avioliittoon 31.12.1985 Rantasalmella. Matti opiskeli 
Mikkelissä auto- ja kuljetusalaa ja jatkoi isänsä kuorma-autoilua. 
Muutaman vuoden ajan ajot suuntautuivat Venäjälle. Autoilualan 
epävarmuuden myötä työt vaihtuivat kokoonpanotöihin Helsingissä, 
missä koko perhekin asui yhden talven. Myöhemmin työt siirtyivät 
Rantasalmelle. Nuoruuteen kuului moottoripyöräily ja valokuvaus. 
Eläkepäivinä tekemistä riittää kotitalon remonteissa. 

Lapset: 
75.1.4.1.2.1 Maret Annina 

75.1.4.1.2.2 Ida-Marleena 

75.1.4.1.2.3 Maria Eveliina 
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Eturivi: vasemmalta Matti 
Vänttinen, Ida Vänttinen, 
Matti Vänttisen äiti Hilve 
Vänttinen ja Anja 
Hietaneva. Takarivi: 
vasemmalta Erno 
Purhonen, Jarno 
Purhonen ja Kari 
Hietaneva. Kuva Ida 
Vänttisen 30-
vuotisjuhlista. 

75.1.4.1.2.1 MARET ANNINA 
VÄNTTINEN 
s. 6. kesäkuuta 1986 Rantasalmi 

k. 1. joulukuuta 2018 Rantasalmi 

Anja Helenan tytär. Erityislapsi, joka 
sairasti pienenä munuaisvaltimon 
ahtaumaa ja sai viisivuotiaana MBD-
diagnoosin. Annina eli lyhyen elämänsä 
nopeassa tahdissa ja kohtasi pahimman 
mahdollisen murheen, kun Aleks-vauva 
eli vain viikonlopun ajan. Anninalla oli 
hyvin vilkas mielikuvitus, ja hän kirjoitti 

paljon. Hän julkaisi kaksi kirjaa, Rakas Annika ja Katinkultaa. Hän oli 
lyhyen aikaa naimisissa Lassin kanssa. He asuivat Rantasalmella 
Kuntalassa. 
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Puoliso: Touko Lassi Viljami Pihlastie 
s. 5. toukokuuta 1966 Rantasalmi 

Lapsi: 
75.1.4.1.2.1.1 Aleks Ilmari Joonatan Vänttinen, s. 24. helmikuuta 2012 Rantasalmi,               
k. 27. helmikuuta 2012 Rantasalmi 

 

75.1.4.1.2.2 IDA-
MARLEENA 
VÄNTTINEN 
s. 17. elokuuta 1989 Rantasalmi 

Anja Helenan tytär, 
joka opiskeli 
liikunnanohjaajaksi 
Tanhuvaarassa. Tällä 
hetkellä hän työskentelee 
lasten ja nuorten liikunnan 
sekä valmennuksen parissa 
Savonlinnassa. Nuori 
perhe asuu hyvin lähellä 
Idan lapsuuden kotitaloa. 

Ida on ollut pienestä pitäen kiinnostunut hevosista ja 
työskennellyt eri talleilla, mm. Islannissa ja Ruotsissa. Nyt hänellä on 
kaksi islanninhevosta eli issikkaa, joista toinen tuli mukana Ruotsista 
kotitallille Rantasalmelle. Nuorena Ida piirteli paljon ja kirjoitti tarinoita. 

Puoliso: Jarno Purhonen 
s. 20. heinäkuuta 1985 Rantasalmi 

Jarno on kotoisin Rantasalmen Lammasmäen läheltä. Hän asuu 
nyt perheensä kanssa kotitalossaan Rantasalmen aseman 
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läheisyydessä. Jarno työskenteli aiemmin pienkonekorjaajana 
Savonlinnassa, nyttemmin maataloustyöntekijänä suurella maatilalla 
Rantasalmella. Jarno harrastaa koiran kanssa metsästystä. 

Lapsi: 
75.1.4.1.2.2.1 Venla Ellen Jessica Purhonen, s. 17. kesäkuuta 2021 Rantasalmi 

75.1.4.1.2.3 MARIA EVELIINA VÄNTTINEN 
s. 21. marraskuuta 1990 Rantasalmi 

Anja Helenan tytär, joka on 
työskennellyt matkailu- ja 
ravitsemusalalla sekä taloushallinnon 
parissa, mutta myös hevostenhoitajana 
ja teatterivalaistuksen parissa. Maria ja 
Ida ovat äitinsä kanssa jatkaneet 
isoisänsä Laurin perustamaa 
kesäkahviota. 

Maria asuu perheensä kanssa 
syntymäkotiaan Heimolaa Rantasalmen 
Lammasmäen Reporinteellä. Siskosten 
yhteisenä harrastuksena Ida ja Maria 
pitävät Heimolassa ratsastushevosia. 
Maria harrastaa myös musiikkia, kuten viulunsoittoa. 

Puoliso: Antti Makkonen 
s. 15. elokuuta 1983 Rantasalmi 

Antti on kotoisin Rantasalmen Lammasmäeltä. Hän on 
työskennellyt maatalouslomittajana ja kirvesmiehenä. Antti on 
kiinnostunut keräilystä ja musiikista ja harrastaa puusepäntöitä. 
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Lapsi: 
75.1.4.1.2.3.1 Aurora Hilve Helena Makkonen, s. 24. joulukuuta 2021 Rantasalmi 

75.1.4.2 REIJO TAPIO HIETANEVA 
s. 25. joulukuuta 1939 Rantasalmi 

Aleksanterin poika. YO Savonlinnan lyseosta 1959. 
Varusmiesaikana sai peruslentokoulutuksen Kauhavan 
ilmasotakoulussa; lentoupseerikurssi 31. Aeron perämieskurssi 
1961-1962. 

Neljä vuotta DC-3:n, sen jälkeen Convairin perämiehenä. Kaksi 
vuotta Karairilla DC-6:n perämiehenä. Vuonna 1969 Finnair aloitti 
lennot DC-8:lla New Yorkiin; näillä lennoilla puoli vuotta suunnistajana. 
Kymmenen vuoden perämiesaika päättyi Caravelle-konetyypin 
perämiehenä. Liikennelentäjänä kaikkiaan 31 vuotta; kapteenina ja 
lennon opettajana Convairissa, kapteenina Caravellessa ja  
MD-82/83:ssa. Oli työuransa viimeiset seitsemän vuotta kapteenina 
DC-10:ssä, jolloin lensi reittilentoja Pohjois-Amerikkaan ja Kaukoitään 
sekä tilauslentoliikennettä lähinnä Euroopassa. 

Harrastuksina vanha Saimaan-laiva vuodesta 1967; eläkeläisenä 
juoksu, pyöräily (mm. mökille Inariin sekä Pihlajaveden ja Puruveden 
ympäri). Pariskunta on yhdessä osallistunut mm. vuoden 2001 Wienin 
maratonille sekä tehnyt kaksi Santiago de Compostelan 
pyhiinvaellusta. 

Puoliso: Satu Sinikka Tellervo Paunaro 
s. 8. heinäkuuta 1942 Nurmes 

Kansakoulunopettaja Urpo Antero Paunaron (ent. Siren) ja 
kansakoulunopettaja Saima Fredrika Hartikaisen tytär.  

Hietanevat, Sivu 32



YO Savonlinnan lyseosta 1961. Luokanopettaja Helsingin 
opettajakorkeakoulusta 1967 ja HuK 1965 Helsingin Yliopistosta. 

Toimi kaksikymmentäyhdeksän vuotta ala-asteen opettajana, 
ensin Helsingin normaalikoulussa sekä Töölön ja Käpylän ala-asteilla 
vuoteen 1983. Sen jälkeen opettajana Savonlinnassa, ensin Nätkin ja 
sitten Pihlajaniemen ala-asteilla vuoteen 2002. 

Sulkavan 
soutuneuvos, joka on 
14 kertaa soutanut 
Sulkavan Soudut 
kilpasarjassa, lisäksi 
hyvin monipuolinen 
eri urheilulajien 
harrastaja. Nykyisin 
veteraanijuoksija, 
joka lisäksi harrastaa 
kaikkia kenttälajeja 
sekä lukemista. 

Lapset:  
75.1.4.2.1 Tero Urpo Tapio 

75.1.4.2.2 Kati Marke 
Maaria 

75.1.4.2.3 Panu Sampsa 
Antero 

Satu ja Reijo Hietaneva vihkikirkon ovella 23. kesäkuuta 1962. 
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75.1.4.2.1 TERO URPO TAPIO HIETANEVA 
s. 30. maaliskuuta 1963 Helsinki 

Reijo Tapion poika. KTM Jyväskylän yliopistosta 1990. Securitas 
Oy:n myyntipäällikkö. Harrastuksina musiikki ja liikunta. 

Puoliso: 

1° Tarja Helena Tikanoja 
s. 30. syyskuuta 1963 Nurmes 

Vanhemmat Hannu Kaarlo Valtteri Tikanoja ja Leena Alina 
Tuppurainen. FM, kielet ja markkinointi sekä erityisopettajan pätevyys. 
Kieltenopettajana yrityksissä ja peruskoulussa. Laaja-alaisen 
erityisopettajan virassa yläkoulussa vuodesta 2010 alkaen. 
Harrastuksina laulaminen ja soittaminen, monipuolinen liikunta, 
eritoten pyöräily, lukeminen ja ruoanlaitto. 

2° Sari Kristiina Friman 
s. 9. syyskuuta 1963 Varkaus 

Vanhemmat Heikki 
Tapio Friman ja Martta 
Marjaleena Siikanen. 
Vihitty avioliittoon 19. 
marraskuuta 2011. KTM 
Vaasan korkeakoulusta 
1990. Sofigate Oy:n 
seniorikonsultti. 
Harrastuksina liikunta ja 
viiniklubin 
pyörittäminen. 

Tero Hietaneva ja Sari Friman Olavinlinnan maisemissa 
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Kuvassa äiti ja tyttäret: 
Emma ja Sara Hietaneva, 
Tarja Tikanoja ja Anna 
Hietaneva 

Lapset 1° 
75.1.4.2.1.1a Anna Tuuli 
Maria 

75.1.4.2.1.2a Emma Julia 

75.1.4.2.1.3a Sara Emilia 

75.1.4.2.1.1a ANNA TUULI MARIA HIETANEVA 
s. 17. marraskuuta 1991 Helsinki 

Tero Urpo Tapion tytär. Anna Hietaneva elokuussa 2022: 

Olen FM Helsingin yliopistosta 2018 pääaineena suomen kieli. Opiskelen Lahdessa 
muusikoksi pääaineena klassinen laulu. Syksystä 2022 jatkan muusikon AMK-opintoihin 
Pietarsaaren Yrkeshögskolan Noviassa. Toimitan opintojen ohella freelancerina Aku Ankka 
-ja Prinsessa-lehtiä. 

Vapaa-ajallani kuuntelen musiikkia, luen, tanssin, pelaan videopelejä, käyn kirpputoreilla ja 
näen ystäviäni. Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat Japani, kielet ja kulttuurit, 
psykologia, musikaalit, ooppera, eläimet ja ihmisoikeusasiat. Arkeani sulostuttaa 
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kahdeksanvuotias Felix-kissa, mustavalkoinen maatiainen, 
joka rakastaa hyvää ruokaa, rapsutuksia ja loikoilua. 
 

75.1.4.2.1.2a EMMA JULIA 
HIETANEVA 
s. 13. toukokuuta 1994 Espoo 

75.1.4.2.1.3a SARA EMILIA 
HIETANEVA 
s. 5.5.1998 Bryssel, Belgia 

Kuvassa Anna Hietaneva 

75.1.4.2.2 KATI MARKE MAARIA HIETANEVA 
s. 15. heinäkuuta 1967 Helsinki 

k. 27. marraskuuta 2010 Helsinki 

Puoliso: Seppo Salin 

Reijo Tapion tytär, joka syntyi Helsingin Kätilöopistolla. Isoveli 
Tero ehdotti pikkusiskonsa nimeksi Kielosilmä Pääskynen, mutta 
vanhemmat pitivät päänsä ja antoivat tyttärelleen nimen Kati Marke 
Maaria. Kastepappi sen sijaan kummasteli Kati-nimeä ja ehdotti syystä 
tai toisesta kansainvälisempää Kate-nimeä. 

Kate olisi toki sopinut Katille, koska parin vuoden kuluttua 
Hietanevat muuttivat Reijon työn takia vuodeksi Yhdysvaltoihin. Kati ei 
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itse muistanut New Yorkista juuri mitään, mutta aikalaistodistajien 
mukaan hänen sanavarastoonsa tarttui hieman englantia: kun naapurin 
poika yritti hiekkalaatikolla ottaa omin lupinensa Katin lelun, hän 
komensi kaveriaan tomerasti finglishillä: ”No, poika, no.” 

Kati kävi peruskoulun Helsingin yhtenäiskoulussa, mutta 
yläasteen jälkeen vanhemmat päättivät karistaa pääkaupunkiseudun 
tomut jaloistaan. Vuonna 1984 teini-ikäisen Katin elämässä tapahtui 
suuri muutos, kun Hietanevat muuttivat Helsingin Metsälästä 
Savonlinnaan. Kati kirjoitti ylioppilaaksi Savonlinnan lyseon lukiosta. 

Kirjoitusten jälkeen Kati teki erilaisia töitä ja pohti, mikä voisi olla 
hänen tulevaisuuden ammattinsa. Hän työskenteli muun muassa 
autoliikkeessä Savonlinnassa, R-Kioskin myyjänä Helsingissä ja veljensä 
perheen au pairina Lontoossa. Kun opiskelusuunnitelmat olivat selvät, 
Kati muutti Kuopioon, jossa hän alkoi opiskella kaupallista alaa. 
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Omien sanojensa mukaan syy uravalintaan oli hyvin 
käytännönläheinen: 1980-luvulla Suomen taloudella pyyhki hyvin ja yo-
merkonomeille oli tarjolla hyväpalkkaisia töitä. Katin elämänfilosofiassa 
uraa tärkeämpää oli varma työ, josta maksetaan kohtuullinen korvaus. 

Yo-merkonomiopintojen jälkeen Kati sai mieleisen työpaikan 
kuopiolaisesta pankista, mutta 1990-luvun lama muutti tulevaisuuden 
suunnitelmat. Rahoitusala vaihtui logistiikka-alaan, jossa hän 
työskenteli varustamossa ja lähetti valtamerikontteja asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti ympäri maailman. 

Työpaikalla hän tapasi myös aviomiehensä Seppo Salinin, jonka 
kanssa he asuivat pääkaupunkiseudulla, ensiksi Töölössä ja sitten 
Espoossa. Lähiöelämä ulkoilumaastoineen sopi Katin elämäntyyliin, 
koska aikuisena hänestä kuoriutui koiraihminen. Erityisesti hänen 
sydäntään lähellä olivat isokokoiset ja lauhkeat berninpaimenkoirat. 
Sellaisia Katilla ja hänen aviomiehellään Sepolla oli kaksi: ensiksi Luna 
ja sitten Lola. 

Vaikka Kati oli matkustanut ympäri maailmaa ja asunut ulkomailla, 
hän viihtyi luonnon keskellä ja järvimaisemissa. Hän vietti viimeisinä 
vuosinaan paljon aikaa kesämökillä, joka sijaitsi Säyneen rannalla 
Rantasalmella. Mökki sai humoristisen mutta osuvan nimen Katinkontti 
– olihan Kati työskennellyt suurimman osan työurastaan konttien 
parissa. 

75.1.4.2.3 PANU SAMPSA ANTERO HIETANEVA 
s. 7. toukokuuta 1979 Helsinki 

Reijo Tapion poika. Panu Hietaneva heinäkuussa 2022: 
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Vaikka olen varttunut kansallisromanttisessa miljöössä, puutalossa Saimaan rannalla, olen 
henkeen ja vereen urbaani ihminen. Rakastan istua aikaisin aamulla Berliinin, New Yorkin ja 
Lontoon kaltaisten miljoonakaupunkien kaduilla ja seurata, kuinka kaupunki herää yön 
jälkeen eloon ja puhkeaa loistoonsa. Sellaisessa hetkessä sieluni lepää. 

Minun tapauksessani nimi lienee enne: Panun sanotaan pohjaavan latinankieliseen 
Urbanus-nimeen, joka tarkoittaa kaupunkilaista.  

Olen asunut liki kaksi vuosikymmentä betonibrutalismin keskellä, samassa 
kerrostaloasunnossa Helsingin Merihaassa. Siitä on tullut vuosien varrella henkinen kotini: 
ystävät, harrastukset ja työt ovat kävelymatkan päässä. Nautin suuresti, kun voin 
käyskennellä päämäärättömästi ja kiireettömästi ympäri Helsingin katuja. 

Olen työskennellyt koko aikuisikäni median parissa ja tehnyt kaikkea mahdollista tosi-tv:stä 
tutkivaan journalismiin. Olen opiskellut radio- ja tv-ilmaisua, mutta toimittajana olen 
itseoppinut ja ammentanut osaamista itseäni kokeneemmilta. Mielestäni toimittaja on 
käsityöläisammatti, joka opitaan tekemällä, yrityksen ja erehdyksen kautta. Viime vuosina 
olen pyrkinyt välittämään tätä ajattelua seuraavalle toimittajasukupolvelle, koska olen 
opettanut journalismia ammattikorkeakoulussa.  

Toimittajana olen tehnyt paljon projekteja, jotka ruokkivat tiedonjanoani ja käsittelevät 
aiheita, joihin minulla on henkilökohtainen suhde. Olen muun muassa kirjoittanut musiikki- 
ja tv-kritiikkiä Helsingin Sanomiin ja tehnyt Ylelle radio-ohjelmia, jotka käsittelevät 
marginaalisia kulttuuri-ilmiöitä.  

Yksi tällainen projekti, jossa henkilökohtaisesta syntyy journalismia, on pari vuotta sitten 
Ylelle tekemäni esseemäinen Koiria ja ihmisiä -radio-ohjelmasarja, jossa pohdin koiran ja 
ihmisen suhdetta. Sarjassa seikkailevat viisivuotiaat tiibetinspanielit Hertta ja Rauha, jotka 
ovat myös ohjelmasarjan päähahmot.  

Olen koiraihminen, mutta en ole koiraharrastaja. Mielestäni koirien jalostukseen ja 
esimerkiksi koiranäyttelytoimintaan liittyy epäeettisiä piirteitä, jotka palvelevat vain ihmisen 
turhamaisuutta koirien hyvinvoinnin kustannuksella.  

Usein vitsailen, että pidän enemmän koirista kuin ihmisistä, mutta edellä mainitussa piilee 
totuuden siemen: minulla on ihana avovaimo, jonka kanssa aiomme omistaa koiria niin 
pitkään kuin meissä henki pihisee. Lapsia meillä ei ole, mutta koirat täyttävät arjessamme 
primitiivisen hoivaviettitarpeen, joka on kirjoitettu meidän ihmisten dna:han. 

Koirien lisäksi pidän myös oluesta. Olen rakentanut tee-se-itse-hengessä piskuisen 
harrastajapanimon helsinkiläiseen pommisuojaan, jossa teemme pieniä eriä 
käsityöläisolutta itselle ja ystäville.  
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Tällä hetkellä haaveilen siitä, että jonain päivänä minusta tulisi oikea pienpanimomestari eli 
harrastus muuttuisi työksi. 

 75.1.6 IDA KAROLIINA GABRIELINTYTÄR ORBINSKI 
s. 25. maaliskuuta 1897 Rantasalmi, Pinskilä 

k. 3. heinäkuuta 1965 Rantasalmi 

Gabriel Juhon tytär. Hänet ja hänen kaksoissisarensa Olga 
kastettiin 2. huhtikuuta 1897. Idan kummeina olivat talollinen Olli 
Fredrik Lappalainen ja vaimonsa Riitta Loviisa Luostarinen. Kaksoissisar 
Olga kuoli lapsena. 

Ida oli syntymästään lähtien erityislapsi. On mahdollista, että 
nykylääketiede olisi asettanut hänelle esim. jonkin autismikirjon 
diagnooseista. Vuoden 1950 lokakuulta on Idan asioiden hoidosta 
tällainen kihlakunnanoikeuden päätös: 
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Kihlakunnanoikeus on tämän asian tutkinut ja katsoo siinä tulleen selvitetyksi, että 
talollisen tytär Ida Karoliina Orbinski Rantasalmen pitäjän Osikonmäen kylästä, 
heikontuneen mielen tilan vuoksi ei kykene hoitamaan asioitaan, minkä vuoksi 
kihlakunnanoikeus, nojautuen elokuuan 19 päivänä 1898 annetun holhouslain 19 §:n 
kappaleeseen, harkitsee oikeaksi asettaa Ida Karoliina Orbinskin holhouksenalaiseksi ja 
määrätä Rantasalmen pitäjän Hiismäen kylästä olevan talollisen Lauri Leskisen 
suostumuksensa mukaisesti hänen holhoojakseen; ja tulee Lauri Leskisen sanotussa 
holhoojantoimessaan laillisesti menetellä. 

Kesäkuussa 1957 tehtiin Aleksin ja Idan välinen kiinteistökauppa 
Idan osuudesta Hämälän eli Pinskilän tilaan. Sen allekirjoitti Lauri 
Leskinen, maanviljelijä Rantasalmen kunnan Hiismäen kylästä, saman 
kunnan Osikonmäen kylästä olevan talollisentyttären Iida Karoliina 
Orbinskin holhoojana. 

Tällä kauppakirjalla myyn ja luovutan minä allekirjoittanut Lauri Leskinen Iida Karoliina 
Orbinskin holhoojana kaiken holhottini osuuden Hämälä nimiseen tilaan RN:o 1 
(yläindeksi 18) Rantasalmen kunnan Osikonmäen kylässä, mihin osuuteen kuuluu hänen 
sedältään Kalle Orbinskilta tammikuun 6 päivänä 1925 tehdyn kirjallisen testamentin 
nojalla 23.3.1954 toimitetun pesänositus- ja perinnönjakokirjan mukaisesti saamansa 
1/8:n mainitusta tilasta ja lisäksi hänen mahdollnen osuutensa vanhempiensa Gabriel ja 
Eeva Orbinskin ja sisarensa Hilma Aallon kuolinpesään, johon kuuluu yhteensä puolet 
sanotusta tilasta, talolliselle Aleksanteri Hietanevalle. 

Syyskuun alussa 1957 Aleks ja Lauri Leskinen allekirjoittivat 
kahden todistajan läsnäollessa seuraavanlaisen sopimuksen Ida 
Orbinskin hoidosta: 

Me allekirjoittaneet Lauri Leskinen Iida Karoliina Orbinskin holhoojana ja Aleksi Hietaneva 
sovimme Iida Karoliina Orbinskin hoidosta seuraavaa: 

Aleksi Hietaneva ottaa hoitaakseen Iida Karoliina Orbinskin Hämälän tilalla RN:o 1 
(yläindeksi 18) Rantasalmen kunnan Osikonmäen kylässä ja antaa hänelle täällä asunnoksi 
yhden kamarin, valmistetun ruoan, valon, lämmön, vaatetuksen sekä huolehtii hänen 
puhtaudestaan sekä valvoo häntä siten, kuin hänen mielisairautensa vaatii. Lääkäri- ja 
parantolamenoja ei tämä sopimus koske. Korvauksena edellämainitusta hoidosta suorittaa 
Iida Karoliina Orbinskin holhooja Lauri Leskinen Aleksi Hietanevalle 10.000 mk 
kuukaudessa kesäkuun 15 p:stä v. 1957 lukien. 

Tämä sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. 
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75.2 KLARA SOFIA ORBINSKI 
s. 31. heinäkuuta 1854 Juva, Turakkala 6 

k. 15. helmikuuta 1858 Juva, Vehmaa 4 

Juho Daavidin tytär. 

75.3 OTTO VILHELM JUHONPOIKA ORBINSKI 
s. 8. elokuuta 1857 Juva, Vehmaa 4 

k. 14. kesäkuuta 1936 Rantasalmi 

Juho Daavidin poika. Muutti muun perheen mukana syyskuussa 
1887 Juvalta Rantasalmelle. Talollinen. Naimaton. 

75.4 ULLA MARIA JUHONTYTÄR ORBINSKI 
s. 31. tammikuuta 1860 Juva, Vehmaa 4 

k. 4. helmikuuta 1945 Rantasalmi, Reijola 2 

Juho Daavidin tytär, joka kastettiin Juvalla 11.3.1860 nimellä 
Ulrika Maria. Muutti muun perheen mukana syyskuussa 1887 Juvalta 
Rantasalmelle. Avioituessaan häntä nimitetään talollisen sisareksi ja 
nuorineidoksi Osikonmäki 1:stä. Vuonna 1904 Ulla ja Antti Uotinen 
perheineen muuttivat Sulkavalle. 

Ulla muutti takaisin (ilmeisesti leskenä) Sulkavalta poikansa 
Oskarin kanssa 1930-luvulla Rantasalmen Reijola 2:een ja asui siitä 
lähtien Kurolan mökissä Altaanmaantien varressa lähellä 
lapsuudenkotiaan. 

Puoliso: Antti Wilhelm Uotinen 
s. 18. tammikuuta 1852 Rantasalmi 

k. viimeistään 1930-luvun alkupuolella, Sulkava 
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Avioituessaan Ullan kanssa 8. heinäkuuta 1895 hän oli lampuodin 
poika ja leskimies Osikonmäki 12:sta. Vuonna 1896 häntä kutsutaan 
mökkiläiseksi. 

Lapset: 
75.4.1 Hilma Antintytär 

75.4.2 Oskar Antinpoika 

75.4.1 HILMA ANTINTYTÄR UOTINEN 
s. 30. elokuuta 1896 Rantasalmi, Putkisalo 1 

k. 11. tammikuuta 1899 Rantasalmi 

Ulla Marian tytär, joka kastettiin 5.11.1896. Kummit olivat 
mökkiläinen Kalle Mähönen ja hänen vaimonsa Anna Puhakka.  

75.4.2 OSKAR ANTINPOIKA UOTINEN 
s. 1. kesäkuuta 1903 Rantasalmi, Joutsenmäki 1 

k. 27. helmikuuta 1979 

Ulla Marian poika, jonka kastoi T. Vilho Laine 24.6.1903. 
Kummeina olivat itsellinen Antti Luostarinen ja tämän vaimo Emma. 
Vuonna 1904 muutti äitinsä ja isänsä mukana Sulkavalle, josta palasi 
äitinsä kanssa Rantasalmelle 1930-luvulla. 

Sekatyömies. Asui Tervajoentiellä Osikonmäen koulun lähellä. 
Naimaton. Haudattu Rantasalmelle 17. maaliskuuta 1979. 
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75.5 KALLE JUHONPOIKA ORBINSKI 
s. 13. elokuuta 1862 Juva, Vehmaa 4 

k. 11. kesäkuuta 1950 Rantasalmi, Pinskilä 

Juho Daavidin poika. Kastettu Juvalla 7. syyskuuta 1862 nimellä 
Karl. Muutti muun perheen mukana syyskuussa 1887 Juvalta 
Rantasalmelle. 

Vuonna 1925, tammikuun 6. päivänä, allekirjoitettiin Sulkavalla 
talollinen Kalle Orbinskin testamentti. Testamentin tekijä oli tilallinen 
Pinskilän talosta ja todistajina olivat talolliset August Lappalainen, Antti 
Juhana Mikkonen ja sulkavalainen talollinen Kalle Parkkinen. 
Testamentti kuului näin:  

Tänäpäivänä on minun viimeinen tahtoni seuraava; että entinen testamentti joka on 
aikaisemmin tehty nyt tällä hetkellä samojen todistajien läsnäollessa lopullisesti 
kuoletetaan, ettei ennen tehdyllä testamentillani ole mitään merkitystä minun perintöni 
kanssa kuolemani jälkeen. Ja viimeinen tahtoni on nyt se, että kuolemani jälkeen jääpi 
kaikki minun omaisuuteni, kiintonainen sekä irtonainen, olkoonpa se mistä nimestä 
hyvänsä, lain mukaan kaikille rintaperillisilleni, että jokainen saapi minun omaisuudestani 
osansa sukunsa perusteella lain mukaan ehdolla, että kuolemani jälkeen on kaikkien 
rintaperillisteni, jotka lain mukaan omaisuudestani osansa saavat, jokaisen osansa mukaan 
ostettava minun ja Gaabrielin sekä Oton, meidän veljeksien hautamme päälle yhteinen 
hautakivi, johon kiveen on merkittävä meidän veljeksien jokaisen nimi, syntymä- ja 
kuolemapäivät ja vuosiluvut. Omakätisesti olen tämän testamentin sekä nimeni siihen 
kirjoittanut ja hankkinut tarpeelliset todistajat. 

Mielenkiintoinen kuriositeetti on, että sotakesänä 1943 Kallen, 
hänen veljenpoikiensa Kalle Juhanan ja Aleksin vieraina Hämälässä 
(Pinskilässä) ja Kekkolassa oli käymässä Kallen Rikhard-serkun poika 
Eero Orbinski perheineen. Vanha-Kalle, kuten häntä tuolloin kutsuttiin 
erotukseksi veljenpoika-Kallesta, oli näyttänyt Pinskilän aitassa silmät 
tuikkien vierailleen, etenkin lapsille, vanhaa sotilasunivormua. On 
epäselvää, oliko sotilasasu Vanha-Kallen oma, mutta ilmeisesti kyseessä 
on tosiaan ollut joku Venäjän suuriruhtinaskunnan aikainen armeijan 
univormu. Missään sodassa Vanha-Kalle ei ole oikein ikänsä puolesta 
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voinut olla. Kaikkein villein ja ehkä epätodennäköisin veikkaus on, että 
Pinskilän aittaan olisi jotenkin kulkeutunut Vanha-Kallen isoisoisä Carl 
Johan Orbinskin Suomen sodassa ollut upseerintakki Repomäen 
kartanosta. 

Ei ole ihme, että edellämainitun testamentin sanamuoto aiheutti 
Kallen kuoltua ongelmia.  Ensinnäkin siinä käytetään sanaa 
rintaperillinen. Kallella ei sukulaisten tietojen eikä minkään 
asiakirjankaan mukaan ollut lapsia. Heinäkuussa 1950 Savonlinnan 
kaupungin raastuvanoikeus kuulusteli testamentin todistajista August 
Lappalaista ja Antti Juhana Mikkosta. Kalle Parkkinen oli mahdollisesti 
jo kuollut, koska häntä ei mainita. 

Tässä yhteydessä käräjöi vainajan Ulla-sisaren poika Oskari 
Uotinen perintöosansa suuruudesta. Testamentin epäselvyyden vuoksi 
Oskari Uotinen oli vähällä saada vain kuudesosan setänsä Kalle 
Orbinskin omaisuudesta. Kalle Juhana Orbinski ja Aleks Hietaneva 
hävisivät jutun oikeudessa serkkuaan Oskari Uotista vastaan. Lopulta 
Kalle Orbinskin kuolinpesä jaettiin neljään yhtä suureen osaan. Lopulta, 
maaliskuussa 1954, kyettiin toimitamaan perinnönjako lähes neljä 
vuotta aiemmin kuolleen Kalle Juhonpoika Orbinskin jälkeen: 

Vainajalta jäi lähimpinä perillisinä veljen lapset Kalle Juhana Orbinski, Aleksi Hietaneva 
(ent. Orbinski) ja Iida Karoliina Orbinski sekä sisarenpoika Oskari Uotinen. Toimituksessa, 
joka pidettiin vainajan kotona Hämälän tilalla Rantasalmen kunnan Osikonmäen kylässä (= 
Pinskilässä) olivat saapuvilla Kalle Juhana Orbinski, Aleksi Hietaneva ja Oskari Uotinen ja 
Iida Karoliina Orbinskin holhooja Lauri Leskinen. - - - 

Vainajan Kalle Orbinskin 6 päivänä tammikuuta 1925 tekemä kirjallinen testamentti sekä 
sen moitekanteen johdosta annettu Korkeimman oikeuden päätös  1 päivältä syyskuuta 
1953, jonka mukaisesti testamentti oli niin tulkittava, että vainajan jäämistöstä oli 
testamentin nojalla tuleva Kalle Juhana Orbinskille, Aleksanteri Hietanevalle, Iida Karoliina 
Orbinskille ja Oskari Uotiselle kullekin neljännes. 

Tämän jälkeen jaettiin pesän omaisuus seuraavasti: Kalle Juhana Orbinski saa Hämälän 
tilasta RN:o 12 kahdeksannen osan; Aleksanteri Hietaneva saa Hämälän tilasta RN:o 12 
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kahdeksannen osan; Iida Karoliina Orbinski saa Hämälän tilasta RN:o 12  kahdeksannen 
osan ja Oskari Uotinen saa Hämälän tilasta RN:o 12  kahdeksannen osan. 

Pesän irtaimiston jakamisesta sovittiin siten, että Kalle Johana Orbinski lunastaa toisten 
pesänosakkaiden osuudet - - -, josta kuitenkin on vähennettävä hänen toisten puolesta 
vuosilta 1951-53 maksamia kunnan, kirkon ja valtion veroja - - -. Päätettiin hankkia suvun 
vainajain haudoille 60,000 markan arvoiset hautakivet, joitten maksamiseen kukin 
osallistuu neljänneksellä. Kivien tilaaminen jäi Kalle Juhana Orbinskin huoleksi.
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