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Räisälän vanhin myös: 

Hyvinkään vanhin pian sata vuotta 
- Hyvinkään uutiset kirjoittaa - 

 

 

Maailma on muuttunut mahdottomasti Varpu Kähösen mielestä. Hän tietää, mistä puhuu - hän on 

nähnyt suomalaista elämänmenoa pian sata vuotta. Takana ovat sodat ja evakko, kahdeksan lapsen 

kasvattaminen ja raskas työ maataloissa.  

 

Hyvinkää-seuralaiset kävivät lauantaina tervehtimässä Hyvinkään vanhinta asukasta, syyskuun 26. 

päivänä 100 vuotta täyttävää Varpu Kähöstä.  

 

Varpu Kähönen on Karjalasta lähtöisin, kiertänyt Suomea ristiin rastiin, synnyttänyt ja kasvattanut 

kahdeksan lasta. Nyt Varpu alkaa olla väsynyt, ulkona hän ei ole käynyt vuoteen.  

 

Varpu syntyi 26.9.1888 Räisälän Särkisalossa. Vuonna 1908 Varpu meni naimisiin ja päätyi emän-

näksi Kähösen tilalle Vuoksen rannalle. Kähösen tila on vanha sukutila, ensimmäiset asukkaat 

muuttivat sinne vuonna 1685.  

 

Sodan jälkeen tila menetettiin ja sen viimeiset asukkaat, Varpu Kähönen ja hänen kahdeksan lastaan 

joutuivat lähtemään evakkoon. Varpun mies Tahvo kuoli sydänhalvaukseen vuonna 1943 ja Varpu 

jäi yksin huolehtimaan lapsikatraastaan.  

 

Varpu on Karjalasta lähdettyään asunut Ilmajoella, Kylmäkoskella, Helsingissä, Rajamäellä ja nyt 

viimeksi Hyvinkäällä toiseksi nuorimman poikansa Väinön luona.  

 

Kun Käkisalmen markkinoilla ...  

 

Väinö oli 17-kesäinen nuori mies, kun Kähösen perhe joutui lähtemään Karjalasta lopullisesti.  

 

- Me pojat käytiin Käkisalmen markkinoilla myymässä voita ja kalaa, jota pyydettiin Vuoksesta. 

Käkisalmeen oli Särkisalosta 15 kilometrin matka. Siihen aikaan Käkisalmessa asui viitisen tuhatta 

asukasta, se oli mukavan vilkas kaupunki, Väinö muistelee.  

 

Kähösen maatilalla oli parisenkymmentä hehtaaria peltoa ja neljäkymmentä hehtaaria metsää. Var-

pu muistaa vielä tarkkaan tilan elämänmenon. - Meillä oli seitsemän lehmää, kaksi hevosta, sikoja, 

lampaita ja hiehoja... Pojat auttoivat töissä, ja kävivät torilla kauppaamassa voita.  

 

Väinö kertoo olleensa jo nuorena innokas hevoshullu.  

 

- Räisälän pitäjä oli vauras ja kaunis, siellä oli hieno kivikirkko ja komea ravirata. Silloin vain Vii-

purissa ja Räisälässä järjestettiin raveja, ja minäkin kävin salaa Räisälässä ihailemassa hevosia. Kä-

vellä piti kymmenen kilometriä Särkisalosta Räisälään, mutta kyllä se kannatti, Väinö muistelee.  
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Myöhemmin hevoset veivät Väinön elämän kokonaan. Hän hankki ravihevosia, jotka menestyivät 

niin hyvin, että Kähösen perhe Varpu, Väinö ja Väinön vaimo Kerttu ovat tulleet taloudellisesti 

hyvin toimeen. Tunnetuimmat Väinön omistamat ja ohjastamat hevoset lienevät Moneysong ja 

Maxsong.  

 

Pitkäikäistä sukua  

 

Varpulla on kolme siskoa, joista yksi kuoli melko nuorena sairauteen. Muut tytöt ovat eläneet pit-

kään, Varpu vanhimpana jo liki sata vuotta. 1950-luvulla Varpu sai sydänkohtauksen, mutta ei suos-

tunut lähtemään niin nuorena.  

 

Mikähän sitten on pitkän iän salaisuus?  

 

Kerttu-miniä alkaa nauraa ja sanoo: "Tietysti se että on yli 40 vuotta hyvä miniä huolehtimassa ... " 

Mutta Varpu ja Väinö uskovat terveiden elämäntapojen selittävän pitkää ikää. Terveellinen ravinto 

ja hyvä fyysinen kunto varmasti vaikuttavat.  

 

Ja mikä ettei vaikuttaisi, Varpu on elokuussa 1988 pirteä ikäisekseen. Liikkuminen on vähän vaike-

aa ja kuulo on kovasti heikentynyt. Mutta silmissä tuikkii valpas katse ja hymy kertoo elämänmyön-

teisestä asenteesta.  

 

Kerttu-miniä kertoo: "Varpu ei valita mistään, on tyytyväinen pieniinkin asioihin. Joskus hän kyllä 

ihmettelee, miten tämä maailma oikein onkaan muuttunut". Varpu katselee ja nyökkää. Onhan se 

maailma muuttunut.  

 

Räisäläisten lämpimät onnittelut Varpu Kähöselle, vanhimmalle räisäläiselle!  

 


