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”Eiväthän ne kaikki päivät ole pyhäpäiviä” Kultahääpari muistelee 

KULTAHÄITÄ viettävät tänään Viktor ja Hilma 

Mähönen Varkaudessa. Aviopari on kotoisin 

Rantasalmelta, Hilma-rouva Hevonlahdesta, joka 

vielä 50 vuotta sitten kuului Rantasalmeen. 

Parhaan osan ikäänsä he ovat asuneet 

Rantasalmen Pöljänsaaressa. Viktor Mähönen oli 

kesät laivoissa ja Hilma kasvavan perheen kanssa 

kotona. V. 1950 he siirtyivät Varkauteen 

asumaan, ja Viktor Mähönen ehti olla vielä 

kymmenkunta vuotta A. Ahlström Osakeyhtiön 

laivoissa ennen eläkkeelle siirtymistä.  

HILMA JA VIKTOR ovat olleet perin nuoria 

avioliiton solmiessaan. Morsian ei ollut täyttänyt 

vielä kahtakymmentä, ja sulhasella oli juuri 

hääpäivänä 21-vuotispäivä. Heidät vihki 

Rantasalmen kirkolla silloinen kappalainen Väinö 

Tanskanen.  

Hilma Mähönen muistaa, että sulhanen ja 

morsian toistivat vihkikaavan papin sanojen 

perässä. Niin tuli toistetuksi nuokin tärkeät sanat 

”hyvinä ja pahoina päivinä”, ja silloin annettu 

lupaus on tullut mieleen montakin kertaa 

kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana. 

Rovasti Tanskanen ei ole koskaan siirtynyt 

lyhyempään vihkikaavaan, mainitsi rouva 

Mähönen. Vihittävä pari joutuu sanoja 

toistaessaan pakosta miettimään niiden 

merkitystä.  

TIETÄÄHÄN SEN jo lähtiessään, etteivät kaikki 

päivät ole pyhäpäiviä, sanoo Hilma Mähönen. 

Hänen kohdallaan on ollut enimmäkseen 

arkipäiviä, mutta sopu on säilynyt 

vuosikymmenien aikana, ”niin ettei kummankaan 

ole tarvinnut ruveta päätä paikkaamaan”.  

PERHEESEEN SYNTYI kymmenen lasta, kuusi 

tyttöä ja neljä poikaa, joista yksi toisensa jälkeen 

aikuiseksi vartuttuaan muutti pois 

Pöljänsaaresta. Jokaisella on myös oma perhe, ja 

kaikkiaan 28 lastenlasta kymmenen lapsen ohella 

ohittelee tänään isovanhempia. Kaikki eivät 



varmasti pääse henkilökohtaisesti onnittelemaan, sillä lapset ovat hajaantuneet ympäri Suomen. Kolme 

tytärtä asuu kuitenkin Varkaudessa, ja he muistavat usein vanhempiaan, käyvät asioilla ja auttavat 

taloustöissä. Ikä ei suinkaan estäisi Hilma Mähöstä tekemästä kotitöitä, mutta nelisen vuotta sitten 

sattunut halvaus aiheutti sen, että hänen on vaikea liikkua. Tietysti hän mieluummin olisi terve, mutta hän 

suhtautuu tyynesti myös sairauteensa. ”Jumalan armoa sekin on”, hän toteaa.  

 

 

Hilma Mähönen os. Sopanen (22.11.1894-13.1.1965) oli vanhin Ida Sofia Orbinskin ja Albin Sopasen lapsista 

(taulu 83). 


