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TTooiimmiittuussssiihhtteeeerriinn  ppaallssttaa
Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. 
Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.  
 
 
 
Vuosi 2009 on juhlavuosi 
 
Seuraavaan kesäkokoukseen on vielä noin puoli-
toista vuotta aikaa, mutta tunnetusti aika kuluu 
nopeasti. Siksi toivoisimme teidän jo nyt varaavan 
itsellenne mahdollisuuden osallistua tähän suku-
tapahtumaan.  
 Sukuseuramme ensimmäinen kesäjuhla pidet-
tiin Kuopiossa v. 1950, eli vuosi sukuseuran 
perustamisen jälkeen. Siksi tuntuu sopivalta pitää 
siellä myös tämä 60-vuotisjuhla. Juhlakokous-
paikaksi on valittu 5 km Kuopion keskustasta 
pohjoiseen 5-tien varressa (n. 10 min ajomatkan 
päässä Kuopion torilta) sijaitseva hotelli Iso Val-
keinen, osoite: Majaniementie 2, Päiväranta, 
70420 Kuopio. (http://www.isovalkeinen.com).  
 Hotelli on myös hyvien julkisten kulkuyhteyk-
sien päässä ja autottomankin tavoitettavissa.  
 Hallituksen sisäinen toimikunta suunnittelee jo 
täyttä vauhtia ohjelmaa, mutta kaikki ideat ja eh-
dotukset ovat tervetulleita. Erityisesti toivomme 
mielipiteitä siitä, miten nuorempikin väki innostuisi 
tulemaan mukaan. 
 
 

SUKUSEURA TIEDOTTAA 
 
Toimitussihteerimme on valitettavasti sairastunut, 
joten hänen sähköpostinsa ja postiosoitteensa 
eivät ole käytössä. Toistaiseksi ovat voimassa 
lehden takakannessa olevat yhteystiedot. Myös 
nettisivuille on korjattu muuttuneet yhteydet.  Siel-
lä olevat lomakkeet palautuvat automaattisesti 
oikeille henkilöille.  
 
 
SIVULLA 6 oleva kertomus löytyi arkistoja järjes-
teltäessä. Valitettavasti se oli ollut kateissa, mutta 
julkaisemme sen nyt. Tarina ei ole menettänyt 
kiinnostavuuttaan, päinvastoin se on jopa ajan-
kohtaisempi, koska Tihilään on puuhattu kyläkirja. 
 
 
Kansikuva 
Kuvassa on postikorttimaisema, joka liittyy Ilkka 
Vartiaisen kirjoitukseen (s. 2-3).  Ilkka kertoo seu-
raavaa: "Tässäpä kuva Brayn kylästä, jossa 
asuimme ensimmäiset viisi vuotta (1983-88). 
Meidän talomme on tuossa oikealla. 1400-luvun 
alkupuolella oli näkymä aivan sama kuin nyky-
ään". 

Syntymäpäiviä  
 
75 vuotta täyttää 5.5.08 valtiotieteen tohtori Henri 
Juhana Vartiainen Helsingissä. Hänen tällä het-
kellä tiedossa olevat kaukaisimmat esivanhem-
pansa ovat Petter Petterinpoika Vartiainen s.1817 
Pielisjärven Ruunaan kylässä ja Anna Immonen 
s.15.4.1822 Kontiolahden Mönnivaaran kylässä. 
 
80 vuotta täyttää 19.6.08 tuntiopettaja, FM Salme 
Sinikka Vartiainen os. Kakko Rovaniemellä. Hän 
kuluu miehensä Aimo Vartiaisen kautta Kaavin 
Jyrinlahden haaraan. 

Parhaimmat onnittelumme 
Sukuseuran hallitus ja lehden toimitus 

 

Pikku-UUTISIA 
 
Tekniikan ylioppilas Mari Vartiainen on nimitetty 
kehitysinsinööriksi Lohja Rudus Oy Ab:n kehitys-
yksikköön. (1.1.2008 Uratie – Nimitysuutiset) 
 
Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunnan (JoYY) 
hallitus on valinnut järjestö- ja tiedotussihteeriksi 
kauppatieteen yo. Terhi Vartiaisen. Kuluneen 
syksyn aikana hän on toiminut hallituksen tiedo-
tus- ja järjestövastaavana. Vartiainen aloitti työs-
sään 1.1.2008. 
 
Jalkapalloliigassa pelaava KooTeePee on loppu-
vuodesta 2007 solminut kaksivuotisen sopi-
muksen puolustaja Tommi Vartiaisen kanssa. 
Vartiainen, siirtyy Kotkaan FC Lahdesta, jossa 
hän on kolmen kauden aikana pelannut 18 liigaot-
telua. 
 
Kuvataitelija, lehtori, Liisa Vartiaiselle luovutettiin 
Hämeenlinnan kaupungin v. 2008 kulttuuripalkinto 
19.1.08, kaupungin 369-vuotissyntymäpäivänä, 
Kulttuuripalkinnon arvo on 5000 euroa. Liisa Var-
tiainen toimi kuvataiteen opettajana Hämeen-
linnassa vuodesta 1968 alkaen ja siirtyi viime 
vuonna eläkkeelle Kaurialan lukion kuvataiteen 
virasta. Hän on ollut ja on edelleen aktiivinen vai-
kuttaja eri järjestöissä ja yhdistyksissä. Nyt 
ensimmäistä kertaa myönnetyn kulttuuripalkinnon 
tarkoituksena on kohottaa Hämeenlinnan mainet-
ta kulttuurikaupunkina. Palkinnon perusteena on 
joko yksittäinen kulttuuriteko tai pidempiaikainen 
työ kulttuurin hyväksi. 



 
 
 

VVartiainen  

BBr itanniassa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiihtelysvaaran tyttäret, tätini Anna ja Hilma tulivat Britanniaan viime vuosisadan 
alussa muuttomatkallaan Amerikkaan. Toisella matkallaan huhtikuussa 1912 
Suomesta USA:n Anna Hämäläinen, o.s. Vartiainen nousi pienen poikansa kanssa 
Liverpoolissa Titaniciin. Tästä dramaattisesta matkasta on sisarenpoikani Risto 
Launonen kirjoittanut Vartiaisten Viesti 3/1988:ssa. 
 Me kävimme Britanniassa turisteina vuoteen 1983, jolloin muutimme tänne 
työni vuoksi Ranskasta – vuodeksi! Alueeni laajeni sitten myös Keski-Eurooppaan 
ja Irlantiin, mutta asuimme edelleen melkein Thames-joen varrella. (Missäs  
muualla kanavakasöörin poika voi asua kuin sulkuporttien kohinan lähellä!). 
Eläkkeelle jäädessämme perhe päätti jatkaa Britanniassa asumista. Kuningatar 
asuu muutaman kilometrin päässä linnassaan ja tarjoilee kerran vuodessa, joulu-
päivänä, itse teetä suurperheelleen. 
 Yritin selvittää, kuinka monta Vartiaista on nyt tässä maassa, mutta eipä  
selvinnyt. Mm. Lontoon puhelinluettelossa ei yhtäkään. Osa on täällä lyhyehkön 
aikaa, osa muuttanut nimensä avioiduttuaan, käyttää kännykkää jne. Koska 
suomalaisia on Suurlähetystön tiedon mukaan täällä n. 30.000, täytyy Vartiaisia 
olla muutamia kymmeniä. Siis selvä ‘etninen’ vähemmistö 60,2 miljoonan  
asukkaan joukossa. 
 Suomalaiset ovat hyvin perillä Britanniasta paitsi että se ei ole sama kuin 
Englanti (Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti ovat myös mukana). Sää on  
mainettaan parempi – paitsi Länsi-Skotlanti, joka on tosi sateinen (sademäärä  
n. 3 m/vuosi). 
 Sen sijaan täkäläisten käsitykset Suomesta ovat puutteellisia. Joskus  
luullaan, ettei lumetonta/jäätöntä aikaa ole ollenkaan, toinen sijoittaa Suomen 
uuteen paikkaan maailmankartalla. Tämä johtunee koulusta, joka keskittyy  
Britannian historiaan ja maantietoon (historiaa kyllä riittää!). Mediaa ei myöskään 
näytä kiinnostavan muu maailma, vaikkakin filmit, TV-sarjat, dokumentit ja  
radio-ohjelmat ovat hyviä. Niitä filmataan myös näillä main, mm. Brayn studiot 
ovat tunnettuja.  
 Asuimme 1980-luvun puolivälissä Brayn keskiaikaisen kirkon vieressä.  
Vaimoni Satu oli palaamassa kotiin kun kirkon tornista heitettiin alas mies!  
Ruumis mäjähti ilkeästi asfalttiin, Satu ryntäsi järkyttyneenä katsomaan  
seurauksia! Siinä vaiheessa ’ruumista’ jo hinattiin takaisin torniin, ja kohtaus  
uusittiin. Menossa olikin Inspector Morsen filmaus!  
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 Britille lähin naapurimaa ei ole Ranska, jossa oudon kielen lisäksi asuu  
erikoisesti käyttäytyviä ihmisiä, vaan Australia, Uusi Seelanti, Hongkong tai Etelä-
Afrikka. Onhan kaikilla joku sukulainen siellä tai henkilö on sieltä kotoisin.  
Intialaisia ja pakistanilaisia täällä on miljoonia, ja heidän sukujuurensa siellä. 
Zimbabwen nykykomento tyhjentää maataan tehokkaasti ja merkittävä osa heistä 
tulee tänne. Vuonna 2005 nettomaahanmuutto – ehkä muutaman Vartiaisen  
lisäksi – oli n. 250.000 ihmistä. Yhä useampi heistä tuli Itä-Euroopan maista. 
Esim. puolalaisia näkyy työmarkkinoilla, ja sekä työntekijät että teettäjät tuntuvat 
olevan tyytyväisiä. EU-Britanniassa asuminen on helppoa ja suhteellisen suora-
viivaista ja ihmiset keskimäärin ystävällisiä.  
 Ruoan takia ei Vartiaistenkaan kannata tänne muuttaa, sillä se on  
valitettavasti vieläkin maineensa veroinen! Sehän ei ole britille ongelma: Syödään 
mitä sattuu kun on nälkä, rasvaisia kolesterolipommeja usein, salaatti sivuun. 
Tässä suhteessa on kuitenkin parannusta tapahtumassa, mm. kouluruokailussa. 
 Heikki Herlin sanoi aikoinaan, että ‘britit ovat sitä mieltä, että talvella täytyy 
palella’! Hataria taloja lämmitetään todella vähän, jos ollenkaan. Ikkunakin on  
pidettävä yöllä auki! Astuessaan meidän taloomme monet ihmettelevät  
’kuumuutta’. Vaatetus näyttää usein olevan riittämätön ja epäkäytännöllinen 
suomalaisen mielestä. T-paidassa tarkenee moni talvellakin. Talvi on kuitenkin 
suhteellisen leuto, pakkasta on harvoin ja lunta joskus, ei kuitenkaan vielä  
tänä talvena Etelä-Englannissa. Lumi aiheuttaa kuitenkin varsinaisen hätätilan  
liikenteessä, samoin kuin syksyllä putoavat lehdet ratakiskoilla junien  
myöhästymisiä.  
 Meille golfhulluille GB on varmaan Euroopan parhaita paikkoja. Kentät ovat 
auki ympäri vuoden, ehkä muutamaa päivää lukuun ottamatta. Laskin keltaisilta 
sivuilta puolen tunnin matkan sisällä tästä paikasta olevan vähintään 50 kenttää. 
Skottisyntyinen golf on jokamiehen laji, sitä harrastetaan usein perhekunnittain. 
Tulokset näkyvät myös tulostauluilla. Jalkapallofani saa herkkuaan paljon,  
hyvätasoista katsottavaa riittää. Vanhoilta ajoilta periytyviä, siirtomaa-aikaisia 
‘ajantappopelejä’ ovat kriketti ja tennis. Rugbya harrastetaan myös aika paljon. 
Talviurheilu on harrastelijatasolla, joskus näkee brittiläisen alppilaskijan. 
 Sukunimemme (varsinkin keskellä oleva …iai..) on britille mahdottoman  
vaikea. Olemme koonneet siitä saatuja vaihtoehtoja jo viitisenkymmentä, m.l.  
etunimet ehkä enemmänkin. Niistä osa muuten on samoja kuin Vartiaiset r.y.:n 
kotisivuilla olevat historialliset muodot (Vartia, Vartianen, Wardia…). Siis  
varautukaa seuraavalla Britannian-matkallanne tavaamaan ja tarkistamaan,  
jos haluatte kutakuinkin oikean Vartiaisversion. 
 
 
Ilkka Vartiainen 
Maidenhead, GB 
Kesäporvoolainen (Sondby) 
 
 
 
 
Kuvassa Ilkka ja vaimonsa Satu.  
Ilkka oli suurimman osan työelämäänsä Kone Oy:n palveluksessa. 
 



 

Etsin kuvaa - löysin Vartiaiset 
Marjatta Hänninen, Rautalampi 

 
 
 

Kotimme seinällä elämänmenoa katsovat vanhempiemme 
ja isovanhempiemme valokuvat. Kuvaushetkellä kuvatta-
vat ovat olleet voimissaan ja iältään nuoria tai keski-
ikäisiä. Vanhempieni muisto säilyy toki edelleen paitsi 
kuvana, myös muutoin elävänä mielessäni.  
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 Kuvien joukossa on edelleen yksi tyhjä paikka, jon-
ka kiihkeä täyttämisyritys toi minut Vartiaisen suvun 
pariin. Sukukuvien joukossa on isoäitini Hilma Auvinen, 
o.s. Vartiainen, pielaveteläisen Ylä-Auvilan talon emäntä. 
Kuopiolaisessa Barsokevitchin valokuvaamossa ikuistettu 
kuvattava ei ollut enää aivan nuori. Otoksesta kameran 
linssiin katsoo levollisen, mutta ehkä hieman vaivau-
tuneen näköinen nainen mustassa mekossa, jakaus 
keskellä päätä. Hänen viereltään puuttuu puolison kuva. 
 Koska kehittelen usein mielessäni tarinoita, kuvit-
telen, kuinka Kuopion sukulaiset ovat suostutelleet 
mummoni hänen kaupunkireissullaan valokuvaamoon. 
Vanhemman sisareni muistikuvan mukaan Hilma Varti-
ainen näet oli arka ja mielellään taka-alalla pysyttelevä 
ihminen. Niinpä on epätodennäköistä, että hän olisi oma-
aloitteisesti hakeutunut potrettiin. Puuttuva kuva, jonka 
edelleen toivon jostain löytyvän, on Hilma Vartiaisen 

mies Heikki (Henrik) Auvinen. Hän kuoli Pielavedellä 47-vuotiaana vuonna 1917 (17.3.1870 – 
27.11.1917). Isäni Eemeli (Emil) Auvinen jäi isättömäksi 10-vuotiaana ja Hilma-mummo leskeksi. 
Hilma Vartiaisen puolison kuvan etsiminen toi minut Vartiaisten helmaan. Ajattelin, että jospa jolla-
kin Vartiaisella olisi vaikkapa yhteiskuva Hilma ja Heikki Auvisesta! Auvisten suvusta etsimääni en 
ole sinnikkäästä yrittämisestä huolimatta löytynyt. 
 Jostakin kumman syystä en ollut tätä aiemmin selvittänyt isän puoleisen mummoni, eli Varti-
aisten, sukua. Auvisen sukua sen sijaan jonkin verran. Netti, tämä hyvän ja pahan valtaväylä, tuli 
mieleeni miettiessäni, mitä ihmettä keksin. Hakusana "Vartiainen" nosti esiin Vartiaisen suvun koti-
sivun. Edistyksellistä ja viitseliästä, ajattelin heti sivuja selattuani. Naputtelin saman tien huoleni 
Vartiais-sivun palauteosioon. Vastaus tuli hyvin pian. Ja erittäin ystävällinen vastaus tulikin. 
 Martti Vartiainen kannusti minua eteenpäin, vaikka arvelin hänelle etsiväni neulaa heinä-
suovasta. "Joskus sieltä heinäsuovasta voi löytyä tukki!" hän rohkaisi. Valaiskoon Martin sanat 
edelleenkin tietäni. Olen sitä paitsi nyt saanut tietoa suvusta, johon minäkin mummoni kautta kuulun. 
Martti Vartiaiselle lähetin sähköpostissa jokusen valokuvan ja lehtileikkeen haltuuni taannoin tul-
leesta pikku aineistosta, jonka muutamissa kohteissa mainitaan nimi "Vartiainen". 
 Hilma Maria Vartiainen syntyi Kiuruvedellä 21.6.1874 ja kuoli Pielavedellä 21.6.1953. Hänen 
isänsä oli Wilhelm Vartiainen, s. 28.11.1841, äiti Maria o.s. Räisänen. Hilma Vartiainen muutti ai-
koinaan Kiuruvedeltä perheensä mukana Pielaveden Kivimäkeen. Paikka sijaitsee lähellä Ylä-
Auvilaa. Hilma o.s. Vartiaiselle ja Heikki (Henrik) Auviselle syntyi kaikkiaan kahdeksan lasta, joista 
yksi oli isäni Eemeli Auvinen (1907 - 1989) 
 
 
Anna Marjatta Hänninen os. Auvinen kuuluu isoäitinsä Hilma Auvisen os. Vartiaisen (21.6.1874 – 
13.2.1953) kautta Kiuruveden haaraan. 
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Lapsuuteni Tihilä 
 
 
Kaksikymmentä vuotta Hämeessä asuneena mie-
tin usein missä minun juureni ovat – Tihilä, 
Pohjois-Savon pohjoisin kylä kolmekymmentä 
kilometriä Kiuruveden kirkonkylästä, Kiuruvesi-
Pyhäntä maantien varressa, nykyisin Kiuruveden 
kaupunkia sekin. 
 Rakkaimmat muistot ovat kuitenkin neljä-
kymmentäluvulta varhaislapsuudesta. Viidessä 
talossa asui Vartiaisia, veljeksiä ja serkkuja toi-
silleen. Koko kyläyhteisö oli kuin sukua toi-
silleen, vaikkei sukulaisia ollutkaan. Lapsia oli 
paljon jokaisessa kodissa. Välilän Miina, moni-
toiminainen, pesi ruumiit, laittoi arkkuun ja hoiti 
kätilönä olemisen jokaisessa talossa. Meillekin 
syntyi kahdeksan lasta. Vauvan tuleminen oli 
ihana asia, tiesi herkuttelun aikaa. Naapurit ja 
tuttavat kauempaakin toivat saunaruokia, ihania 
leivonnaisia, joita tuskin muulloin saikaan. 
 Vuodenaikojen vaihtelu, varsinkin kevään 
tulo, oli odotettua aikaa. Koska sähköä ei ollut, 
pimeys talvella oli melkein käsin kosketeltavaa. 
Keväästä ja Pääsiäisestä tulee mieleeni karpalo-
matka läheiselle suolle. Sikakorven takana oli 
lehmien haka, aidattu laidun, jossa suo. Olin eh-
kä alle kymmenvuotias, sisareni neljä vuotta 
nuorempi ja naapurin tyttö minusta muutaman 
vuoden vanhempi. Pitkäperjantai oli suuri juhla-
päivä, jolloin kyläänkään ei saanut mennä. 
Karpaloon kuitenkin lähdettiin. Hanki kantoi 
aika hyvin, suolla oli paljaana jo mättäitä.  
 Suolle päästyämme melkein heti alkoi 
kuulua taivaanvuohen määintä. Se kuulosti ihan 
lampaan ääneltä ja aina vaan kuului lähempää. 
Kaisa-mummomme oli kertonut tarinan, että pa-
holainen voi lampaan hahmossa tulla ja viedä 
mennessään. Lähdimme kovalla vauhdilla ja pe-
loissamme juoksemaan takaisin kotiin. Sisareni 

toinen jalka upposi kinokseen ja saapas jäi kiinni 
lumeen. Saimme saappaan hädissämme kiskot-
tua hangesta. Vettä täynnä oleva saapas kädes-
sään sisareni juoksi kotiin, toisessa jalassa 
pelkkä villasukka. Kotiin pääsimme, karpalot 
jäivät kuitenkin suolle. 
 Kevääseen ja kesään liittyi muutenkin pal-
jon tapahtumia. Tärkeämpänä itse koin muutto-
lintujen tulemisen. Pääskyset tulivat kaukaa aina 
takaisin omille pesilleen. Karjaladossa oli joskus 
jopa kaksikymmentä pesää. Siinä riitti katsele-
mista ja kuuntelemista. Kesäkuussa viikko jäl-
keen juhannuksen oli vastojen (saunavihtojen) 
teko. Isä kaatoi koivuja lampaiden aitauksesta ja 
oksat lastattiin hevoskärryihin, tuotiin pihalatoon 
ja niin vastojen teko alkoi. Vastoja piti olla aina-
kin kaksisataa paria, ladon orret täynnä. Sitten 
oli heinänteko, viljankorjuu ja siihen liittyvä 
puintiaika. Lasten piti osallistua työntekoon ai-
kuisten tavoin.  
 Vaikka oli paljon puutetta vaatteista ja 
joillakin perheillä ruuastakin, aina kuitenkin sel-
vittiin. Ei ollut lapsilla ja nuorilla henkistä 
pahoinvointia, jota nykyään on kaiken hyvin-
voinnin keskellä. Sieltä kylästä lähteneillä nuo-
rilla oli kova pyrkimys selvitä elämässä ja halu 
työntekoon. Se vahvuus ja turvallinen elämänpii-
ri pitää voimakkaana läpi elämän. Näin ajattelee 
Vartiaisen tyttö kaukana kotiseudultaan. Muisto-
jen albumi on ajan saatossa saanut kultaiset 
kehykset. 
 
Hämeenlinnassa 8.4.2001 
 
  Kerttu Hänninen ent. Vartiainen 
  verovalmistelija, eläkkeellä 

 
 
NETISTÄ LÖYTYNYTTÄ: Tihilän kyläkirja kertoo Kiuruveden pohjoisosassa sijaitsevan Tihilän kylän histo-
riasta ja nykypäivästä. Kirja on tarkoitettu kaikille alueen historiasta kiinnostuneille ja erityisesti kylän entisille 
ja nykyisille asukkaille. Aineiston kokoaminen alkoi Kiuruveden kansalaisopiston opintopiirissä syyskuussa 
2004. Kirjapiirissä oli mukana yhdeksän kyläläistä ja se jatkui huhtikuuhun 2006 saakka toimittaja Anni Niemi-
sen johdolla. Kirjapiiriläiset keräsivät valokuva- yms. aineistoa sekä kirjoittivat kirjaan tulevia tekstejä. Historian 
tutkija Jussi Kämäräinen teki kirjaan selvityksen kantatilojen historiasta. Kirjan lopullisen kirjoitustyön ja toimit-
tamisen tekee Anni Nieminen. Hankkeen tuloksena valmistuu monipuolinen kuvaus kylän kehityksestä. Kirja 
tallentaa muistitietoa ja kyläkulttuurin historiaa. Hankkeen vaikutuksena on perinnetiedon säilyttämisen lisäksi 
myös kyläyhteisön vahvistuminen. 
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 LEHDISTÄ LEIKATTUA 
 
Rockin ajankohtaislehti Rumban lukijat ovat ää-
nestäneet Jenni Vartiaisen viime vuoden (2007) 
kotimaiseksi artistiksi. Gimmel -yhtyeessä uransa 
aloittanut Vartiainen sai myös vuoden tulokkaan 
tittelin.  

Emmat hivelevät Vartiaisen egoa otsikoi 
Länsiväylä 8. helmikuuta.  
 
Lehti kertoo, että Jenni Vartiainen on napannut 
kolme Emma-ehdokkuutta. Jenni on ehdolla Vuo-
den debyyttialbumi, Vuoden pop-albumi ja Vuoden 
biisi -kategorioissa. Gimmel -ajoilta hänellä on 
kaksi Emmaa.  
 Sisäsivulla lehti kertoo mm., että Jenni oli so-
listina Miss Suomi kisojen televisioinnissa, haavei-
lee esiintyvänsä jonain päivänä täydelle katso-
molle Hartwall-areenassa ja muistelee ensimmäis-
tä keikkaansa legendaarisessa Tavastia-klubissa. 
 
 
Professori Vartiaisen tutkimusryhmä sai 
yliopiston Vuoden tutkimusteko –palkin-
non  (Vaasan yliopiston tiedote) 
 
Vaasan yliopisto on palkinnut yliopistolaisia vuosi-
päivän juhlassaan 28.1.2008. Vuoden tutkimus-
teko -tunnustus jaettiin professori, hallintotieteiden 
tohtori Pirkko Vartiaiselle. Vartiainen on kehittä-
nyt kokoamansa Hyvinvointijärjestelmät muuttu-
vassa toimintaympäristössä (HYMY) –tutkimus-
ryhmän toimintaa ja hankkinut sille näkyvyyttä.  
 Yliopiston tutkimustoiminnan strategiassa on 
keskeisenä pyrkimyksenä ollut vahvojen tutkimus-
ryhmien muodostaminen. Yksi parhaiten organi-
soituneista ja profiiliaan nostaneista tutkimus-
ryhmistä on ollut Vartiaisen johtama tutkimus-
ryhmä.  
 
 
Vesipullo kannattaa täyttää hanasta 
Etelä-Suomen Sanomat 14. helmikuuta 2008  
 
Vesiautomaattien ja pullovesien laatu oli tutkimuk-
sessa heikompaa kuin tavallisen hanaveden. 
Kaikki olivat kuitenkin juotavaksi kelpaavia. Pullo-
vettä kannattaa juoda, mutta pullo kannattaa 
täyttää hanasta, sanoo professori Terttu Vartiai-
nen. Kansanterveyslaitoksen julkistama tutkimus 
osoittaa, että pullovesi voi sisältää jopa sata kertaa 
enemmän bakteereja kuin hanavesi. Lähdevesi-
automaattien mikrobipitoisuus voi olla hanaveteen 
verrattuna jopa tuhatkertainen. Vartiainen koros-
taa, että tutkitut vedet eivät olleet terveydelle 
vaarallisia, mutta hanavesi oli puhtaampaa, kuin 
yksikään pullovesistä. Professori Terttu Vartiaisen 
mukaan pakattuja vesiä kannattaa käyttää erityis-
tilanteissa, kuten vesiepidemioiden yhteydessä 
sekä matkustettaessa maihin, joissa hanavesi ei 
ole juotavaksi kelpaavaa. 
 

VARTIAISTEN☺VIIKARIT 
 
Arvoituksia 
 
Tässä on muutamia "vanhanajan" arvoituksia. 
Kokeilkaapa miten hyvin keksitte vastaukset.  
 
1. Kuka kyydillä ajavi, ilman rahaa, maksa-

matta?  
2. Suuton on ja kieletön, puhelee. Korvaton 

ja kuuloton on, kuulee. Kaikki maailman 
kielet tuntee. Sukkelasti vastaa sulle, 
nähdä et saa, et pääse luokse?  

3. Tulee antaa kättä, menee antaa kättä?  
4. Vesi kantaa maa nielee?  
5. Mikä se on, joka siltoja tekee ilman puita?  
6. On meressä ja maassa, mutta ei kuivas-

sa, eikä kasteessa?  
7. Pyhät hakkaa, arkipäivät makaa?  
8. Yksi kahden edellä, yksi kahden keskellä, 

yksi kahden perässä, montako siinä on?  
 
 
 
 
 
 
 
 
VIIKARITOIMITUS odottaa edelleen kaikenikäisiltä 
viikareilta kertomuksia, satuja, sarjakuvia, piirroksia 
(mieluiten mustavalkoisia) tai valokuvia (mukana 
totta kai kuvateksti, joka kertoo mitä kuvassa on).  
  
Jos haluat, että lähettämäsi aineisto palautetaan, 
muista liittää mukaan täydellinen osoitteesi. Sa-
moin koko nimesi, ikäsi ja mihin sukuhaaraan 
kuulut (jos tiedät sen) tai ainakin perhetiedot eli 
oletko isän vai äidin puolelta Vartiainen. 
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