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Historiallinen Hdme ja hdimdldiisyys

Tutkimuksen valossa Hiime on osoittautunut
Suomen vanhimmaksi maakunnaksi, jonka sa-
notaan ulottuneen "suolamerestii suolame-
reen", Suomenlahdelta Pohjanlahteen. Ruotsin
vallan aikana Hiimeen aluetta jaettiin hallin-
nollisesti moneen kertaan, usein hamalaisten
asuttamia alueita hajottaen.

Jo linnaliiiinien muodostaminen l300lu-
vulla leikkasi mahtavan alueen Hiimeestti Ko-
kemiienkartanon laAniin, jonka raja ulottui ai-
na Kangasalle ja Virroille saakka. Ruotsalais-
ten johtama hallinto siirsi myohemmissii rat-
kaisuissa Itti-Hiimeen Mikkelistii kiisin hallit-
tavaksi. Juhani Saarenheimo sanookin kirjas-
saan Kun toimeen tortuttiin, ettii tuolloin rajat
piirrettiin sattumanvaraisesti ilman asioista
perilla olevaa tietoa. 1420-luvulla Kokemlien-
kartanon laaniin kuulunut Hdmeen alue sai
kartoissa nimen Ylii-Satakunta, jota nimeii
alue yhi monissa yhteyksissd kantaa. Saaren-
heimo kayttaa kirjassaan alueesta nimeii Sata-
kunnan Htime ja samaan viittaa my0s Ikaalis-
ten suunnalla kiiyt6ssii oleva Sata-Hilme.

Historiallisen Hiimeen rajoja etsittiiessii on
turvauduttava olemassa oleviin niukkoihin
kirjallisiin lihteisiin seka Hameen "kieleen",
murteeseen, joka ominaispiirteiltaan eroaa
kaikista muista Suomen murteista. Hime on
siellii, missii hiimettii puhutaanl

Hiimdliiisyyteen liittyy myos kysymys
Himeen asuttamisesta. Teoriat ja niiden pe-
rustelut eroavat toisistaan. Hyvinii yhteenve-
tona voisi sanoa, efta Hiimeeseen on tullut
asukkaita eri suunnilta eri aikoina ja tulijoista
on vahitellen muodostunut Hdmeen heimo,
jolta nykyhtimiiliiiset ovat maan ja kulttuurin

perineet. Sama muuttoliike j atkuu edelleenkin
ja edellii esitetyn perusteella hamaliiiseksi it-
seiiiin voi sanoa Hiimeessii asuva, itsensii hii-
miiliiiseksi tunteva ja oman kotiseutunsa hy-
vaksi toimiva. Muualta muuttaneilla on toki
omat heimojuurensa, mutta niiden tunnistami-
nen ei estti mytis uuden kotiseudun Hiime-
tunteen heriidmistii.

Kotiseututy6 herdd Hdmeessd

Jiirjestiiytynyt kotiseudun ja sen kulttuurin hy-
viiksi tapahtuva toiminta piiiisi alkuun 1800-
luvun lopulla kansallisen her?iiimisen innoitta-
mana. Hiimeen vanhin nuorisoseura perustet-
tiin Ruovedelle 1882 ja seuraavana oli Vesi-
lahti 1887. Htimiiliiis-Osakunta oli osaltaan in-
nostamassa seurojen perustamiseen ja niinpd
woteen 1905 mennessii Hiimeessd oli jo 45
nuorisoseuraa, joista kymmenella oli oma
nuorisoseuratalonsakin.

Nuorisoseurat toimivat nuorison kulttuurin
kohottamiseksi, mutta myds muiden paikal-
listen yhdistysten toimintaan sisiiltyi vuosit-
taisia tapahtumia, joissa kansankulttuuri ku-
koisti ja kehittyi. Nailla tilaisuuksilla oli yh-
distyksille tdrkeii taloudellinen merkitys toi-
mintaan tarvittavien varojen keriiiimisess6,
mutta samalla ne rakensivat kylii- ja pit$A-
yhteisOihin yhteishenkeii ja antoivat ajalle tyy -

pillisia kulttuurieldmyksiii. Toimeliaita juhlien
j arj estajia varsinaisen tehtavAalueensa ohessa
olivat mm. maanvilj elysseurat, vapaapalokun-
nat sekii voimistelu- ja urheiluseurat. Niiiden
lisiiksi toimijoina olivat monet muut yhdistyk-
set.



Ruovesi sai ensimmdisenii Himeessa myOs
kotiseutuyhdistyksen 191 5. Tiissiikin tuli syty-
kettii Hiimiiliiis-Osakunnasta kiisin. Tosin pa-
rin vuoden projektin jalkeen yhdistys uinahti
yli 15 wodeksi, mutta museoinnostus heriitti
viien uudelleen toimintaan Ruovedellii 1932.
Samana wonna perustettiin myris museo-
hankkeen ymptirille Oriveden kotiseutuyhdis-
tys. Mutta sinne ehdittdessd oli jo ehditty pe-
rustaa Himeen Heimoliitto aiamaan Hiimeen
ja hlimiiltiisyyden asiaa.

Himeen Heimoliitto 75 vuotta

1 900-luvun alussa virinnyt innostus kotiseutu-
tutkimukseen niikyi mm. Hiimiiliiis-Osakun-
nassa, jossa asiaa toi esille erityisesti tohtori
A. A. Koskenjaakko. H6nen innostamanaan
perustettiin Helsinkiin Hiimeen tutkimusseura,
mutta syttynyt maailmansota tukahdutti seu-
ran toiminnan heti alkuunsa. Kansalaissodan
jalkeen hertisi ajatus perustaa eri kansalaispii-
rejii yhdistiivii yhdistys. Ajatus sai vauhtia
Hdmeenlinnassa 1924 pidetyssii ensimmiises-
sii Heimojuhlassa, jonka yhteydessii muodos-
tettiin toimikunta valmistelemaan himiiliiisten
oman yhdistyksen perustamista.

Tulosta syntyi nopeasti, sill6 jo maaliskuun
ensimmiiisenii pdivdnd 1925 voitiin pitiiti Hii-
meen Heimoliiton perustava kokous. Alkuin-
nostus oli valtava ja tiiynnii toimintaideoita.

Yksi aktiivisimmista hallituksen jiisenist6
oli kirjapainon johtaja Arvi A. Karisto, joka
otti vastatakseen Heimoliiton julkaisujen kus-
tantamisesta. Ensimmiistii kirj aa varten j iirj es-
tettiin kirjoituskilpailu, jonka voitti Alma Aar-
ni kirjallaan Vonhoan hyvcitin aikaan. Vuonna
1928 julkaistu kirja aloitti sarjan Hcimettri ja
hamalciisia. Samana vuonna ilmestyi ensim-
mdinen kirja myos sarjoihin Hcimeenmaa ja
Hcirne kuvirn Vuoteen 1939 mennessd oli
julkaistu jo 14 teosta. Sotavuodet toivat tauon
kirjojen julkaisuun, mutta vuonna 1944 toi-
minta jdlleen jatkui - tosin aiempaa verkkai-
semmassa tahdissa.

l95Oluvun alussa alkoi vaativa urakka.
Heimeen Historian kirjoittaminen. Kolmen
vuosikymmenen tydn tuloksena vihdoin vuon-
na 1986 yhdeksdn suurta nidettd kasittava Hri-
meen Historiq oli valmis. Sen viisi osaa sis6l-
tliii Hiimeen vaiheet esihistoriasta nykyaikaan

asti. Alkuvuosien sarjoista on sotien jalkeen
saanut jatkoa vain Hcimeenmaq-sarja" jota on
ilmestynyt jo 16 kirjaa. 1980- ja 9O-luvuilla
Heimoliiton julkaisutoiminta oli vtihiiistii joh-
tuen mm. vuosikymmenten vaihteen talousla-
masta. Uusi vuosituhat on alkanut vilkkaana,
vuonna 2000 ilmestyy suunnitelmien mukaan
ainakin kolme uutta kirjaa.

Himeen Heimoliiton saenndt sistiltiivtit yk-
sityiskohtaisen luettelon liiton tarkoituksesta
j a tehtiivi stti. Ttissii muutamia poimintoj a:

Liiton toimialue kasitttu historiallisen Ha-
meen maakunnan ja sen tarkoituksena on:
. syventAa Hdmeen viieston rakkautta ja

kiintymystii kotiseutuun,
o edistiii maakunnan entisyyden ja nykyi-

syyden tuntemusta,
o kehittea Hameen maakunnan henkistti ja

taloudellista vaurastumista, seka
e edistiid yhteishenkea eri kansalaispiirien

kesken.
Liitto toimii toimialueensa kotiseutuyh-

distysten keskuselimend ja luonnonsuojelu- ja
maisemanhoitotyon keskittavanii elimeni.
Vm. tehtava on jiianyt merkitykseltiiiin pie-
neksi sen johdosta" ettli Heimoliiton perusta-
misen jiilkeen luonnonsuojelu ja ympiiris-
tonhoito ovat saaneet omat jiirjestonsii ja hal-
lintoviranomaiset. Toki Heimoliiton ymp6ris-
tdtoimikunta edelleen j iirj estaa \uosittain tila!
suuksia nuorille luonto- ja ympiiristokasva-
tuksen alueelta sekii jiirjestiiii ympiirist<in viih-
tyisyytta parantavia kampanjoita.

Pitkiissii Heimoliiton tehtdviluettelossa
mainitaan kokous- ja juhlatilaisuudet, joista
erityisesti vuosittain jtirjestettava Heimojuhla
on kerdnnyt joinakin vuosina suuriakin osan-
ouajajoukkoja. Julkaisutoiminta tuli jo edella
kasiteltya, mutta listaa riittaa: Hamettd koske-
va tutkimustyo, Hiimeen suurmiesten muiston
vaaliminen, museo- ja arkistotoiminta, ystii-
viikuntatoiminta, muistomerkit, Hdmeen mat-
kailu jne.

Heimoliiton jiisenini voivat olla Hiimeen
kunnat ja seurakunnat, yhdistykset ja stiSti0t
seka yksityiset henkilOt, jotka voivat vuosit-
tain j iisenmaksunsa maksavia vuosij 6seni6 tai
kerralla isomman maksun maksavia ainaisjii-
seni6. Yritykset voivat tulla liiton kannattaja-
jiseniksi. Viime vuosien uusin jisenryhmd
ovat kyliitoimikunnat.
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