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Tutkimuksen valossa Hiime on osoittautunut
Suomen vanhimmaksi maakunnaksi,jonka sanotaan ulottuneen "suolamerestii suolamereen", SuomenlahdeltaPohjanlahteen.Ruotsin
vallan aikana Hiimeen aluetta jaettiin hallinnollisesti moneen kertaan, usein hamalaisten
asuttamiaalueita hajottaen.
Jo linnaliiiinien muodostaminen l300luvulla leikkasi mahtavan alueen Hiimeestti Kokemiienkartanon laAniin, jonka raja ulottui aina Kangasalle ja Virroille saakka.Ruotsalaisten johtama hallinto siirsi myohemmissii ratkaisuissa Itti-Hiimeen Mikkelistii kiisin hallittavaksi. Juhani Saarenheimo sanookin kirjassaanKun toimeen tortuttiin, ettii tuolloin rajat
piirrettiin sattumanvaraisesti ilman asioista
perilla olevaa tietoa. 1420-luvulla Kokemlienkartanon laaniin kuulunut Hdmeen alue sai
kartoissa nimen Ylii-Satakunta, jota nimeii
alue yhi monissa yhteyksissd kantaa. Saarenheimo kayttaa kirjassaan alueestanimeii Satakunnan Htime ja samaanviittaa my0s Ikaalisten suunnallakiiyt6ssii 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 perustelut eroavat toisistaan. Hyvinii yhteenvetona 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 itseiiiin voi sanoa Hiimeessii asuva, itsensii hiimiiliiiseksi tunteva ja oman kotiseutunsa hyvaksi toimiva. Muualta muuttaneilla on toki
omat heimojuurensa,mutta niiden tunnistaminen ei estti mytis uuden kotiseudun Hiimetunteen heriidmistii.

herddHdmeessd
Kotiseututy6
Jiirjestiiytynyt kotiseudun ja sen kulttuurin hyviiksi tapahtuva toiminta piiiisi alkuun 1800luvun lopulla kansallisen her?iiimiseninnoittamana. Hiimeen vanhin nuorisoseura perustettiin Ruovedelle 1882 ja seuraavanaoli Vesilahti 1887. Htimiiliiis-Osakunta oli osaltaaninnostamassaseurojen perustamiseenja niinpd
woteen 1905 mennessiiHiimeessdoli jo 45
nuorisoseuraa, joista kymmenella oli oma
nuorisoseuratalonsakin.
Nuorisoseurat toimivat nuorison kulttuurin
kohottamiseksi, mutta myds muiden paikallisten yhdistysten toimintaan sisiiltyi vuosittaisia tapahtumia, joissa kansankulttuuri kukoisti ja kehittyi. Nailla tilaisuuksilla oli yhdistyksille tdrkeii taloudellinen merkitys toimintaan tarvittavien varojen keriiiimisess6,
mutta samalla ne rakensivat kylii- ja pit$AyhteisOihin yhteishenkeiija antoivat ajalle tyy pillisia kulttuurieldmyksiii. Toimeliaita juhlien
j arj estajia varsinaisen tehtavAalueensaohessa
olivat mm. maanvilj elysseurat,vapaapalokunnat sekii voimistelu- ja urheiluseurat. Niiiden
lisiiksi toimijoina olivat monet muut yhdistykset.

Ruovesisai ensimmdisenii
HimeessamyOs
kotiseutuyhdistyksen
1915. Tiissiikintuli sytykettii Hiimiiliiis-Osakunnasta
kiisin. Tosin parin vuodenprojektinjalkeen yhdistysuinahti
yli 15 wodeksi, mutta museoinnostus
heriitti
viien uudelleentoimintaanRuovedellii1932.
Samanawonna perustettiin myris museohankkeenymptirille Orivedenkotiseutuyhdistys. Mutta sinneehdittdessd
oli jo ehditty perustaaHimeen Heimoliitto aiamaanHiimeen
ja hlimiiltiisyyden
asiaa.

HimeenHeimoliitto
75 vuotta
1900-luvunalussavirinnyt innostuskotiseutututkimukseenniikyi mm. Hiimiiliiis-Osakunnassa,jossa asiaatoi esille erityisestitohtori
A. A. Koskenjaakko.H6nen innostamanaan
perustettiinHelsinkiinHiimeentutkimusseura,
mutta syttynyt maailmansotatukahdutti seuran toiminnan heti alkuunsa.Kansalaissodan
jalkeenhertisiajatusperustaaeri kansalaispiirejii yhdistiivii yhdistys. Ajatus sai vauhtia
Hdmeenlinnassa
1924pidetyssiiensimmiisesjonka yhteydessiimuodossii Heimojuhlassa,
himiiliiisten
tettiin toimikuntavalmistelemaan
perustamista.
omanyhdistyksen
Tulostasyntyinopeasti,sill6jo maaliskuun
pdivdnd1925voitiin pitiiti Hiiensimmiiisenii
meenHeimoliiton perustavakokous.Alkuinnostusoli valtavaja tiiynniitoimintaideoita.
Yksi aktiivisimmistahallituksenjiisenist6
oli kirjapainonjohtaja Arvi A. Karisto, joka
Heimoliitonjulkaisujenkusotti vastatakseen
Ensimmiistiikirjaavartenj iirjestantamisesta.
tettiin kirjoituskilpailu,jonka voitti Alma Aarni kirjallaan Vonhoanhyvcitinaikaan. Vuonna
1928julkaistu kirja aloitti sarjanHcimettrija
hamalciisia.Samanavuonna ilmestyi ensimja
mdinenkirja myos sarjoihinHcimeenmaa
Hcirnekuvirn Vuoteen 1939 mennessdoli
julkaistujo 14 teosta.Sotavuodettoivat tauon
kirjojen julkaisuun, mutta vuonna 1944 toimintajdlleen jatkui - tosin aiempaaverkkaisemmassa
tahdissa.
l95Oluvun alussa alkoi vaativa urakka.
Heimeen Historian kirjoittaminen. Kolmen
vuosikymmenen
tydn tuloksenavihdoin vuonna 1986yhdeksdnsuurtanidettdkasittavaHrimeenHistoriq oli valmis. Senviisi osaasis6lnykyaikaan
tliii Hiimeenvaiheetesihistoriasta
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asti. Alkuvuosiensarjoistaon sotienjalkeen
jota on
saanutjatkoa vain Hcimeenmaq-sarja"
ilmestynytjo 16 kirjaa. 1980-ja 9O-luvuilla
Heimoliitonjulkaisutoimintaoli vtihiiistiijohtuen mm. vuosikymmentenvaihteentalouslamasta.Uusi vuosituhaton alkanutvilkkaana,
vuonna2000 ilmestyy suunnitelmienmukaan
ainakinkolmeuuttakirjaa.
Himeen Heimoliitonsaenndtsistiltiivtityksityiskohtaisenluettelon liiton tarkoituksesta
j a tehtiivistti.Ttissiimuutamiapoimintoja:
Liiton toimialuekasitttu historiallisenHaja sentarkoituksenaon:
meenmaakunnan
. syventAaHdmeen viieston rakkautta ja
kiintymystiikotiseutuun,
o edistiii maakunnanentisyydenja nykyisyydentuntemusta,
o kehitteaHameenmaakunnanhenkisttija
taloudellistavaurastumista,
seka
e edistiid yhteishenkeaeri kansalaispiirien
kesken.
Liitto toimii toimialueensakotiseutuyhja luonnonsuojeluja
distystenkeskuselimend
maisemanhoitotyon keskittavanii elimeni.
Vm. tehtava on jiianyt merkitykseltiiiinpieneksi senjohdosta"ettli Heimoliiton perustamisen jiilkeen luonnonsuojeluja ympiiristonhoitoovat saaneetomatjiirjestonsiija hallintoviranomaiset.
Toki Heimoliiton ymp6ristdtoimikuntaedelleenj iirjestaa\uosittain tila!
suuksianuorille luonto- ja ympiiristokasvatuksenalueeltasekiijiirjestiiii ympiirist<inviihkampanjoita.
tyisyyttaparantavia
Pitkiissii Heimoliiton tehtdviluettelossa
mainitaankokous- ja juhlatilaisuudet,joista
erityisestivuosittainjtirjestettavaHeimojuhla
on kerdnnytjoinakin vuosinasuuriakinosanouajajoukkoja.Julkaisutoimintatuli jo edella
kasiteltya,muttalistaariittaa: Hamettdkoskemuiston
va tutkimustyo,Hiimeensuurmiesten
vaaliminen,museo-ja arkistotoiminta,ystiiviikuntatoiminta,muistomerkit,Hdmeenmatkailujne.
Heimoliiton jiisenini voivat olla Hiimeen
kunnatja seurakunnat,yhdistyksetja stiSti0t
sekayksityiset henkilOt,jotka voivat vuositmaksaviavuosij6seni6tai
tain j iisenmaksunsa
kerralla isommanmaksunmaksaviaainaisjiiseni6.Yritykset voivat tulla liiton kannattajajiseniksi. Viime vuosien uusin jisenryhmd
ovat kyliitoimikunnat.

