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Onko olemassa Pirkanmaalaista identiteettiä?

Entä voidaanko sellainen muodostaa?
Onko pirkanmaalaisuus vain ”Tampereen vastentahtoista seuraamista”?
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• myytti

• tarina

• yhteen kuuluvia tosiseikkoja

• ihmisten omaksuma identiteetti
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Miten maakunnat muodostuvat?

• Yhteinen kieli ja kulttuuri
• Sisämaan ”häme” ja hämäläisyys rannikkoseudun ”kainuun” vastakohtana

• Maantiede
• yhdistävät vesistöt kulkureitteinä
• harjut & rautatie

• Historia
• Kaupankäynti
• Sodat, oikeudenkäyttö
• Keskuskaupungin kehitys

• Uusimpana: media
• Maakuntalehdet, radio
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Pirkanmaan suhde Hämeeseen?

• Historiallinen Häme ulottui kolmiona Somerolta Iittiin ja pohjoisessa 
Pihtiputaan takaiselle vedenjakajalle

• Satakunta on ruotsalaisten 1330-luvulla luoma verotuksen ja 
vallankäytön käsite – vaikka onkin omaksuttu heimomaakunnan 
identiteetiksi

• ”Häme on Suomen sydän” (Topeliuksen pähkinä-vertaus)

• Jyväskylä, Tampere ja Hämeenlinna rautatiekeskuksina lohkoivat 
historiallisen Hämeen Keski-Suomeksi,  Pohjois-Hämeeksi ja Etelä-
Hämeeksi (sittemmin viime mainitusta vielä  Kanta-Häme ja Päijät-
Häme)

• Pirkanmaa nimenä mahdollisti läntisten, ”satakuntalaisiksi” itsensä 
mieltävien kuntien liittymisen maakuntaan

• Virrat oli pitkään osa Vaasan lääniä, mutta kuului silti metsätalouden 
ja uiton järjestelmissä Pohjois-Hämeeseen
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Mistä ”Pirkanmaa”?

• Myyttinen Pirkkalaisliike (birkarlar)  (J.  Jaakkola, V.  Voionmaa, J.  Finne) vrt läntisen 
Suomen oletettu suuruudenaika

• Suur-Pirkkalan pitäjä ja Pirkkalanpohja = oltava yhteys Ruotsin 800- ja 900 j.a.a. 
Birkaan

• ”Pirkka” Savoa myöten tunnettuna kirjanpitokapulana liittyi kauppajärjestöön

• 1930-luku: Pirkkalaispatsaat Hämeensillalla ja Pirkka-alkuiset ylioppilasjärjestöt

• 1950-luvulla Pirkanmaa alkaa nimenä voittaa: tamperelaiset kotiseututoimijat tuottavat 
tarinan

• Birkaland – suora moderni käännös ruotsiin vrt.  Birkala

• englanniksi ”Tampere Region”

• muut nimivaihtoehdot Pirkka-Häme, Tammermaa, Pohjois-Häme
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Pirkanmaalaisuus identiteettinä

• ”Tampereen vastentahtoista seuraamista” :  YLE Tampereen tutkimus

• ”sitä että hämäläinen hitaus ja satakuntalainen umpimielisyys yhtyvät mitä 
vastentahtoisimmalla tavalla”: lempeää  etnografista itseironiaa

• ”missä hämäläinen harkinta ja satakuntalainen rivakkuus” yhdistyvät:  meillä ei tartte
leuhkia

• alue, missä Aamulehteä luetaan aamukahvipöydässä

• emmää mitää murretta puhu! vrt TV2:n sarjat

• jääkiakkoo hallissa, urheilua Ratinassa, tutkimusta yliopistolla, näytelmiä teattereissa: 
vapaa-ajan magneetit

• ja sitten se ruoka…

Juha Kuisma



Pirkanmaa myyttinä

• Myytti:  Pirkanmaa olisi yli tuhat vuotta olemassa ollut
• Hämettä puhuva maakunta Suomen keskilattialla ja siksi maakunnista paras ja 

kaunein
• Tiheimmin suomalaisin
• Kaupallis-organisatorisesti ainoa pääkaupunkiseudun kelpoisa haastaja. 

Pirkanmaa ei kuihdu, vaan kehittyy.

• Käytännössä:  Pirkanmaa on Tampereen talousalue 
(liikennemaantieteellisesti mitattavissa) ja nimen tarkoituksena on 
poistaa kaikki mentaalinen kitka talousalueen sisäisestä 
vuorovaikutuksesta

• Toinen näkökulma:  Pirkanmaa on yhtenäinen markkina-alue, jossa 
asukkaat jakavat samanlaisen viimeisen 100 vuoden aikana karttuneen 
vapaa-ajan elämysten kuvaston, jota Tampere joko tuottaa tai välittää.
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Lue lisää Pirkanmaan Ruokafoorumista

https://parastapirkanmaalta.fi/pirkanmaan-ruokafoorumi/

https://parastapirkanmaalta.fi/pirkanmaan-ruokafoorumi/

