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Pirkanmaan maakunnan vaakunan määritelmä:
Kultakentässä punainen turkiskoroinen lakio

Kulta viittaa satakuntalaisiin, punainen hämäläisiin kuntiin.
    Lakio on heraldiikassa kilven yläosan ns. airutkuvio, joka ulottuu kilven
reunasta reunaan, kattaen vajaan kolmanneksen kilven alasta.
    Koro tarkoittaa muotoiltua reunaa, joka on yleensä ornamenttimainen
yksinkertainen toistokuvio. Turkiskoro on turkiseläimen häntää tyylittelevää
kuvio. Se kertoo Pirkanmaan seudun erähistoriasta ja kaupankäynnistä.
Vaakunan suunnittelija on Gustaf von Numers.

Pirkanmaa on järvien
seutukunta. Vesistöjen
laivareitit kulkevat

etelästä Valkeakoskelta
Pyhäjärven kautta Tampereelle
ja välissäolevan kannakasen
jälkeen Näsijärveltä
pohjoiseen Virroille saakka.
    Ikiaikaiset vesiyhteydet ja
Tammerkosken alueen kannas
tekivät Tampereesta keskeisen
kauppapaikan ja Pirkanmaan
maakunta-keskuksen.

PIRKANMAAN MAAKUNTA - MEIDÄN MAAKUNTA

Pirkanmaan pinta-ala on 14 468,80 km²
(kooltaan 11.  maakunta Suomessa) ,
maata 12 446,25 km², sisävettä 2 022,55 km².
Asukkaita 500 712 (toiseksi suurin) , 40,23 as/km².
Maakuntalaulu: Kesäpäivä Kangasalla
Nimikkolajit:
  eläin Valkohäntäpeura
  järvi Längelmävesi
  kala Toutain
  kasvi Tuomi
  kivi Pallokivi
  lintu Västäräkki
Maakuntakeskus:  Tampere

PIRKANMAA - KOTISEUTUJA MAALLA JA KAUPUNGISSA
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T ervetuloa tapaamaan mielenkiintoisia
 pirkanmaalaisia ihmisiä ja näkemään
 siellä elämää sekä paikkoja. Tässä

numerossa kyläilemme Kihniössä ,
Pirkanmaan luoteisreunalla. Oppanamme on
kihniöläinen kansanedustaja Lea Mäkipää .

Vierailemme myös taidekaupunki Mänttä-
Vilppulassa . Oppaana toimii Timo Tukia ,
joka on paikallinen yrittäjä joka tuottaa
kananmunia.

Kalastus on ollut Pirkanmaalla merkittävä
ravinnonlähde vuosituhansia. Urheilu-,
kalastus- ja metsästysliikkeiden edelläkävijän
Erämies Oy:n perustajan Antti Sirénin
tapaamme Tampereella . Käymme siellä
myös keskustelemassa maahanmuuttoa
pohtivan Heikki Luodon  kanssa.

Muistako korttelipoliisit tai lähipoliisit, kuten
heitä myös kutsuttiin? Tapaamme yhden
Tampereen viimeisimmistä: Veijo Niemen .
Hänen mukanaan käymme Lempäälässä .

Vierailemme myös Mikko Nurmo n luona
Valkeakoskella . Hän kertoo teollisuuden
murroksesta.

Sastamalassa  käymme tapaamassa
omaishoitajaperheitä Aarre Alasen  johdolla.

Kulttuuria kohtaamme piipahtamalla Lés
Miserables  -näytelmän viimeisessä
näytöksessä Tampereen Teatterissa.

Tiedettä edustaa artikkeli Pirkanmaallakin
näkyvästä  superkuusta .

Lisänä on artikkelita sieltä ja täältä.
Sydämellisesti tervetuloa Pirkanmaan
matkalle!

Timo-Olavi Jalkanen
päätoimittaja

Parkano

Virrat

Ylö-
järvi

KIHNIÖ MÄNTTÄ-
VILPPULA

VALKEAKOSK I

LEMPÄÄLÄ

TAMPERE
SASTAMALA

Tässä numerossa vierailemme näissä
Pirkanmaan kunnissa ja kaupungeissa:

Pirkanmaan 22 kuntaa ylläolevan kartan
numeroin. Niistä 11 on kaupunkeja.

PÄÄKIRJOITUS


