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Tämä on ”Mihin jäi punk?”-muistitiedonkeruuhankkeen muistelulomakkeen sähköpostiversio. Hankkeessa kerätään omakohtaisia muistoja suomalaisen punkin ensimmäisestä aallosta 1970-luvun loppupuolelta 1980-luvun alkuun. Muistelu korostaa kirjoittajan omaa näkökulmaa osallistumisesta punk-liikkeeseen sen toimijana tai silminnäkijänä. Muistelujen aihetta tai mittaa ei ole rajoitettu.

Vastauksen voi lähettää sähköpostilla: juho.hanninen@gmail.com . Samasta sähköpostista myös kyselyyn liittyvät lisätiedot.

Muistelujen ohella kerätään punkiin liittyvää digitaalista materiaalia (esimerkiksi valokuvat, lehtileikkeet, haastattelut). Ilmoitathan oheismateriaalin taustatiedot mahdollisimman tarkasti (esimerkiksi kuvaaja, kuvausaika- ja paikka ja kuvan henkilöt). Materiaalin voi liittää sähköpostiin tai lähettää erillisen tiedostojen latauspalvelun kautta (esimerkiksi Dropbox).

Muistitiedonkeruuhankkeen tieteellistä tutkimusta koskeva rekisteriseloste: http://oranssi.net/pienlehdet/nayttely/Mihin_jai_punk_rekisteriseloste.pdf" http://oranssi.net/pienlehdet/nayttely/Mihin_jai_punk_rekisteriseloste.pdf


Vastaaminen:

Täytä vastaajan taustatiedoista sukupuoli, synnyinvuosi ja asuinpaikkakunta aikana, jota muistelu koskee. Mielellämme kirjaamme aineiston tutkimusta varten myös nimesi, tiedon koulutustasostasi, vanhempien ammatista sekä suhteestasi punk-kulttuurin (esimerkiksi punk-musiikin ystävä tai aktiivinen osa punk-liikettä). Jos olet halukas suulliseen jatkohaastatteluun jätä myös yhteystietosi.
Arkistoituihin ja julkaistaviin muisteluihin jätetään vain sukupuoli, synnyinvuosi ja asuinpaikkakunta sekä suhde punk-kulttuuriin, mikäli tiedossa.

Vastaajan taustatiedot (Pyydetään täyttämään)

Sukupuoli:
Synnyinvuosi:
Asuinpaikkakunta aikana, jota muistelu koskee (voi olla useita):

Lisätiedot (Täytä halutessasi)

Suhteesi punk-kulttuurin (esim. punk-musiikin kuuntelija tai aktiivinen osa punk-liikettä):
Koulutus (ylin suoritettu tutkinto tai nykyinen koulutustaso):
Vanhempien ammatit (voi olla useita):

Yhteystiedot (Nämä tiedot jäävät vain tutkijoille, pyydetään täyttämään)

Nimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Olen halukas osallistumaan suulliseen jatkohaastatteluun (merkitse x) [ x ] Kyllä [  ] Ei

Kirjoita muistelusi tähän
Kirjoitustyyli on vapaa eikä tekstin pituudella ole ylä- tai alarajaa. Myöskään kirjoitusten sisällölle ei ole tarkempia vaatimuksia. Halutessasi voit kuitenkin vauhdittaa muisteluasi esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

Milloin ja miten kuulit punkista? Mikä punkissa viehätti? Millaista oli olla punkki aikakauden Suomessa? Vai olitko kenties punkkari? Ketä olivat muotipunkkarit? Entä hämyt, diinit, diinarit, teddyt ja diskohileet? Miten punk näkyi aikakauden elämässä? Millainen oli ympäristösi suhtautuminen punkiin? Mikä oli tärkein väylä punk-tiedolle? Liitätkö punkiin arvoja, millaisia? Mikä kiteyttää Sinun punkkisi? Mitä punk jätti?

Kiitos osallistumisestasi!

Kirjoita muistelusi tähän:

Käyttöluvat
Merkitse x mikäli sallit julkaisun
[ x ] Muistelun tai sen osia saa julkaista Musiikkiarkisto JAPA:n kokoelmassa tutkijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille
[ x ] Muistelun tai sen osia saa julkaista Oranssin pienlehtiarkistossa verkossa, jossa se on kaikkien luettavana
[ x ] Muistelun tai sen osia saa julkaista LED-Kakku omakustannelehdessä


