Syksyinen tervehdys Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistyksestä!
Olemme asukasyhdistyksessä käynnistäneet historiaprojektin, jonka tarkoituksena on kerätä kuvia, tietoa ja tarinoita
Anttilanmäen historiasta yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Kaikenlaiset valokuvat, muistelot ja tarinat eri aikakausilta ovat tervetulleita. Tarkoituksena on koostaa materiaalista kirjallinen ja sähköinen julkaisu. Arvostamme, jos haluat
osallistua hankkeeseen omalta osaltasi joko oheisella lomakkeella tai sopimalla haastatteluaika:
Haastattelija

Tapio Nortunen

Sähköposti

tapio.nortunen@gmail.com

Puhelin

Lomakkeen voi palauttaa postilaatikkoon katuosoitteeseen

050‐3057301
Antinkatu 8

Jos sinulla on muuta materiaalia, kuten valokuvia, piirroksia, lehtileikkeitä ym. laita ne kirjekuoreen skannausta varten.
Kuori sisältöineen palautetaan sellaisenaan kunhan muistat laittaa siihen myös yhteystietosi.
Toivomme vastauksia kyselyyn 15.12.2014 mennessä. Kiitos jo etukäteen ja hyvää syksyä sinulle!
Vastaa kysymyksiin itsellesi soveltuvin osin. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, alla olevat kysymykset ovat
ns. apukysymyksiä. Jos tarinaa on helpompi kertoa suullisesti, haastattelemme sinua mielellämme (yhteystiedot yllä)!

1. Vastaajan nimi, ikä ja ammatti
2. Vastaajan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
3. Koska olette muuttaneet Anttilanmäelle ja oletteko asuneet muissa mäen taloissa? Keitä perheeseen kuuluu?
4. Tietoja oman talon vaiheista, esim. talon tai tilan nimi, milloin rakennettu ja kenen toimesta, talon erityspiirteitä
(muussa kuin asuinkäytössä tms.), entisiä asukkaita ja heidän ammattejaan jne.
5. Onko mäen eri osilla tai taloilla ollut tiedossa olevia omaperäisiä tai paikallisia nimityksiä?
6. Onko talossanne tai muualla Anttilanmäellä elänyt, asunut tai vieraillut merkkihenkilöitä tms.? Onko alueella
asunut tai vaikuttanut paikallisia persoonallisuuksia?
7. Tiedättekö taloonne tai Anttilanmäkeen liittyviä kertomuksia tai tapahtumia kansalaissodan vaiheilta?
Entä myöhemmiltä sotavuosilta (talvi- ja jatkosota)?
8. Miten koette alueen ja sen väestön muuttuneen omana asumisaikananne?
9. Onko Anttilanmäellä ollut myrskyjen, tulipalojen yms. aiheuttamia onnettomuuksia?
10. Mitä kauppoja ja teollisuusyrityksiä muistatte mäellä olleen?
11. Mitä tiedätte anttilanmäkeläisten yhteisistä harrastuksista ja riennoista?
12. Vapaata muistelua: kaskuja, juttuja, sattumuksia, tapauksia, muisteluita tms. asukkaisiin tai paikkoihin liittyen
13. Muita mieleen tulevia asioita ja näkökohtia
14. Saako nimesi ja osoitteesi mainita historiateoksen yhteydessä?
 Kyllä
 Ei

Vastaa niihin kysymyksiin, jotka katsot itsellesi soveltuviksi. Merkitse vastauksien eteen aina kysymyskohdan numero.
Jos tila loppuu kesken, jatka lisäarkeilla.

