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Vastaukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tekkenfunzine@gmail.com tai postittaa osoitteeseen Juho Hänninen, Mechelininkatu 51 A12, 00250 Helsinki. Lisäkysymyksiä voi esittää puhelimitse: Juho Hänninen, p. 040-7555064

Alla on pitkä liuta kysymyksiä pienlehden tekemisestä. Vastaa vain haluamiisi kysymyksiin, ne toimivat ennen kaikkea johdatteluna kyselyn seuraavan sivun vapaalle muistelulle. Tyyli on vapaa, älä missään tapauksessa kainostele vastata pitkästi. Kaikki palautetut vastaukset ovat hyödyksi ja tarjoavat arvokasta, ainutlaatuista aineistoa punk-liikkeen synnyttämästä poikkeuksellisesta suomalaisesta pienlehtibuumista. Kaikki vastaukset, luvallasi, menevät myös Juuso Paasolle, joka tekee pro gradu-työtä lehdistä Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksen estetiikan oppiaineeseen.

Suostumuksellasi vastauksesi talletetaan Suomen Jazz & Pop Arkistoon myöhempää tutkimusta varten sekä julkaistaan ilman yhteystietojasi tai nimeä laajempia henkilötietoja Oranssi ry:n julkisessa pienlehtiarkistossa internetissä. Suomen Jazz & Pop Arkisto on lisäksi kiinnostunut arkistoimaan lehtien paino-originaaleja, lehden tekoon liittyvää kirjeenvaihtoa, valokuvia tai muuta hallussasi mahdollisesti olevaa aineistoa. Arkistointiin ja julkaisemiseen liittyvät lupapyynnöt ovat kyselyn lopussa.

Henkilötiedot

Nimi:  
Sähköposti:   
Puhelinnumero:   
Syntymävuosi:   
Ammatti:   

Lehden perustiedot

Tekemäsi lehti tai lehdet:   
Roolisi lehdessä:   
Minä vuosina teit lehteä tai lehtiä:   
Julkaistujen numeroiden määrä, painosmäärät ja ilmestymisajankohdat:  
   
Asuinkunta lehteä tehdessä:   
Vanhempien ammatit tai yhteiskuntaluokka:   

Lehti

Lehden teon aloittaminen

Miksi aloit tehdä lehteä? Oliko lehdelläsi esikuvia pienlehtien joukossa tai muualla? Olitko tehnyt aiemmin esimerkiksi koululehteä? 
Millaisella porukalla teitte lehteä? Oliko porukan sisällä työnjakoa? 
Missä lehti kopioitiin? Oliko käytössä valokopio- vai offset-menetelmä? 

Lehden muoto ja sisältö

Miten kuvailisit lehteäsi?
Miten tärkeä oli lehden ulkoasu ja tyyli?
Miten lehti taitettiin? Oliko sinulla aiempaa kokemusta taittamisesta? 
Millaisista aiheista kirjoitit lehteen tai lehtiin? Vaikuttivatko lukijoiden oletetut kiinnostuksen aiheet lehteen? 
Miten hyvin koit lehden heijastavan omaa persoonaasi? 
Jos kirjoitit muihin kuin omaan lehteesi, mihin lehtiin? Miten muihin lehtiin kirjoittelu erosi oman lehden teosta? 




Pienlehtiyhteisö ja ympäröivä kulttuuri

Miten lehteä levitettiin? Millaisia ajatuksia sinulla oli levittämisen suhteen? 
Millaisia suhteita sinulla oli muihin pienlehtien tekijöihin? Millaiseksi koit pienlehtiyhteisön? 
Millainen oli naisten asema pienlehtipiireissä? 
Miten tutustuit punkkiin ja miten punk vaikutti lehteen? 
Oliko punk vain musiikkia ja musiikki vain punkkia? 
Miten suhtauduit korkea- ja populaarikulttuuriin pienlehtivuosina? Entä politiikkaan? 
Millaisen vastakulttuuri näyttäytyi silmissäsi?

Lehden tekemisen jälkeen

Milloin ja miksi lopetit lehden tekemisen? Seurasitko pienlehtimaailmaa vielä sen jälkeen? 
Miten koit siirtymän hardcore-aikakauteen vuoden 1982 paikkeilla? 
Miten lehdenteko vaikutti myöhempään elämääsi (esimerkiksi ystäväpiiri, arvot, ammatti)? 
Jos jatkoit myöhemmin journalistista toimintaa, koitko pienlehtitaustan vaikuttaneen toimittajantyöhösi esimerkiksi tyylin tai työskentelytapojen kautta? 

Vapaata muistelua, havaintoja ja pohdintaa pienlehdistä ja ympäröineestä punk-kulttuurista
















Luvat

Tämän haastattelun ja sen sisältämät henkilötiedot saa liittää Suomen Jazz & Pop Arkiston pienlehtiarkistoon: (   ) Kyllä (    ) Ei
Haastateltavan nimen ja roolin lehden teossa sekä haastattelun saa julkaista Oranssi ry:n julkisessa pienlehtiarkistossa internetissä: (    ) Kyllä (    ) Ei
	Hallussani on lehtien paino-originaaleja, lehden tekoon liittyvää kirjeenvaihtoa, valokuvia tai muuta aineistoa, jonka tahdon lahjoittaa Suomen Jazz & Pop Arkistolle: (    ) Kyllä (    ) Ei

