Millainen oli sinun Tapiolasi?
Kilpakysely 24.3.–30.9.2010
Tapiola on lähiö, jota valmistumisajankohtanaan kutsuttiin puutarhakaupungiksi. Monilla on mielikuva
julkisesta Tapiolasta, mutta tapiolalaisten arjesta ja elämästä tiedetään vähemmän. Millainen oli sinun
Tapiolasi? Kirjoita millaista oli tai on olla tapiolalainen. Kerro omista kokemuksistasi, asumisen vaiheistasi, elämästä Tapiolassa sellaisena kuin olet sen elänyt. Entä millaiselta Tapiola näytti muiden silmin?
Millaisia mielikuvia se herätti ei-tapiolalaisissa? Jokaisen kertomuksella on merkitystä.
Toivomme saavamme sinulta sekä kirjoituksia että valokuvia tai kaitafilmejä Tapiolan arkipäivästä,
kotialbumien kuvat ovat erityisen mieluisia. Olemme kiinnostuneita erityisesti Tapiolan alkuvaiheista
1950- ja 1960-luvulla. Kaipaamme tietoa, kuvia ja näkökulmia, jota ei löydy virallisista asiakirjoista.
Kirjoituksia ja kuvia voimme käyttää luvallasi kirjassa, jota olemme kirjoittamassa Tapiolan historiasta,
arjesta ja Tapiolan herättämistä mielikuvista. Aineisto arkistoidaan SKS:n kansanrunousarkistoon.
Kirjoita vapaamuotoisesti omasta näkökulmastasi. Sisältö on tärkeää, ei kirjoitustyyli tai oikeinkirjoitus.
Ohessa muutamia mahdollisia näkökulmia, mutta ne ovat vain lähtökohtia. Kirjoita oma tarinasi.
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Mitä on olla tapiolalainen?
Muutto ja kotiutuminen Tapiolaan.
Tapiola asuinympäristönä, ympäristö, rakennukset.
Millaista oli olla lapsi ja nuori Tapiolassa?
Ihmisten kirjo, keitä Tapiolassa asui.
Sosiaalinen kanssakäyminen.
Työ ja vapaa-aika.
Arjen järjestyminen.
Millainen oli/on Tapiola, Tapiolan muutos.
Tapiolalainen elämäntarina.
Tärkein muistoni Tapiolasta.
Millaisia mielikuvia Tapiola herätti ei-tapiolalaisissa.

Tapiolan Silkkiniitty, Aarnilammikko ja Aulis Blomstedtin suunnittelema As. Oy Ketju.
Teuvo Kanerva, Suomen rakennustaiteen museo.

Lähetä tai tuo kirjoituksesi 30.9.2010 mennessä osoitteeseen SKS, Kansanrunousarkisto, PL 259, Hallituskatu 1, 00171 Helsinki tai lähetä kirjoituksesi sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi. Kirjoita kuoren
päälle nimesi, osoitteesi sekä kilpailun nimi ”Tapiola”. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään ”Tapiola”.
Kaikkien Tapiola-kilpakyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.
Vastausohjeet
Kirjoita erilliselle paperille tai sähköpostin viestikenttään tietosi: nimi, koulutus ja ammatti (myös
entiset), syntymäaika ja -paikka, osoite ja muut yhteystiedot sekä allekirjoitettu suostumuksesi siihen,
että aineisto arkistoidaan nimelläsi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon
tutkimuskäyttöä varten; kirjaa myös mahdolliset käyttörajoitukset.
Lisätietoja:
KTT, dosentti Mika Pantzar, Aalto-yliopisto, mika.pantzar@hse.fi, p. 0400 490 791
FT, dosentti Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto, kirsi.saarikangas@helsinki.fi, p. 040 569 1572
SKS:n kansanrunousarkisto, keruu@finlit.fi, p. 0201 131 240

