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I " fl*/litlffi nimel[& kEinteisto tunnetaam,

r,nik;A

on

fl

f,e

sen'] refi<i*tenimimnl

ja posti*s*ite?

2 " Onrlstajan yhteys'tieeiot: nimi, postlosoi{e, puhelim, s#hkmposti"

3"

M1ilEoin

talo

or"t

naker:nettu? Gnko se slirnetty jostakim? Kuka ta{om rakensi?

4. hrtril!*in olette sa&meet talon ornistuk$eerlme?

Kemem *rnistuksessa talo on ollut
ennen teit;*? l\fristri saakka talo on ollurt sukunne onnistu$rsessa?

5"

MitA muutoksla tal*on om tehty: sisa*tilat,.lulklsivu? fVTiifloin nmuutokset on tehty?

ffi. Onko ta{osta sfrif,ynyt piil'ustuksia ja vamhoja vatrokuvia? Kurvailkaa r"liit6.

7.

Milioin pihapiinin muut rakennukset on raker:nettu? Mika cr, niiden aikaisempi
nykyinen k#yito? Mitke ovat niiden mahdolliset rmuutokset ja korjausvuodet?

E. C*ka pihapiiristei purettu rakennuksia?

.ia

fifiitfi ja n-riilcin? Gnko pihapiin! mllut aidattu?

9" V*itte$<CI yst#v#liisesti

piintai#r kii5ntopuCIlelle tai muuhun papeniin sijaintipiirneksen
pihapiirin nakennuksista ja nirmetri rakemnukset ja niiden kfrytt*tarkcituksen kuvaaml
Pii#Ak#fr samaan piirustukseera nnyos jo puretut nakennukset katkoviivoin. Esir"n*rkki
ioytyy kdsntopuolelta !

t m. Voitteko piintd#

n:yos asuinrakennustera f'luor"lejaom! Esi*merkki loytyy

kfr6ntopuolelta!

11

" E\fiika on rakennusten tulevaisuus? hriuut nTahd*{{iset tiedonannot?

12" Vastaajan

nirni, yhteystiedct, pr-rhelin, s6hkopostimsoite ja Bfriv;*rm6#rd?

Sflis! ['elernoa sm$k*5fli $fritt#iisitte vastaqrkseef,]me ams.srrtkdm t$etpmnc naflqemmuksfrsta ja
nakeRmuspa$kasta, $<utera perEm#itietoa, tapahtuemia, emuafrsto3"m, [<*p$o$ta va{oilq$vEsta jne"
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N{Wti kiimteistiinom istaja /-ha

ltija

Jalasjdrvelld on kflynnistynyt kulttuuriympdristoohjelman laadinta, jonka kokoamiseen on saatu
EU-tukea. Tyon tulokset kootaan julkaisuksi, jossa esitellddn Jalasjdrven eri puolilta rakennettua
ympdristod
maisemaa kattavasti
monipuolisesti, samoin arkeologista perintofr ja
perinnebiotooppeja. Vastaava tyo Kurikkaan ja Jurvaan valmistui vuonna 201S ji on nettiversioina
selailtavissa osoitteessa http://wr,vw. t<uri kka.fil?lana=fi&id=2055 1

ja

ia

Ohjelman pohjaksi tarvitaan lisHtietoa alueen rakennetusta ympHristilsta. Tietoa kerdtfrdn
yhdessd kyldldisten kanssa. Alkuvaiheessa rakennuksia kartoiietaan ja kartoituksen pohjalta
piirteensd hyvin tai vdhintfrdn kohtuullisesti sdilyttdneistd rakennuksista ja rakennusryhmistd
pyritdfrn kokoarnaan lisdtietoa jakamalla kyselylomakkeita kiinteisto.ien omistajille/hittiloilte.
Tiedonkeruu tehdfrfrn yhteistyossfi kyldldisten, kotiseutuv6en ja kyldyhdistysten kanssa. Keriityt
tiedot tallennetaan han kkeen p6egttye Jalasjdrvi-Seuran arkistoon.
Kiinteistonne on ah.lstavassa kartoituksessa arvioitu ohjelrnatyon kannalta kiinnostavaksi. Se voi
olla paikallisesti arvokas ja esimerkiksi rakentamisajalleen tyypillinen. O1emme siksi kiinnostuneita
saamaan siitd lisdtietoja. Ohessa seuraa kysymyslomake, jonka pyyddmme ystdvdllisesti
tdyttdmdfin. Voitte palauttaa sen tdytettynd kylflnne yhteysheht<itotte,. j5fta tomakkeen saitte.

Halutessanne

ra ken n usi

voitte palauttaa sen Jalasjdrvi-talon neuvontiaan (kuoreen

rnerkintd

nventointi).

Apunne on hankkeen onnlstumisen kannalta merkittdvdl
Riitta Jaakkola
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