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Rohkem infot:

AHHAA kutsub taaskord teaduskohvikusse! Seekord koguneme, et 
kuulata, milliseid leidlikke viise kasutati sõpradega ühenduse 
hoidmiseks 1940ndate esimesel poolel, kui Soome ja Nõukogude 
Liit omavahel sõda pidasid. Üritus on kõigile huvilistele tasuta!

Oled sa kunagi mõelnud, kui kiiresti info liigub? Minutite või isegi 
sekunditega peame kirjavahetust sõpradega ning saame teada 
kõige värskemad uudised maakera teisest otsast. Kujuta nüüd ette 
pilti seitsekümmend aastat tagasi – elu ilma Facebooki, Skype’i, 
tahvelarvuti ja mobiiltelefonita. Toonane sotsiaalmeedia käis 
põhiliselt paberkandjaid pidi. Pommuudis oli ka see, mis juhtus 
nädal aega tagasi. Kunagi ei saanud kindel olla, millise teekonna su 
saadetud kirjad sõjakeerises läbida võisid ja kas need üldse kohale 
jõudsid.

Tule 9. mail kell 17:00 Genialistide Klubisse AHHAA 
Teaduskohvikusse! Külla tuleb ajaloolane Kirsi-Maria Hytönen 
Jyväskylä ülikoolist, kelle teadustöö keskendub Jätkusõja-aegse 
kirjavahetuse uurimisele. Kirsi-Maria Hytönen räägib oma 
vanavanemate loo – vanavanemate kirjavahetusele tuginedes. 
Hytönen keskendub sellele, kuidas vanavanemate sajad sõja ajal 
saadetud kirjad kõnelevad perekonnast, aga ka soorollidest, 
vastastikkusest lugupidamisest, armastusest ja kuidas nemad 
sõjaolukorras hakkama said.

 

Teaduskeskus AHHAA ja Soome Instituut esitlevad:Teaduskeskus AHHAA ja Soome Instituut esitlevad:

Have you ever wondered how fast information travels? We can 
catch up with our friends and get the latest news from around 
the world in mere seconds. Now imagine what life was like 70 
years ago – without Facebook, Skype or cell phones. Back then, 
letters were the only means of social media and breaking news 
might have been something that happened weeks ago. You 
could never be sure whether your letter reached its recipient or 
got lost somewhere in midst of the war.

Come join us in May, 9 at 5 P.M. in AHHAA’s Café Scientifique 
and listen to Kirsi-Maria Hytönen, as she unravels the unknown 
stories of how her family kept in touch during Finland’s 
Continuation War and how the war shaped their everyday lives 
and personalities. This is a story of  family, mutual respect and 
love, and – ultimately – survival. 
The event takes place in Genialistide Klubi (behind Lai 37). 

Café Scientifique is in English 
and FREE of charge!

 

“Sõjaaegne sotsiaalmeedia”

Neljapäeval 9. mail kell 17
Genialistide Klubis (Lai 37 taga)

NB! Teaduskohvik on  TASUTA 
ja toimub inglise keeles.

Wartime social media

Thursday, 9 May at 5 P.M
in Genialistide Klubi (Lai 37)

Kirsi-Maria Hytönen 
(pildi autor: Eeva Hytönen)


