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Jälleen kerran edessä on tapahtumatäyteinen kesä. Fantasia ja scifi fanien kesän suurtapahtuma on 
tietenkin Finncon 1. – 3. heinäkuuta Tampereella. Seura osallistuu järjestämällä sunnuntai aamupäivällä 
Tolkien-miitin. Sään salliessa tarkoitus on olla ulkona piknikillä, mutta sateella pysymme yliopiston 
kahvilassa. 
 
Suokkimiitti 
Conista viikko eteenpäin on vuorossa perinteinen Suokki-tapaaminen lauantaina 9.7. 
Tapaamme kello 13 Helsingin Kauppatorin Lauttarannassa (se lautta jolla pääsee HSL:n 
matkakortilla). Suomenlinnassa on perinteisesti suunnattu Kustaanmiekkaan ravintola Valhallan 
edustalle, jonne kokoontuu useita spefistiporukoita. Vapaamuotoisille nyyttikesteille ovat tervetulleita 
kaikki kontulaiset kuten myös muut kiinnostuneet. Tapahtuma on ilmainen. 
 
The Miitti 
Heinäkuun lopulla on sitten vuorossa The Miitti, joka tällä kertaa pidetään Urjalan Kankaan Torpalla. 
Tämän uuden the miitti -paikan omistaa yhdistys nimeltä Nuoret Kotkat, joten pidämme sitä hyvin 
suosiollisena merkkinä itse Mandokselta. 28.7. – 31.7. järjestettävä tapahtuma on jälleen nelipäiväinen. 
Ilmoittautuminen miittiin tapahtuu osoitteessa http://kontu.info/tapahtumat maanantaina 20.6. kello 18 
alkaen. http://kontu.info/keskustelut/the-miitti-2016-28-7-31-7-kankaan-torpalla-urjalassa.5888/ 
 
The Miitin ohjelma on pääasiassa vapaamuotoista oleilua, mutta ainakin origami-työpajaa, 
kehräystä, ohjelmointikurssi ja jotain musiikillista ohjelmaa ollaan järjestämässä. Mutta kaikki ohjelma on 
osallistujien itsensä järjestämää, joten kannattaa olla aktiivinen ja keksiä omaa ohjelmaa. Seuralta voi 
saada myös rahallista tukea ohjelmasta aiheutuviin kuluihin. 
Lisätietoa: http://kontu.info/keskustelut/the-miitti-2016-ohjelmatopic.5913/ 
 
Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokoukseen 
 
Aika: Vaalikokous järjestetään The Miitin yhteydessä lauantaina 30.7.2016 klo 14. 
Paikka: Kankaan Torppa, Väkkäräntie 275, 31140 Menonen 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 

● Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksujen suuruudet 
jäsenkaudelle 1.9.2016–31.8.2017.  

● Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan 
hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.9.2016–31.8.2017.  

● Päätetään toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan 
toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat toimikaudelle 1.9.2016–31.8.2017.  

 
 
The Restoring of the Shire -projekti, 15.-24.7.2016 Pénzesgyőr, Unkari 
 
The Restoring of the Shire (RTS) -projekti on Unkarin Tolkien-seuran järjestämä leiri, johon myös 
Suomen ja Liettuan 13–30-vuotiaat Tolkienistit osallistuvat tänä vuonna. Projektin perustarkoitus on 
luoda vahvoja siteitä erimaalaisten ryhmien välille ja edistää kestävää elämäntyyliä, keinona keskinäinen 
kokemusopetus. RTS:n ideologinen pohja on sama rakkaus ja kunnioitus luontoa kohtaan, joka käy ilmi 
myös Tolkienin teoksissa; luonnon rikastaminen, vaaliminen ja harmonia. Kaikki leiriläiset osallistuvat 
vuorollaan mm. yhteisen ruuan valmistamiseen sekä pitävät luentoja ja työpajoja tai viihdyttävät toisia 
leiriläisiä. Me suomalaiset opetamme mm. erilaisten nauhojen tekoa, nahan työstöä ja keramiikkaa sekä 
pidämme suomenkielen luennon muille leiriläisille.  
 


