
H O B I T T I L A N   S A N O M A T 
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti nro. 112,  3 / 2017 (joulukuu) 

________________________________________________________________________________ 
 

Tervetuloa Suomen Tolkien-seura Konnun 26. vuosijuhlaan 5.1.2018  

sekä vuosijuhlamiittiin 4.1.–7.1.2018! 
 

Vuosijuhla järjestetään pe_5.1.2018 Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella (Huom! Paikka 

muuttunut!). Vuosijuhlilla on tarjolla illallinen ja pientä ohjelmaa. Lisäksi perinteinen maljannosto 

Tolkienin syntymäpäivän kunniaksi. Vuosijuhlan yhteydessä järjestetään jälleen vuosijuhlamiitti, 

joka alkaa jo torstai-iltana. Vuosijuhlan lisäksi ohjelmassa on joulunpäättäjäiset lauantaina, jossa 

järjestetään mathom-lahjanvaihto, mihin jokainen halukas tuo pienen käytetyn lahjan. Muuten 

ohjelma koostuu vapaamuotoisesta pelailusta, elokuvien katselusta ja jutustelusta. Vuosijuhlaa 

lukuun ottamatta jokainen huolehtii itse ruokailuistaan. Särsjärven leirikeskus on meille uusi ja 

tuntematon paikka, mutta sen pitäisi olla Hämeenkosken kaltainen, mutta tilaa on hieman enemmän. 

Päärakennukseen mahtuu 46 yöpyjää. Talvella käytössä on sähkösauna päärakennuksessa. 
 

Miitti alkaa torstaina 4.1.2018. klo 16 ja päättyy sunnuntaina 7.1.2018 klo 12. 

Ilmoittautuminen: ma 11.12. klo 18 alkaen osoitteessa http://mellon.kontu.me/  

Hinta: (ei-jäsen / jäsen): 3 yötä 30 € / 25 €, 2 yötä 23 € / 18 € ja 1 yö 15 € / 10 €. 

Vuosijuhla kuuluu varsinaisen miitin hintaan. Pelkkään vuosijuhlaan osallistuminen 

maksaa 5 €. Pidempään kestävä päivävierailu maksaa lisäksi 5 €. 
 

Lisätietoa miitistä Vihreästä Lohikäärmeestä: 

http://kontu.me/foorumi > Miitit > Yhdistyksen tapahtumat > Vuosijuhlamiitti Särsjärvellä 4.1.–

7.1.2018 

Miitin ja vuosijuhlan ohjelmasta voi keskustella omassa topiikissaan: 

http://kontu.me/foorumi > Miitit > Yhdistyksen tapahtumat > Vuosijuhlan ohjelma ja ruokailu 2018 

 

Kutsu vuosikokoukseen la 6.1.2018 
 

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 6.1.2018 klo 14.00 Särsjärven 

leirikeskuksessa (Hämeenlinnantie 357, 17500 Padasjoki). Kokouksessa myönnetään vastuuvapaus 

edellisen kauden hallitukselle. Kokous pidetään siis vuosijuhlamiitissä, mutta kokoukseen voi 

osallistua myös osallistumatta muuhun miittiin. Mikäli toivot virtuaalista 

osallistumismahdollisuutta, ota ennen vuoden loppua yhteyttä osoitteeseen 

tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi.  
 

Vuosikokouksen esityslista 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Asialistan hyväksyminen 

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

7. Kokouksen päättäminen 
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Päivitäthän yhteystietosi! 
 

Ovatko yhteystietosi muuttuneet viime aikoina? Päivitäthän ne jäsensihteerillemme osoitteeseen 

jasensihteeri@suomentolkienseura.fi! 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Taru sormusten herrasta -näytelmä Turun kaupunginteatterissa keväällä 2018 
 

Hobitit ja haltiat, örkit ja peikot! Vielä ehditte hankkia liput Turun kaupunginteatterin (Itäinen 

Rantakatu 14, 20800 Turku) Taru sormusten herrasta -näytelmään keväälle 2018! Näytelmän ohjaa 

Mikko Kouki, dramatisointi on Sami Keski-Vähälän. Ensi-ilta on helmikuussa ja näytöksiä on 

toukokuun puoleenväliin asti. Esitys kestää n. 3 h 40 min ja siinä on kaksi väliaikaa. Liput maksavat 

42/37/21 € + mahdolliset toimituskulut. Katso lisätietoa teatterin sivuilta osoitteesta: 

https://teatteri.turku.fi/turun-kaupunginteatteri/ohjelmisto/taru-sormusten-herrasta 
 

Tolkien-seura suuntaa katsomaan näytelmää lauantaina 28.4. klo 16. Seuran lippukiintiö on täynnä, 

mutta samaan esitykseen saa edelleen lippuja. Ks tarkemmin Vihreästä Lohikäärmeestä: 

http://kontu.me/foorumi > Miitit > Yhdistyksen tapahtumat > Taru sormusten herrasta Turun 

kaupunginteatterissa keväällä 2018 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Toni Edelmann (1945–2017) 
 

Seuran kunniajäsen Toni Edelmann on suruksemme lähtenyt Harmaisiin Satamiin 20.10.2017. 

Edelmann sävelsi musiikin Ryhmäteatterin Taru sormusten herrasta -näytelmään, mukaan lukien 

kaikkiaan 13 Panu Pekkasen runosuomennosta lauluiksi sovitettuina, sekä näytelmään 

pohjautuneeseen Hobitit-tv-sarjaan. Seura ottaa osaa omaisten suruun. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Seuran arkistosta puuttuvia materiaaleja? 
 

Onko hallussasi materiaalia, jonka tulisi olla seuran fyysisessä tai elektronisessa arkistossa? Myös 

kopio tai skanni käy, jos et halua luopua alkuperäisestä! Ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen 

puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi tai Vihreä Lohikäärme -foorumilla käyttäjään Heathertoes. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jäsenmaksumuistutus 
 

Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi kaudelle 1.9.2017–31.8.2018, niin tee se pikaisesti! 

Jäsenmaksun maksamalla saat miittialennukset, seuran lehdet, alennuksia seuran myyntitavaroista 

sekä muita vaihtuvia etuja. Tuet myös seuran toimintaa! Viitenumerona käytetään jäsennumeroa, 

jonka löydät osoitekentästä tai maksamattomien perhejäsenten osalta erillisestä liitteestä.  

 

HUOM! Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, niin ilmoitathan uudet osoitteeseen 

jasensihteeri@suomentolkienseura.fi! Samasta osoitteesta voit tarvittaessa kysyä muitakin ohjeita. 

 

Tilinumero: FI95 2001 1800 0427 42 (Nordea) 

Maksun saaja: Suomen Tolkien-seura Kontu ry 

Viitenumero: jäsennumero, joka löytyy uutiskirjeen osoitekentästä tai erillisestä liitteestä 

Maksun määrä:  

● Perusjäsenyys: 18 euroa 

● Perhejäsenyys: 10 euroa 

● Kannattajajäsenyys: 50 euroa. 
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