Hobittilan Sanomat
Suomen Tolkien-seuran tiedotuslehti nro 93, 1/2012
--------------------------------------------------------------

Tervehdys vuoteen 2012!
Jos joku ei vielä huomannut, yhdistykset ovat nyt yhdistyneet.
Kontu on kuollut, kauan eläköön Kontu! Nykyään siis Suomen Tolkien-seura Kontu ry.
Muistakaa maksaa jäsenmaksu ja päivittäkää yhteystietonne nettilomakkeella:
http://www.suomentolkienseura.fi/liittymislomake.html
Maksa jäsenmaksusi Suomen Tolkien-seuran tilille Nordea FI95 2001 1800 0427 42.
Uusille jäsenille viite on 5005, vanhat jäsenet käyttävät viitteenä jäsennumeroaan.
Perusjäsenyys maksaa 15 €, perhejäsenyys 8 € ja kannattajajäseneksi pääsee 40 € maksulla.
Varsinkin sähköpostiosoitteen ajan tasalla pitäminen on tärkeää, koska jatkossa tiedottamista
tapahtuu myös sähköpostitse. Puita säästyy, entit iloitsee!
Miittikutsu
STsK järjestää keväällä viikonlopun mittaisen miitin Parikkalassa 16.–18.3.2012.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Vihreässä Lohikäärmeessä osoitteessa
http://keskustelu.kontu.info/Huone:Yhdistyksen_tapahtumat
Ilmoittautuminen alkaa 20.2. klo 18. Mukaan mahtuu 30 nopeinta ilmoittautujaa.
Miitin hinta on 10 € jäsenille ja 15 € muille.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja kevättapaaminen
Aika: Miitissä lauantaina 17.3.2012 kello 13–15
Paikka: Parikkala-miitti
Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2011 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä vuoden 2011
hallituksen vastuuvapaus.

Uuden hallituksen kokoonpano toimikaudelle 1.1.–31.8.2012










Jaakko Pirinen, puheenjohtaja
o puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
Miikka Uotila, varapuheenjohtaja
o varapuheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
Janne Seppänen, sihteeri
o sihteeri@suomentolkienseura.fi
Mikko Nikkilä, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri
o rahastonhoitaja@suomentolkienseura.fi
o jasensihteeri@suomentolkienseura.fi
Jasmin Syrjälä, tapahtuma- ja turvallisuusvastaava
o tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi
Leena Peippo, yhdistymisvastaava
Anna Jääskeläinen, yhdistymisvastaava
Wenla Gustafsson, varajäsen, postitus- ja tiedotusvastaava
Outi Suppanen, varajäsen, tarvikevastaava

Smialpalsta
Hei hobitit ja muut. Olen uusi smialvastaava, nimeltäni Lotta Raatikainen ja nimimerkiltäni Isilmírë
seuran keskustelufoorumilla Vihreässä Lohikäärmeessä. Olen se henkilö, jonka puoleen kannattaa
kääntyä, jos haluaa perustaa smialin, liittyä smialiin, osallistua smialkisaan tai ylipäätään kysyä
jotain smialtoiminnasta.
Smialaiheisiin kysymyksiin vastaamisen ja smialkisan tuomaroinnin lisäksi huolehdin myös koko
jäsenistölle suunnatusta smialtiedotuksesta, tietysti mukaan lukien kisatilanne. Koska HobSan on
nykyään varsin piskuinen, tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti Vihreässä Lohikäärmeessä
osoitteessa http://keskustelu.kontu.info
Minut tavoittaa paitsi foorumilta myös sähköpostista smialvastaava@suomentolkienseura.fi.
Tällä hetkellä aktiivisia smialeita





Brandagamba, Helsinki
o http://sites.google.com/site/smialbrandagamba/
Morel, Tampere
o http://www.iki.fi/basil/morel
Marach, Luumäki/Lappeenranta
o http://marach.webs.com/
Juhlapuu, Maailmankaikkeus
o http://sites.google.com/site/smialjuhlapuu/

