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ei kaikki pikku höbötit, haltiat ja 
muut kontulaiset. Joulukuu tuntuu 

lähestyvän hurjaa vauhtia ja sen myötä 

Pikkujoulumiitti ja Hobitti-elokuvien en-
simmäisen osan Odotetun matkan ensi-

ilta. Itse odotan ensi-iltaa innolla. Tällä 
kertaa olen aloittanut ensi-iltapuvun 
tekemisen hyvissä ajoin, mutta luulta-

vasti näpertelen sitä vielä edeltävänä 
iltana. 

 

Syysmiitti oli 5.–7.10.2012 Salmin leiri-
keskuksessa Suodenniemellä. Miittaajat 
nauttivat sateisesta syyssäästä lähinnä 

sisätiloissa mm. jutellen, pelaten, sau-
noen ja syöden (hyvin hobittimaisesti). 

Kaikilla oli oikein mukavaa ja sunnun-
tainakin jaksettiin vielä vähän hymyillä 
kameralle.  

 
Ensilumisin terveisin 

PJ Leena

 
 

Pikkujoulumiitti on tänä vuonna vä-

hän normaalia miittiä pidempi. Itsenäi-
syyspäivän sattuessa sopivasti torstail-
le, päätimme venyttää miittimme kes-

tämään torstaista sunnuntaihin. Jollet 
pääse paikalle jo torstaina, voit tulla 

vasta perjantaina. Tervetulleita ovat 
niin Suomen Tolkien-seura Konnun jä-
senet kuin kaikki muutkin kontulaiset. 

Osallistuminen ei siis vaadi seuran jä-
senyyttä. Ikäraja on 14 vuotta, mutta 

myös tätä nuoremmat voivat tulla ai-
kuisen sukulaisen seurassa. 
 

Ajankohta on siis 6.–9.12.2012. Miitti-
paikka on Asikkalan Salonsaaressa si-

jaitseva Rismalahden partiomaja. Osoi-

te Rismalahti 23, 17200 Asikkala 
 
Ilmoittautuminen alkaa 12.11.2012 klo 

18.00 osoitteessa: 
http://kontu.info/tapahtumat/ 

 
Lisää tietoa tapahtumasta löytyy Vihre-
ästä Lohikäärmeestä:  

keskustelu.kontu.info →Yhdistyksen 
tapahtumat →Pikkujoulumiitti Risma-

lahdessa 6.-9.12.2012 
(http://keskustelu.kontu.info/Pikkujoul

umiitti_Rismalahdessa_6_-9_12_2012) 
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Uusi käytäntö koskien päivävierai-

luita! Miittiin saa tulla käymään ilmai-
seksi päivävierailulle tutustumaan toi-

mintaan, moikkaamaan kavereita, osal-
listumaan kokoukseen jne. Sen sijaan 
jos päivävierailu kestää pitkään ja tar-

koituksena on tulla miittaamaan kuten 
muutkin paikallaolijat, tulee vierailijan 

muiden miittajien tapaan osallistua pai-
kan vuokrakuluihin. Siinä missä koko 
miitin ajan olevat maksavat miittimak-

sun, maksaa päivämiittaaja viiden eu-
ron suuruisen päivämaksun. Tähän ei 

toistaiseksi oteta mitään tuntirajoja 
käyttöön, koska luotamme, että kontu-
laisten omatunto riittää kertomaan, 

missä on tutustumisen ja miittaamisen 
raja. Päivävierailumaksu on otettu käyt-

töön, koska jo pitkään on pohdittu, että 
on miittimaksun maksaneita kohtaan 

hiukan epäreilua, jos joku tulee yhtä 
lailla käyttämään tiloja ja miittaamaan 
osallistumatta vuokrakuluihin. Myös 

jotkut päivävierailijat ovat poteneet 
huonoa omaatuntoa samasta syystä. 

 
Vuosikokous 
Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n 

vuosikokoukseen lauantaina 8.12.2012 
klo 13–15. Kokous järjestetään Pikku-

joulumiitin yhteydessä Rismalahden 
partiomajalla (Rismalahti 23, 17200 
Asikkala). Käsitellään sääntömääräiset 

asiat: esitellään tilinpäätös, vuosiker-
tomus ja toiminnantarkastajan lausun-

to, päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä kauden 1.1.–31.8.2012 hallituk-

selle ja muille vastuuvelvollisille, sekä 
päätetään PRH:n esittämistä sääntö-

muutoksen korjausehdotuksista. 
 
Logokilpailun voittajaksi selvisi yli-

voimaisella äänisaaliilla vanha rakas 
logomme, jonka on tehnyt Tolkieniakin 

kuvittanut Tove Jansson (kuva on Hobi-
tista). Logo on kuitenkin kokenut pie-
nen päivityksen nimenmuutoksen myö-

tä.  

 
 

Lokakuun lopussa Helsingin kirjames-
suilla jaettiin jo 12. kerran seuramme 

myöntämä tunnustus edellisen vuoden 
parhaalle kotimaiselle fantasiakirjalle. 
Kuvastaja-palkinnon sai tänä vuonna 

Helena Waris kirjallaan Sudenlapset, 
joka on Pohjankontu-sarjan toinen osa. 

Sarjan ensimmäinen osa, Uniin piirretty 
polku, palkittiin Kuvastajalla vuonna 
2010. 

 
Hobitin ensi-iltalippujen jonotusyö 

on pe 23.11. – la 24.11. Helsingin Ten-
nispalatsissa ja Flamingossa. Lisää tie-
toa löytyy Vihreästä Lohikäärmeestä: 

keskustelu.kontu.info →Kohtauspaikka 
→Hobittia porukalla katsomaan?  

(http://keskustelu.kontu.info/Hobittia_ 
porukalla_katsomaan_Jonotusy%C3% 

B6_23_11_%21) 
 

Järjestämme yhteistyössä FS Filmin 
kanssa Odotettu ensi-ilta - puku-

kilpailun. Kilpailun yksityiskohdat 
tarkentuvat vielä ennen ensi-iltaa. 
Seuraa ilmoittelua seuran sivuilla, 

Facebookissa ja Vihreässä 
Lohikäärmeessä. 

 
Vuosijuhla on taas 3.1.2013. Ohjelma 
ja paikka selviävät myöhemmin. 

 
 

 
 

Päivän Tolkien-sloganit: 

 

”Start the day with Tolkien.” 

 

”Life’s pretty straight without 

Tolkien.” 
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