
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. 113, 1 / 2018 (toukokuu) 

 

Nyt ilmojen käytyä jo kesäisiksi ja lehden tultua puuhun ilmestyy myös Hobittilan Sanomat 

tuomaan tietoa kesän toiminnasta. Toki vuodesta jo kuluneen kolmanneksen aikana on ehditty pitää 

pari miittiä sekä käydä katsomassa uusi sovitus Tarusta Sormusten Herrasta Turun kaupungin teatte-

rissa. Sen onneksi ehtii vielä näkemään syksylläkin. Miittejäkin on tulossa tänä vuonna vielä pari, 

toinen elokuun alussa ja toinen myöhemmin syksyllä. Lisäksi on tarjolla tilaisuus nähdä kontulaisia 

heinäkuun alussa Suomenlinnassa piknikillä. 

 

 

XVII The Miitti Keravanjärvellä to 2.8.–su 5.8.2018 

 

Aiempaa lähempänä pääkaupunkiamme Mäntsälän Keravanjärvellä vietämme kesämiittiämme. 

Paikka on Setlementti Louhelan leirikeskus, jossa on hirsitupa ja rantasauna sekä keitto- ja ruokailu-

rakennus ja majoitusrakennus. Kauniilla paikalla oleva leirikeskus on varustukseltaan hieman vaati-

mattomampi, mutta sänkypaikkoja on kuitenkin tarjolla 40 eri kokoisissa huoneissa. Saatavilla on 

myös yhden ja kahden hengen huoneet. Paikalla on huopia, mutta oma makuupussi kannattaa ottaa 

mukaan. Toki kesällä voi harkita myös telttailua. Keittiössä on perusvarustus, ja kukin voi laittaa 

siellä ruokansa. Seura tarjoaa aamupalat sekä perjantaina grillattavaa ja lauantaina lettuja. Miitissä on 

järjestymässä ohjelmaa ja kaikki se on osallistujien itsensä tekemää. Lisää ohjelmaa voi ehdotella 

Vihreässä Lohikäärmeessä. Jos haluat mukaan miittijärkäksi tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yh-

teys tapahtumavastaavaan (tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi). 

 

Paikka: Keravanjärvenranta 205 Mäntsälä 

Aika: to 2.8. klo 16 – su 5.8.2018 klo 12 

Ilmoittautuminen: alkaen 25.6. klo 18 osoitteessa http://mellon.kontu.me 

–Muista ilmoittaa allergiasi ja muut erikoisruokavaliot! 

Maksaminen tilille FI95 2001 1800 0427 42 ilmoittautumisjärjestelmän antamalla viitteellä 

Hinta:  3 yötä: 30/35 euroa (jäsen/ei-jäsen) 

  2 yötä: 20/25 euroa 

1 yö: 10/15 euroa 

Eräpäivä: 23.7.  

Lisätietoja: http://kontu.me > Vihreä Lohikäärme > Yhdistyksen tapahtumat > 

–The Miitti 2018 Keravanjärvellä 2.–5.8. 

–The Miitti 2018 ohjelmatopiikki 

Setlementti Louhelan kuvaus paikasta:  

https://www.setlementtilouhela.fi/vuokraustoiminta/keravanjarven-leirikeskus/ 

 

 

Suomenlinna-piknik la 7.7.2018 

 

Tolkien-seura osallistuu jälleen spefijärjestöjen perinteiselle piknikille Suomenlinnassa. Tänä 

vuonna piknik järjestetään lauantaina 7.7. Tapaamme kello 13 Helsingin Kauppatorin Lauttarannassa 

(se lautta, jolla pääsee HSL:n matkakortilla). Suomenlinnassa suunnataan Kustaanmiekkaan ravintola 

Walhallan edustalle. Vapaamuotoisille nyyttikesteille ovat tervetulleita kaikki kontulaiset kuten myös 

muut kiinnostuneet. Tapahtuma on ilmainen.  
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Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokoukseen la 4.8.2018 

 

Tervetuloa Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokoukseen lauantaina 4.8.2018 kello 

14.00 Keravanjärven leirikeskukseen (Keravanjärvenranta 205, 04530 Mäntsälä), jossa samaan 

aikaan pidetään nelipäiväinen The Miitti. Kokouksessa valitaan seuralle uusi hallitus sekä hyväksy-

tään tulevan kauden toimintapaperit. Pelkkään kokoukseen osallistuminen ei edellytä The Miittiin 

ilmoittautumista. Mikäli haluaisit osallistua kokoukseen etänä, ota yhteyttä tapahtumavastaaviin (ta-

pahtumavastaava@suomentolkienseura.fi). Katso myös esityslista alta!  

 

Mitä Repunpään ruokakomeron tulisi sisältää? Miten Yksinäisen vuoren aarre jaetaan reilusti? 

Onko paras työkalusi taistelukirveen sijaan puheenjohtajan nuija? Tule seuran hallitukseen päättä-

mään asioista! Ilmoita mielenkiinnostasi pyrkiä hallitukseen joko paikan päällä vaalikokouksessa tai 

etukäteen puheenjohtajalle sähköpostitse (puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi)! Viestissä kannat-

taa kertoa ainakin nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vaikkapa lyhyt kuvaus itsestäsi, ja miksi 

haluaisit hallitukseen. Hallitukseen voi pyrkiä vaikka ei olisi kokouksessa paikalla. Alaikäisyyskään 

ei ole este, mutta yhdistyslain mukaan hallituksen jäsenen tulee olla 15 vuotta ja puheenjohtajan 18 

vuotta. Jos haluaa vain tutustua järjestötoimintaan, tarjolla on myös varajäsenen pestejä, jolloin on 

helppo seurata hallituksen toimintaa ja halutessaan toki tehdä pieniä tai isojakin käytännön asioita.  

 

Katso lisää infoa hallitustehtävistä Vihreän Lohikäärmeen viimevuotisesta keskustelusta: 

http://kontu.me > Vihreä Lohikäärme > Suomen Tolkien-seura > Tiedotteet > Sinä hallitustoimin-

taan kesällä 2017? 

 

Esityslista (vaalikokous la 4.8.2018)  

1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-

tenlaskijaa  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalle jäsenkaudelle 01.09.2018–31.08.2019  

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen 

jäsenet kaudelle 01.09.2018–31.08.2019  

7. Päätetään toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan toiminnantar-

kastajat ja varatoiminnantarkastajat kaudelle 01.09.2018–31.08.2019  

8. Kokouksen päätös 

 

 

Turun kaupunginteatterin Taru sormusten herrasta -näytelmään vielä paikkoja syksylle! 

 

Jäivätkö liput Turun kaupunginteatterin kehuttuun TSH-näytelmään keväällä haaveeksi? Syk-

sylle 2018 ilmoitettuihin esityksiin on päivästä riippuen paljon mainioitakin paikkoja jäljellä! Kipin 

kapin siis lippukauppaan! Piletit kustantavat 18€–45€, ja viimeinen esitys on näillä näkymin 

28.12.2018. 

 

Näytelmän esittely:  

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

Liput: http://www.lippu.fi > Haku: Taru sormusten herrasta  
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Alennuskoodi Tolkien 2019 -tapahtumaan! 

 

Ison-Britannian Tolkien Society järjestää suuren Tolkien 2019 -tapahtuman Birminghamissa ke 

7.8.–su 11.8.2019. Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n jäsenenä olet oikeutettu alennukseen tapahtu-

man osallistumismaksusta! 

 

Saat jäsenalennuksen menemällä ilmoittautumislomakkeeseen tämän linkin kautta ja valitse-

malla kysymykseen "Are you a member of one of the following Tolkien Societies?" vastauksen 

"Yes". (Linkki vain jäsenille lähetetyssä versiossa.) 

 

Vaihtoehtoisesti alennuskoodin voi kirjoittaa lomakkeen "Discount Code" -kohtaan myös erik-

seen. (Discount Code -kohta tulee esiin vasta, kun on ensin valinnut jäsenyyskysymykseen "Yes".) 

 

Tämänhetkiset osallistumismaksut ovat seuraavat (todennäköisesti nousevat lähempänä tapahtu-

maa): 

• Aikuiset (16v ja yli) alennuskoodilla £95, normaalihinta £120 

• Lapset (7-15v) alennuskoodilla £47,50, normaalihinta £60. 

• Pienet lapset (0-6v) ilmeisestikin maksutta. 

 

Tapahtuman viralliset sivut: https://www.tolkien2019.com/ 

 

Keskustelu tapahtumasta ja osallistumisesta seuran foorumilla: 

http://kontu.me > Vihreä Lohikäärme > Miitit > Kohtauspaikka > Tolkien 2019, Birmingham, 7.-

11.8.2019 
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