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nro. 115, 3/2018 (joulukuu) 

 

 

Syksy on taittumassa talveksi, Konnun kalenterissa julenala on jo pitkällä ja pian alkaa 

varsinainen juleaikakin. Siitä taas ei ole enää pitkälti seuramme vuosijuhlamiittiin ja siihen 

sisältyvään vuosikokoukseen, joihin jäsenistön toivotaan saapuvan runsaslukuisena. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kutsu vuosikokoukseen la 5.1.2019 

 

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 5.1.2019 klo 14 

Lähdekorven leirikeskuksessa Ylöjärven Kurussa (Korteniementie 77, 34320 Parkkuu). 

Kokouksessa myönnetään vastuuvapaus edellisen kauden (1.9.2017–31.8.2018) hallitukselle. 

Kokous pidetään 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. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Asialistan hyväksyminen 

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

7. Kokouksen päättäminen 

 

  

__________________________________________________________________________ 

  

 

 

Vuosijuhlamiitti Lähdekorven leirikeskuksessa to 3.1.–su 6.1.2019 

  

Miittipaikka on meille uusi Lähdenkorven leirikeskus, jonne mahtuu noin 60 miittaajaa. 

Varsinaista vuosijuhlaa miitissä vietetään käytännön syistä päivän verran normaalia 

myöhemmin eli 4.1. Miitissä saa tulla käväisemään ilmaiseksi päivävierailulla tutustumassa 

toimintaan, moikkaamassa kavereita, osallistumassa kokoukseen jne. Sen sijaan jos 

päivävierailu kestää pitkään ja tarkoituksena on tulla miittaamaan kuten muutkin 

paikallaolijat, tulee vierailijan muiden miittajien tapaan osallistua paikan vuokrakuluihin. 

  



Ilmoittautuminen miittiin alkaa ma 3.12. klo 18 osoitteessa http://mellon.kontu.me/. 

Ilmoittautuessasi saat ilmoittautumisen ja miittimaksun tiedot sähköpostiisi. 

 

Miittimaksu: (ei-jäsen / jäsen): 3 yötä 37 € / 32 €, 2 yötä 27 € / 22 € ja 1 yö 17 € / 12 €  

  

Lisätietoja ja keskustelua miitistä löytyy seuran foorumin Vihreän Lohikäärmeen 

miititopikista https://kontu.me/keskustelut/vuosijuhlamiitti-2019-l%C3%A4hdekorpi-3-6-

1.6238/ 

  

  

__________________________________________________________________________ 

  

 

 

Kuvastaja-palkinto 

  

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosittain parhaalle suomalaiselle fantasiakirjalle jakama 

Kuvastaja-palkinto on myönnetty Elina Rouhiaisen teokselle Muistojenlukija (Tammi). 

Lyhytlistalle raati nosti myös seuraavat teokset: Katri Alatalo: Käärmeiden kaupunki 

(Gummerus), Siiri Enoranta: Josir Jalatvan eriskummallinen elämä (Robustos), Sini 

Helminen: Kaarnan kätkössä (Myllylahti), Saara Henriksson: Syyskuun jumalat (Into 

Kustannus). Kilpailuun osallistuivat vuonna 2017 julkaistut suomalaiset fantasiaromaanit 

selkeästi satukirjoiksi laskettavia teoksia lukuun ottamatta. 

  

Voittajakirjaa luonnehdittiin raadin piirissä seuraavasti: “Yhteiskunnallinen tematiikka 

(yhteiskunnallinen eriarvoisuus, maahanmuuttajat, sukupuolen moninaisuus yms.) ja sen 

herkkä käsittely ilman turhaa saarnaavuutta tekivät vaikutuksen.” “Todella kiehtova taikuus-

/kykyrakennelma, jota käytetään hyvin juonenkäänteissä.” “Isot teemat antavat kirjan 

tarinalle paino-arvoa.” “Henkilöt olivat monitahoisia ja näkökulmien vaihtuminen sujuvaa.” 

“Kaikki tässä kirjassa oli tuoretta.” 

Palkinto jaettiin Helsingin Kirjamessuilla 25.10.2018 klo 11.00. 
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