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Kesä tuli (ja kohta jo meni) ennen kuin tämän vuoden ensimmäinen Hobittilan Sanomat saapui. Ke-

väästä ei ollut paljoa kerrottavaa vuoden alussa, ja sekin vähä jouduttiin perumaan. Miittitauko on 

venynyt jo yli puolivuotiseksi, mutta helpotusta siihen on luvassa elokuussa, kun The Miitti näillä 

näkymin (kuten nykyään tavataan kaikesta sanoa) järjestetään Padasjoella. Sitä paitsi keväältä perutut 

loppuunmyydyt Taru Sormusten Herrasta -konsertitkin siintävät lipun lunastaneille lokakuussa, eikä 

syksyn konserttejakaan ilmeisesti ole peruttu. Ja kuten Ukko Gamgi totesi: ”Sellainen tuuli se vasta 

paha on joka ei tuo kellekään mitään hyvää.” Vaikka kulkutaudit ovat maailman sivu tuoneet paljon 

kurjuutta, on tämä viimeisen peruuntuneiden tapahtumien muodossa tarjonnut uuden tilaisuuden ottaa 

osaa eri maiden etätapahtumiin. Monet näistä ovat jo menneet, mutta Oxonmoot on vielä edessä syys-

kuussa. Facebook-sivuiltamme ja Kontuwikistä (kontu.wiki/Tulevia_tapahtumia) voi lukea lisää tu-

levista kansainvälisistä Tolkien-tapahtumista. 

 

Hyvää loppukesää ja vakaampia aikoja! 

 
 

Hallitukseen ensi kaudeksi? 
 

Nostetaan tämä aihe taas esiin. Mutta älkää huolestuko, suurin osa hallituksen jäsenistä on halukkaita 

jatkamaan. Tästä(kin) voimme päätellä toiminnan olevan yleensä ottaen kivaa ja mieluisaa. Koska 

Konnun ulkopuolinen elämä rasittaa monia, ei kaikilla ole halua ja jaksamista jatkaa ikuisesti halli-

tuksessa, joten uusia jäseniä aina kaivataan. Kuten sanottu, ei Seuran hallituspesti ole ylen raskas ja 

vaativa, vaan pelkkä kiinnostus ja mukanaolo riittävät. Kokoustamme pääasiassa etänä, joten asuin-

paikka ei ole este. 

 

Jos hallitus tuntuu vieraalta tavalta osallistua toimintaan, voi ottaa myös tehtäviä olematta hallituksen 

jäsen. Erityisesti kaipaamme uutta smialvastaavaa. Smialkisa on viime vuosina hiipunut vanhojen 

taulukoiden pohjalta laskettaviksi pisteiksi, jotka eivät enää ole innostaneet sen paremmin smialeja 

kuin smialvastaaviakaan. Pesti on tällä hetkellä täyttämättä, joten uusi vastaava voi jatkaa vanhalla 

mallilla ja taulukoilla tai kehittää omanlaistaan smialkisaa ja mahdollisesti muuta smialien yhteis-

työtä. 

 

Virallisesti yhdistyksen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, päättää hallituksen jäsenten mää-

rästä ja valitsee ne. Hallitus puolestaan järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta tarvit-

tavat toimihenkilöt. Mutta mikäli olet kiinnostunut erityisesti jostain tehtävästä, ilmoita toki kiinnos-

tuksesi vaalikokouksessa la 15.8. klo 14 Padasjoella. Jos et pääse paikalle voit asettua ehdolle kirjoit-

tamalla osoitteeseen puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi. Lisätietoa viroista: kontu.me/keskuste-

lut/hallitus-kaipaa-jälleen-uusia-jäseniä.6308 

 
 

Vaalikokous 
 

Tervetuloa Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen Padasjoelle lauan-

taina 15. elokuuta 2020. Kokouksessa valitaan hallitus ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talous-

arvio seuraavaksi kaudeksi. Kokous järjestetään The Miitin yhteydessä Särsjärven leirikeskuksessa 

(Hämeenlinnantie 357, 17500 Padasjoki), mutta kokoukseen osallistuminen ei edellytä miittiin osal-

listumista. Jos et pääse paikalle, hallitukseen voi asettua ehdolle etukäteen puheenjohtajalle 



(puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi). Mikäli haluat osallistua kokoukseen etänä, ota myös silloin 

yhteyttä etukäteen puheenjohtajaan. 

 

Esityslista (vaalikokous la 15.8.2020 Padasjoella) 

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 

seuraavaksi jäsenkaudeksi 01.09.2020–31.08.2021 

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

jäsenet kaudeksi 01.09.2020–31.08.2021 

7. Päätetään toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan toiminnantarkas-

tajat ja varatoiminnantarkastajat kaudeksi 01.09.2020–31.08.2021 

8. Kokouksen päätös 

 
 

The Miitti 
 

XIX The Miitti järjestetään elokuun 13.–16. päivänä Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ilmoit-

tautuminen miittiin on ollut auki jo kuukauden, mutta vielä on hyvin tilaa. Leirikeskuksessa majoitu-

taan n. 4 hengen huoneisiin, mutta sänkypaikkoja on 46, joista puolet on vasta täytetty. Tavalliseen 

tapaan kesämiitissä Seura tarjoaa aamupalat sekä grillattavaa perjantaina ja lettuja lauantaina. Muuten 

paikan keittiö on vapaasti kunkin käytössä, ja yhteiskokkailujakin voi aina sopia. Ohjelmassa on ai-

nakin trivialuontopolku, larppi (ilmoittaudu etukäteen Jaamarille!) ja vaalikokous. Lisää ohjelmaa 

voi kehitellä omassa topiikissaan (kontu.me/keskustelut/the-miitti-2020-ohjelmatopikki.6406), ja 

Seuralta voi saada myös pientä avustusta materiaaleihin. 

 

Maailmalla riehuvasta kulkutaudista johtuen muistutamme: 

–Jos tunnet hengitystieinfektion oireita ÄLÄ osallistu miittiin. Tänä vuonna viime hetken sairastuneet 

saavat miittimaksun takaisin. 

–Jos joku sairastuu kesken miitin ja on mitään syytä epäillä koronan mahdollisuutta eristetään sairas-

tunut omaan huoneeseensa jonka läheisyydessä on oma vessa ja aletaan selvittää mahdollisuutta saada 

kyyti pois miittipaikalta. 

–Miittipaikalle tullessa kädet pestään huolellisesti saippualla ja käytetään käsidesiä. Samoin ennen 

ruokailua tai keittiössä työskentelyä. 

–Keittiöön tullaan miettimään jonkinlainen henkilöraja kuinka moni saa siellä oleskella samanaikai-

sesti (emme laske tähän pikaista piipahdusta jääkaapilla). Tästä johtuen toivomme yhteiskokkailuja 

järjestävien ilmoittavan muille milloin ovat aikeissa kokata, jotta ei tule päällekkäisyyksiä. 

–Sääntöihin ja ohjeisiin voi tulla nopeitakin muutoksia. 

 

The Miitti 

Aika: 13.8.–16.8.2020, saapuminen klo 17 alkaen ja poistuminen klo 14 mennessä 

Paikka: Särsjärven leirikeskus (Hämeenlinnantie 357 , 17500 Padasjoki) 

Ilmoittautuminen: mellon.kontu.me 

Lisätietoa: kontu.me/keskustelut/the-miitti-13-16-8-2020-särsjärvi-padasjoki.6394 

Hinta (Suomen Tolkien seura Kontu ry:n jäsenet/ei jäsenet): 

3 yötä 35e/40e 

2 yötä 25e/30e 

1 yö 10e/15e 



 
 

Oxonmoot 
 

Oxonmoot järjestetään tänä vuonna etänä 18.9.–20.9., eli nyt kuka tahansa voi osallistua, vaikkei 

pääsisikään Englantiin. Osallistuminen maksaa £20 Tolkien Societyn jäsenille ja £30 muille. Saman 

yhteyden kautta voi osallistua useampikin erityisesti esitelmiin ja muihin kuunneltaviin ohjelmiin, 

mutta vuorovaikutteiseen ohjelmaan suositellaan korkeintaan parin hengen osallistumista samalta 

päätteeltä. Aiheesta voi lukea lisää Tolkien Societyn sivuilla, mutta suomalaisten seuraa ja mahdolli-

sesta suomalaisesta ohjelmasta voi keskustella myös omassa Vihreässä Lohikäärmeessämme. 

 

Ilmoittaudu: www.tolkiensociety.org/events/oxonmoot-online/book 

Lisätietoa: www.tolkiensociety.org/events/oxonmoot-online/ 

Keskustelu Vihreässä Lohikäärmeessä: kontu.me/keskustelut/oxonmootiin-lähtijöitä-syys-

kuussa.2282 

 
 

Syysmiitti 
 

Syysmiitti on Mallinkaisten leirikeskuksessa Janakkalassa 16.-18.10.2020. Ilmoittautuminen Mello-

nissa noin syyskuun puolessa välissä.  Lisätietoja Vihreästä Lohikäärmeestä lähempänä tapahtumaa. 

 
 

Taru Sormusten Herrasta -konsertit 
 

Keväältä syksylle siirretyt konsertit ovat loppuunmyydyt, mutta syksyn konsertteihin on vielä tilaa. 

Luonnollisesti tapahtumat voidaan vielä perua, mutta ainakin tätä kirjoittaessa liput ovat myynnissä. 

Eri paikkakunnilla 28.9.–6.10. järjestettäviin konsertteihin voi ostaa lippuja (www.lippu.fi/ar-

tist/thelordoftheringsandthehobbitinconcert). Emme ole järjestämässä mitään yhteismatkaa tai muuta 

ohjelmaa tässä yhteydessä eli jokainen nauttikoon itse konsertista lähimmässä kaupungissaan. 

 
 

Paitoja 
 

Tilasimme keväällä Seuralle paitoja, joiden kuvana on Konnun uusi logo. Varsinainen tilaus meni jo, 

mutta T-paitoja ostimme myös varastoon ja muutama hupparikin on jäljellä. Kaikki nyt myynnissä 

olevat T-paidat ovat mustia ja hupparit vihreitä ja painatus on valkoinen. Näitä voi ostaa miiteistä, tai 

jos ei pääse niihin paikalle, voi niitä kysellä myös myyntitavaravastaavalta (myynti@suomentolkien-

seura.fi). Ensisijaisesti myymme tuotteita miiteissä tai muissa tapahtumissa. Jo tilatut paidathan ovat 

saapuneet ja noudettavissa The Miitistä. 
 


