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Kesällä tapahtuu
Suomen kesä on tunnetusti lyhyt ja täynnä tapahtumia. Mekin kannamme kortemme kekoon
sekä järjestämällä omia tapahtumia että osallistumalla muiden tapahtumiin. Fantasiaihmisten kesän
suurtapahtuma on tietenkin Archipelacon to 25. – su 28. kesäkuuta Maarianhaminassa. Seura
osallistuu järjestämällä perjantai-iltapäivällä Tolkien-miitin. Sään salliessa tarkoitus on olla ulkona
piknikillä, mutta sateella pysymme kahvilassa.
Siitä viikko eteenpäin on vuorossa perinteinen Suokki-tapaaminen lauantaina 4.7. Tapaamme
kello 13 Helsingin Kauppatorin Lauttarannassa (se lautta jolla pääsee HSL:n matkakortilla).
Suomenlinnassa on perinteisesti suunnattu Kustaanmiekkaan ravintola Valhallan edustalle, jonne
kokoontuu useita spefistiporukoita. Vapaamuotoisille nyyttikesteille ovat tervetulleita kaikki
kontulaiset kuten myös muut kiinnostuneet. Tapahtuma on ilmainen.
Heinäkuun lopulla on sitten vuorossa The Miitti, joka tällä kertaa pidetään pikkumiiteistä
tutussa Hämeenkosken leirikeskuksessa. To 30.7. – su 2.8. järjestettävä tapahtuma on jälleen
nelipäiväinen, sillä jatkopäivät eivät Vihreässä lohikäärmeessä järjestetyssä kyselyssä saaneet
riittävää kannatusta. Ilmoittautuminen miittiin tapahtuu osoitteessa http://kontu.info/tapahtumat
maanantaina 29.6. kello 18 alkaen. Tapahtuman hinnat varmistuvat ennen ilmoittautumista.
Lisätietoa: http://kontu.info/keskustelut/the-miitti-2015-hämeenkoskella-30-7-2-8.5735/
The Miitin ohjelma on pääasiassa vapaamuotoista oleilua, mutta ainakin origamityöpajaa,
Taniquetililaiset kisat ja jotain musiikillista ohjelmaa ollaan järjestämässä. Mutta kaikki ohjelma on
osallistujien itsensä järjestämää, joten kannattaa olla aktiivinen ja keksiä omaa ohjelmaa. Seuralta
voi saada myös rahallista tukea ohjelmasta aiheutuviin kuluihin.
Lisätietoa: http://kontu.info/keskustelut/the-miitin-2015-ohjelmatopikki.5780/
Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokoukseen.
Aika: Vaalikokous järjestetään The Miitin yhteydessä lauantaina 1.8.2015 klo 14.
Paikka: Hämeenkosken leirikeskus, Pyyhtiäntie 150, 16800 Hämeenkoski.
Vaalikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle jäsenkaudelle, valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen
jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet sekä päätetään toiminnantarkastajien ja
varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan toiminnantarkastajat ja
varatoiminnantarkastajat.
Hallitus kaipaa sinua!
Tolkien-seuran hallitukseen kaivataan uutta ja verestä voimaa. On turha pelätä
kokemattomuutta, sillä juuri tämä on hyvä paikka hankkia kokemusta. Hallituksessa saa vastuuta ja
tehtäviä sen mukaan mitä haluaa. Uusia neuvotaan ja rohkaistaan. Hallitustoiminta on helppoa,
kokoukset hoituvat irkin tai Skypen välityksellä ja suuria velvollisuuksia ei ole. Tärkeintä on olla
aktiivinen ja osallistua kokouksiin ja seurata sähköpostia sekä ottaa kantaa. Toki vastuullisiakin
tehtäviä löytyy niitä kaipaavalle: tapahtumavastaava on luopumasta toimestaan ja uutta kaivataan.
Tapahtumavastaavan tärkeimpiä tehtäviä ovat miittipaikkojen varaaminen ja miittien yleisestä
sujuvuudesta huolehtiminen, mutta kontulaiset ovat oma-aloitteista ja järkevää väkeä eikä
ongelmatilanteita ole syntynyt. Tapahtumavastaava huolehtii myös ensiapulaukusta ja sekalaista
tavaraa sisältävästä laatikosta. Sitä paitsi Seura maksaa EA1-kurssin, jos et ole sitä suorittanut.
Mutta käytännön järjestelyistä voidaan neuvotella, joten jos vähänkään kiinnostaa hallituksen
jäsenyys, ota yhteyttä puheenjohtajaan (puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi).
Hyvää tapahtumien täyteistä kesää!

