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Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti

nro. 108, 2 / 2016

________________________________________________________________________________
Jäsenmaksu 1.9.2016–31.8.2017
Uusi jäsenmaksukausi on alkanut. Jäsenmaksun maksamalla saat alennusta miiteistä sekä tuet
seuran toimintaa!
Tilinumero: FI95 2001 1800 0427 42
Maksun saaja: Suomen Tolkien-seura Kontu ry
Viitenumero: jäsennumero, joka löytyy HobSanin osoitekentästä
Eräpäivä: 31.10.2016
Maksun määrä:
 Perusjäsenyys: 18 euroa
 Perhejäsenyys: 10 euroa
 Kannattajajäsenyys: 50 euroa.
Hallitus 2016–2017
Vaalikokouksessa 30.7.2016 valittiin Seuran hallitukseen kaudeksi 1.9.2016–31.8.2017 seuraavat
jäsenet:
Puheenjohtaja: Sonja Virta (Heathertoes)
Varapuheenjohtaja: Leena Peippo (Shetai)
Sihteeri: Janne Seppänen (Círdan)
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri: Mikko Nikkilä (Micco)
Tapahtumavastaavat: Outi Suppanen (douv) ja Olli Pitkänen (Olórin)
Tiedotus- ja sosiaalisen median vastaava: Kati Ahonen (Vampirelady)
Varatapahtumavastaava, varajäsen: Eetu Sipilä (Eruthol)
Postitusvastaava, varajäsen: Santeri Palin (Incánus)
Toiveita, palautetta tai ideoita hallitukselle? Laita sähköpostia puheenjohtajalle osoitteeseen:
puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
Ilmoittaudu mukaan syysmiittiin 14.–16.10.2016!
Seuraava miittimme on jo 14.–16. lokakuuta Mallinkaisten leirikeskuksessa Janakkalassa.
Pääsemme jälleen uuteen paikkaan, johon kaikki varmasti mahtuvat, sillä paikkoja on 48 hengelle.
Miittiin voi jo ilmoittautua osoitteessa kontu.info/tapahtumat. Miitti maksaa jäsenille 17 € ja muille
20 €; maksuohjeet saa ilmoittautuessa. Lisätietoa osoitteessa:
https://kontu.me/keskustelut/syysmiitti-14-16-10-2016-mallinkaisten-leirikeskuksessa.5939/
Raportti The Miitistä 28.–31.7.2016
The Miitti oli uudessa paikassa Kankaan Torpassa Urjalassa. Perinteiseen tapaan aika kului
syödessä, saunoessa, pelatessa ja myöhäisiltojen laatuelokuvista Discomadot, Baahubali: The
Beginning ja Magadheera nauttiessa. Ohjelmaa oli jälleen runsaasti kuten matkat torille ja

Nuutajärven lasikylään, boffausta ja kehräystä. Sokkomaistelu ja Enttipolun kysymykset
osoittautuivat vaikeiksi, mutta riemastuttaviksi numeroiksi.
Kankaan Torppa oli varsin hyvä miittipaikka, etenkin kun sää suosi. Eri tiloja on runsaasti sekä
meluisille että rauhaa vaativille ohjelmille. Toisaalta monet kaipasivat Hämeenkosken neljän
hengen huoneita ja yhtä oleskelutilaa. Ja kukaan ei lähtenyt uimaan matalaan ja mutaiseen
Nuutajärveen, jonne oli saunasta pari sataa metriä. Kaikki tuntuivat miitissä viihtyvän, joten ei
paikka täysi susi voinut olla.
Internetsivut
Tolkien-seuran internetsivuilla on pian raporttia ja kuvia Traconista, Unkarin leiristä sekä
Alankomaiden Tolkien Shopista! Siirry osoitteeseen http://suomentolkienseura.fi/ !
Konnun sivut ja Vihreä lohikäärme -foorumi ovat muuttaneet osoitteeseen https://kontu.me . Vanha
osoite eli kontu.info on vielä käytössä ainakin tapahtumailmoittautumisissa, ja vanhan osoitteen
kautta löydät joka tapauksessa tiesi uuteen Kontuun!
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Suomen Tolkien-seura Kontu ry
Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2016–31.8.2017
Maksun määrä:
• Perusjäsenyys: 18 euroa
• Perhejäsenyys: 10 euroa
• Kannattajajäsenyys: 50 euroa.
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jäsennumero (ks. osoitekenttä)
Euro

31.10.2016

18/10/50 €

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

