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________________________________________________________________________________
Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokoukseen
Aika: Lauantai 17.12.2016 klo 13.00.
Paikka: Rikhardinkadun kirjaston lukusali (Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki. Lukusali sijaitsee
kirjaston 2. kerroksessa pääkäytävän päässä)
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Rikhardinkadun_kirjasto/Yhteystiedot
Vuosikokouksessa käsitellään toimikauden 1.9.2015–31.8.2016 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä
toimikauden 1.9.2015–31.8.2016 hallituksen vastuuvapaus. Lisäksi käsitellään hallituksen esittämät
sääntömuutokset. Jokaisella varsinaisella seuran jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.
Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Vuosikokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
7.1. Sääntömuutokset, §1: seuran ruotsinkielinen nimi (ks. alla)
7.2. Sääntömuutokset, §9: vuosi- ja vaalikokousten ajankohta (ks. alla)
8. Kokouksen päättäminen
Sääntömuutokset
Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Tämänhetkiset säännöt voit lukea kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://suomentolkienseura.fi/yleista/saannot/
7.1. Sääntömuutokset, §1: seuran ruotsinkielinen nimi
Hallitus esittää vuosikokoukselle sääntöjen muuttamista siten, että §1. Yhdistyksen nimi ja
kotipaikka -otsikon alla oleva kohta:
Yhdistyksen nimi on Suomen Tolkien-seura Kontu ry, ruotsiksi Kontu
Tolkiensällskapet i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää
epävirallista nimeä The Finnish Tolkien Society Kontu ja sen kotipaikka on
Helsinki. [lihavointi lisätty]
muutetaan muotoon:

Yhdistyksen nimi on Suomen Tolkien-seura Kontu ry, ruotsiksi Finlands
Tolkiensällskap Kontu rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää
epävirallista nimeä The Finnish Tolkien Society Kontu ja sen kotipaikka on
Helsinki. [lihavointi lisätty]
7.2. Sääntömuutokset, §9: vuosi- ja vaalikokousten ajankohta
Hallitus esittää vuosikokoukselle sääntöjen muuttamista siten, että §9. Yhdistyksen kokoukset otsikon alla oleva kohta:
Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras-joulukuussa ja vaalikokous kesäelokuussa hallituksen määräämänä päivänä. [lihavointi lisätty]
muutetaan muotoon:
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikuun loppuun mennessä ja vaalikokous
elokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. [lihavointi lisätty]
________________________________________________________________________________
Hallituksen kokousajat
Tolkien-seuran hallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa, ja kokoukset ovat avoimia kaikille
jäsenille! Kokouksia pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 18 irckanavalla ##valkoinenneuvosto, sekä livenä seuran miiteissä kulloinkin sopivaksi katsottuna
ajankohtana. Tarkista kokousten tarkemmat ajat, paikat ja esityslistat osoitteesta
https://kontu.me/keskustelut/hallituksen-kokoukset-2016-2017.5968/
________________________________________________________________________________
Jäsenmaksumuistutus!
Jos et ole vielä maksanut kauden 2016-2017 jäsenmaksua, maksathan sen mahdollisimman pian.
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
Maksun määrä:
 Perusjäsenyys: 18 euroa
 Perhejäsenyys: 10 euroa
 Kannattajajäsenyys: 50 euroa.

Vuosijuhlamiitti to 5.1. – su 8.1.2017
Kokoonnumme juhlistamaan Tolkienin syntymäpäivää ja Seuran 25-vuotista taivalta
vuosijuhlamiittiin Hämeenkosken leirimajalle to 5.1. – su 8.1.2017. Tapahtumaan voi ilmoittautua
28.11.2016 klo 18 alkaen osoitteessa http://kontu.info/tapahtumat/. Lisätietoa miitistä voi lukea
Vihreästä Lohikäärmeestä: https://kontu.me/keskustelut/vuosijuhlamiitti-h%C3%A4meenkoskella5-%E2%80%938-1-2017.5974/. Ohjelmassa on ainakin vuosijuhla-ateria ja maljannosto, mutta
lisää kannattaa käydä ehdottamassa omassa topikissaan:
https://kontu.me/keskustelut/vuosijuhlamiitin-2017-ohjelmatopiikki.5975/.
Hinta (ei-jäsen / jäsen): 3 yötä 30 € / 25 €, 2 yötä 23 € / 18 € ja 1 yö 15 € / 10 €.
________________________________________________________________________________
Kuvastaja-palkinto Emmi Itärannalle!
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosittain parhaalle suomalaiselle fantasiakirjalle jakama
Kuvastaja-palkinto on myönnetty Emmi Itärannan teokselle “Kudottujen kujien kaupunki” (Teos).
Lyhyelle listalle raati nosti myös seuraavat teokset: Siiri Enoranta: Surunhauras, lasinterävä
(WSOY), Anne Leinonen: Vaskinainen (Osuuskumma) ja Iida Sammalisto: Tähtimosaiikki (Otava).
Kilpailuun osallistuivat vuonna 2015 julkaistut suomalaiset fantasiaromaanit selkeästi satukirjoiksi
laskettavia teoksia lukuun ottamatta.
Lyhyelle listalle nousi vuoden 2015 tuotannosta poikkeuksellisesti vain neljä kirjaa. Esiraadin
mielestä nämä neljä erosivat muusta vuoden tuotannosta niin merkittävästi, etenkin kielellisiltä
arvoiltaan, että viides kirja olisi helposti jäänyt täytekirjaksi. Jokaisessa lyhytlistan kirjassa kuului
kirjailijansa omaperäinen ääni voimakkaasti ja ne edustavatkin kaikki hyvin erilaisia näkökulmia
fantasiagenren monipuoliseen käsittelyyn.
Voittajakirjaa luonnehdittiin raadin piirissä seuraavasti: “Hieno ja eheä kokonaisuus, kaunista
kieltä”, “Omaperäistä fantasiaa, ilman kliseitä, sopii myös niille jotka eivät fantasiasta muuten
perusta, mutta haluavat lukea hyvää kirjallisuutta.” “Tarinassa on luonnon- ja
ympäristönsuojelullisia elementtejä riiston ja resurssien loppuunkäytön merkeissä.” “Kiehtova ja
nokkelasti luotu maailma, esim. miten painajaisia pidetään painaja-olennon aiheuttamina.”
Palkinto jaettiin Helsingin Kirjamessuilla 28.10.2016 klo 18.45.
Aiempien vuosien voittajista voit lukea osoitteesta http://suomentolkienseura.fi/kuvastaja/ .

