HOBITTILAN SANOMAT
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti

nro. 111, 2 / 2017 (syyskuu)

________________________________________________________________________________
Jäsenmaksu 1.9.2017–31.8.2018
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 Hobittilan Sanomien osoitekentästä
Eräpäivä: 31.10.2017
Maksun määrä:
• Perusjäsenyys: 18 euroa
• Perhejäsenyys: 10 euroa
• Kannattajajäsenyys: 50 euroa.

Syysmiitti Toivakan Partiokolkassa 13.–15.10.2017
Syysmiittiin on vielä joitakin paikkoja jäljellä, joten ilmoittaudu pian osoitteessa
kontu.info/tapahtumat! Miitti pidetään Toivakan Partiokolkassa pe 13.–su 15.10.2017. Miitti
maksaa jäsenille 17 € ja muille 20 €; maksuohjeet saa ilmoittautuessa. Lisätietoa foorumilta:
https://kontu.me/foorumi/ > Yhdistyksen tapahtumat > Syysmiitti Toivakan Partiokolkassa 13.15.10.2017
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FI95 2001 1800 0427 42
Suomen Tolkien-seura Kontu ry
Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2017–31.8.2018
Maksun määrä:
• Perusjäsenyys: 18 euroa
• Perhejäsenyys: 10 euroa
• Kannattajajäsenyys: 50 euroa.
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jäsennumero (ks. osoitekenttä)
Euro

31.10.2017

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.

Fauni-fantasiamusikaali Tampereella loka-marraskuussa 2017
Tolkien-seura suunnittelee yhteisretkeä Fauni-musikaalia katsomaan! Kurkkaa foorumille!
https://kontu.me/foorumi/ > Yhdistyksen tapahtumat > Fauni-fantasiamusikaali Tampereella yhdessä katsomaan?
Hallitus 2017–2018
Vaalikokouksessa 15.7.2017 valittiin Seuran hallitukseen kaudeksi 1.9.2017–31.8.2018 seuraavat
jäsenet:
Puheenjohtaja: Sonja Virta (Heathertoes)
Varapuheenjohtaja: Leena Peippo (Shetai)
Sihteeri: Janne Seppänen (Círdan)
Rahastonhoitaja, jäsensihteeri, webmaster: Mikko Nikkilä (Micco)
Tapahtumavastaava: Olli Pitkänen (Olórin)
Tapahtumavastaava, Hobittilan Sanomien päätoimittaja, paino- ja postitusvastaava: Santeri
Palin (Incánus)
Varajäsen, Mikon kisälli: Eetu Sipilä (Eruthol)
Varajäsen, tiedotusvastaava: Outi Suppanen (douv)
Toiveita, palautetta tai ideoita hallitukselle? Laita sähköpostia puheenjohtajalle osoitteeseen:
puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi

Raportti The Miitistä 13.7–16.7.2017
Seuran XVI The Miitti järjestettiin 13.7–16.7. Miehikkälän Lapjärvellä. Säät suosivat kohtalaisesti,
eikä yksi sateinen yö säikäyttänyt telttailijoita sisälle. Päiväsaikaan oli poutaista ja kesäistä säätä,
mikä mahdollisti runsaasti ohjelmia pihalla. Perinteitä noudattaen paistettiin lettuja ja makkaraa ja
samalla seurattiin hilpeää krokettipeliä järven rannasta rinnettä ylös (ja alas ja ylös ja alas jne.) ja
kivistä polkua toiseen rantaan – ja takaisin. Kaksi mailaa ja kolme palloa selvisi miitistä ehjänä
(miittaajista onneksi kaikki).
Virallisempia kilpailuja olivat boffoturnajaiset öisen sateen pehmittämällä hiekkakentällä,
taniquetililaiset kisat ja turhan hyvin piilotettu trivialuontopolku. Taniquetililaisissa juostiin
sormuksen kanssa ylös Cirith Ungolia ja Lukitarin luolan läpi, taisteltiin örkkejä vastaan
tikanheitossa ja tutkiskeltiin kummallisia merkintöjä.
Larppaajat kokoontuivat lauantaiaamuna laavulle Jumalten kokoukseen, kun Ukko Ylijumala oli
kadonnut. Ahti ja Louhi näet olivat saaneet hänet ansaan ja aikoivat saada vallan itselleen (mutta
eivät toisilleen!) ja etsivät sitä varten Suurta tammea. Larpin lopuksi Louhi pakeni paikalta ja
vallankaappaus ei päässyt edes alkuun, kun Kekri, Aarni, Hippa, Kouvo ja Kytöläinen eivät kukaan
taipuneet Louhen ja Ahdin tahtoon.
Vaikka kesällä on hauskaa olla ulkona, toki miitissä riitti tekemistä sisätiloihinkin. Nahkatyöpajassa
valmistettiin juomapullonpidike ja origamipajassa päästiin tekemään erilaista moniosaista origamia,
josta tuli lopulta monisakarainen pallo. Näin ohjelmallisen The Miitin jälkeen on mukavaa päästä jo
lokakuussa tavalliseen syysmiittiin pelailemaan lautapelejä ja katselemaan elokuvia.

