Hobittilan Sanomat
Suomen Tolkien-seura Konnun tiedotuslehti nro 94, 2/2012
-------------------------------------------------------------Nyt se on taas täällä! Kesä siis,
tuo joka vuosi valollaan yllättävä
vuodenaika.
Tolkien-seuralla
on
myös kesäisin tapahtumia, joista
tärkeim-pänä Verkkoyhteisö Kontu
ry:ltä perinnöksi saatu The Miitti
28.6.–1.7.2012. Se on joka kesä
järjestettävä torstaista sunnuntaihin
kestävä tapaaminen. Mikäli ei pääse
paikalle vielä torstaina, voi paikalle
saapua myös perjantaina.

Kokous järjestetään The Miitin yhteydessä
Lapjärven
leirikeskuksessa
Lapjärventie
390,
49760
SuurMiehikkälä

Ensi kesän The Miitti on järjestyksessään jo yhdestoista. Tervetulleita mukaan ovat niin Suomen
Tolkien-seura Konnun jäsenet kuin
kaikki muutkin kontulaiset. Osallistuminen ei siis vaadi seuran jäsenyyttä. Ikäraja on 14 vuotta (1998
syntyneet pääsevät mukaan), mutta
myös tätä nuorempi voi tulla aikuisen
sukulaisen seurassa.

Kutsu Tolkien-seuran ja Konnun
Suokki-tapaamiseen
lauantaina
7.7.2012 klo 13 alkaen Suomenlinnassa.
Kello 13.00 tavataan lauttalaiturilla
ja siitä suunnataan lautalla Suomenlinnaan.
Kesätapaaminen on, kuten seuran tapaamiset yleensäkin, vapaamuotoinen
tilaisuus: hauskanpitoa ja nyyttäritarjoilua.

Ajankohta on 28.6.–1.7.2012.
Miittipaikkana
on
tänä
vuonna
Miehikkälässä
sijaitseva
Lapjärven
leirikeskus.
Osoite Lapjärventie 390, 49760 SuurMiehikkälä
Ilmoittautuminen alkaa 4.6.2012 klo
18:00 osoitteessa
http://kontu.info/tapahtumat/
Lisää tietoa tapahtumasta löytyy
Vihreästä
lohikäärmeestä:
keskustelu.kontu.info
→Yhdistyksen
tapahtumat →The Miitti 2012 28.6.–
1.7.
(http://keskustelu.kontu.info/
The_Miitti_2012_28_6_-1_7)
Vaalikokous
Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu
ry:n
vaalikokoukseen
lauantaina
30.6.2012 klo 13–15

Käsitellään
sääntömääräiset
asiat:
valitaan ensi vuoden hallitus ja tilintarkastajat, sekä päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, budjetista, jäsenmaksusta, kunniajäsenistä
ja yhdistyksen logosta.

Logokilpailu on teknisten ongelmien
takia päätetty lopulta pitää yhdistyksen vaalikokouksessa The Miitissä
30.6.2012 Lapjärven leirikeskuksessa
Miehikkälässä. Kokouksessa päätetään
logo äänestyksen pohjalta.
Mikäli et pääse paikalle, mutta
haluaisit päästä vaikuttamaan logon
valintaan niin älä säikähdä. Äänestää
voit myös sähköpostilla.
Laita viestin otsikoksi Logoäänestys ja
sisällöksi logon numero ja nimi (jotka
löydät alla olevasta kuvasta) sekä oma
nimesi.
Laita viesti osoitteeseen
suomentolkienseura@gmail.com

Alla on esittelyssä kaikki ehdokkaat.
Ehdokkaina ovat Suomen Tolkienseuran vanha logo, jonka on tehnyt
Tolkieniakin kuvittanut Tove Jansson
(kuva on Hobitista);
Verkkoyhteisö Konnun vanha logo,
jonka on tehnyt yhdistyksen jäsen

Ps. Mikäli et saanut HobSanin
mukana jäsenkorttia, on jäsenmaksun maksaminen tältä vuodelta
luultavasti unohtunut. Tarvittaessa
lisätietoja
saa
jäsensihteeriltä:
jasensihteeri@suomentolkienseura.fi
Tässä vielä ohjeet:
Maksa jäsenmaksusi Tolkien-seuran
tilille
Nordea FI95 2001 1800 0427
42.
Uusille jäsenille viite on 5005,
vanhat jäsenet käyttävät viitteenä
jäsennumeroaan (löytyy osoitteesi
alta kirjekuoresta).
Perusjäsenyys maksaa 15 €, perhejäsenyys 8 € ja kannattajajäseneksi
pääsee 40 € maksulla.

Anna Jääskeläinen; sekä useampi uusi
ehdotus, joiden tekijöinä on seuran
jäseniä.
Valittiin mikä logo tahansa, niin teksti
päivitetään
tai
lisätään
Suomen
Tolkien-seura Kontu ry:ksi.

Muista myös päivittää yhteystietosi
ajan tasalle. Erityisesti sähköpostin
lisääminen
on
suotavaa,
sillä
tiedotusta
tulee
tulevaisuudessa
tapahtumaan myös sen kautta ja
useimpien sähköpostiosoite puuttuu
vielä. Sähköpostin ja muut tiedot
voit päivittää tällä lomakkeella:
http://www.suomentolkienseura.fi/
liittymislomake.html
Pps. Loppukesästä tulee taas monen
vuoden tauon jälkeen Smialcon!
Paikkana on perinteinen Kintulampi
Tampereen kupeessa. Smialcon on
viikonlopunmittainen
tapahtuma,
jossa eri smialit voivat viettää aikaa
yhdessä. Lisätietoja saa Miikalta
osoitteesta
micin_@msn.com.
Smialcon on 31.8.–2.9.

