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Hei!
Kesä tuli ja on puolessa välin, vaikkei se säiden puolesta vielä oikein siltä tunnu. Toivotaan, että
säiden valtiaat leppyvät viimeistään The Miittiin mennessä, joka on viimeistä kertaa Lapjärven
leirikeskuksessa Miehikkälässä 31.7.–3.8. Tarjolla on taas pitkä viikonloppu mukavaa
yhdessäoloa, pelailua ja tietysti lettuja.
The Miittiin voi ilmoittautua 7.7. alkaen osoitteessa kontu.info/tapahtumat. Varsinaisen
miittitopikin puolella voi sopia kyytejä, kertoa mitä lautapelejä on tuomassa tai sopia
yhteisruokailuista. Osoite sinne on http://keskustelu.kontu.info/The_Miitti_31_7_3_8_2014
Ohjelmassa on tänä vuonna luvassa ainakin vanha tuttu luontopolku, origamipajaa, kontukuoro,
boffoturnajaiset, larp, hyvinvointiopastusta, Tolkienaiheinen näyttely sekä mahdollisesti retki
lähialueen nähtävyyksille.
Ohjelmassa on myös Suomen Tolkien
seura Kontu ry:n vaalikokous. Pelkkään
kokoukseen osallistuminen ei edellytä tapahtumaan ilmoittautumista, mutta jäseniä toki
kannustetaan myös osallistumaan tähän vuoden suurimpaan ja hienoimpaan jäsentapaamiseen!
Uutena juttuna seura voi osallistua miittiläisen järjestämän ohjelman mahdollisiin kuluihin ja
hankintoihin. Lue lisää miittitopikista!
Kutsu Suomen Tolkien
seura Kontu ry:n vaalikokoukseen
Aika: lauantaina 2.8.2014 klo 14.00
Paikka: Lapjärven leirikeskus Miehikkälässä (Lapjärventie 390, 49760 SuurMiehikkälä)
Vaalikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
● Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo
ja menoarvio sekä liittymis
ja jäsenmaksujen
suuruudet jäsenkaudelle 1.9.2014–31.8.2015.
● Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan
hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.9.2014–31.8.2015.
● Päätetään toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan
toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat toimikaudelle 1.9.2014–31.8.2015.
Ota yhteyttä tapahtumavastaavaan, mikäli haluaisit olla etänä kokouksessa paikalla. Tätäkin
voidaan tarvittaessa järjestää! Jos et pääse paikalle, mutta haluat pyrkiä hallitukseen, laitathan
siitä sähköpostia puheenjohtajalle (puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi). Viestissä kannattaa
kertoa ainakin nimi ja vaikkapa lyhyt kuvaus itsestäsi, miksi haluaisit hallitukseen.
Alaikäisyyskään ei ole este, mutta yhdistyslain mukaan hallituksen jäsenen tulee olla 15 vuotta ja
puheenjohtajan 18 vuotta. Jos haluaa vain tutustua järjestötoimintaan, tarjolla on myös
varajäsenen pestejä, jolloin on helppo seurata hallituksen toimintaa ja halutessaan toki tehdä
pieniä käytännön asioitakin.

Finncon 2014
Suomen suurin science fiction
 ja fantasiatapahtuma Finncon järjestetään tänä vuonna
Jyväskylässä 11.–13.7.2014 ja Tolkien
seura on luonnollisesti menossa mukana.
Finnconissa on myös Tolkien
aiheista ohjelmaa: lauantaina 12.7. keskustellaan Tove
Janssonin Hobittikuvituksesta klo 17 alkaen, ohjelma on englanniksi.
Lisätietoja tapahtumasta: http://2014.finncon.org
Kysely
Tuntuuko sinusta, että olet vain pienen pieni hobitti suuren suuressa KeskiMaassa? Isot ihmiset,
örkit ja velhot kulkevat ohitsesi huomaamatta sinua? Nyt on mahdollisuutesi vaikuttaa! Avaa
sanainen arkkusi, laita kortesi kekoon ja kerro meille mitä mieltä olet seurasta ja sen toiminnasta.
Kaikista eniten haluamme sinulta kehitysehdotuksia ja uusia ideoita miten tehdä Tolkienseurasta
ja Konnusta vielä parempi paikka elää ja olla. Nettilomakkeen täyttämiseen ei mene kauaa. Kaikki
vastaukset käsitellään tietysti nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisina. Kyselyyn
vastanneet voivat osallistua arvontaan, jossa palkintona on seuran hobitti tpaitoja ja muuta
pientä kivaa. Kysely on avoinna 28.9. asti.

http://suomentolkienseura.fi/kysely/
Lämpimämpää kesää!

