HOBITTILAN SANOMAT
Suomen Tolkien-seura Konnun tiedotuslehti nro 103, 2/2014
--------------------------------------------------------------------------------Kesä on enää vain lämmin muisto nyt, kun talvi jo tekee tuloaan tänne Pohjolaan. Hiljaa hiipivän
pimeyden ei pidä kuitenkaan antaa aihetta vajota synkkyyteen, sillä tuleva vuodenvaihde on täynnä
monenlaista mukavaa ohjelmaa: luvassa miittejä ja ensi-iltoja. Noin kuukauden kuluttua eli 28.–30.11
kokoonnumme Hämeenkoskelle viettämään Pikkujoulumiittiä. Miittitopikin puolella voi ehdotella
ohjelmaa, sopia kyytejä, kertoa mitä lautapelejä on tuomassa tai sopia yhteisruokailuista. Osoite sinne
on: Kontu → Vihreä Lohikäärme → Miitit → Yhdistyksen tapahtumat → Pikkujoulumiitti Hämeenkoskella
28.—30.11.
Pikkujoulumiitin ohjelmassa on tällä kertaa luvassa yhdistyksen kangaskassien painamista, pipareiden
leivontaa, lautapelailua, saunomista ja mahdollisesti pukkikin saattaa tulla piipahtamaan
kinkereissämme. Olettehan olleet kilttejä tänä vuonna!? Ohjelmassa on myös Suomen Tolkien-
seura
Kontu ry:n vuosikokous. Pelkkään kokoukseen osallistuminen ei edellytä tapahtumaan ilmoittautumista.
Ota yhteyttä tapahtumavastaavaan, mikäli haluaisit osallistua kokoukseen etänä. Tätäkin voidaan
tarvittaessa järjestää!

Kutsu
Suomen Tolkien-
seura Kontu ry:n vuosikokoukseen
Aika: lauantaina 29.11.2014 klo 14.00
Paikka: Hämeenkosken leirikeskus (Pyyhtiäntie 150, 16800 Hämeenkoski)
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
● esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
toimikaudelta 1.9.2013–31.8.2014.
● päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille toimikaudelle 1.9.2013–31.8.2014.
● lisäksi päätetään avustuksesta Restoring the Shire -projektille sekä Suomen science fiction- ja
fantasiatutkimuksen seura ry:n tukemisesta.
Jonotus ja Ensi-ilta
Finnkinon Hobitin Viiden armeijan taistelun lipunmyynti alkaa lauantaina 22.11. n. klo 7.30
Tennispalatsissa ja klo 10 verkkokaupan puolella ym. Meistä hurjimmat ovat suuntaamassa jonottamaan
lippuja useita päiviä aikaisemmin varmistaakseen parhaimmat paikat ensi-illasta.
Kontu → Vihreä Lohikäärme → Miitit → Kohtauspaikka → Viiden armeijan taistelun jonotus
Taru Sormusten Herrasta 60 vuotta
J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta täyttää 60 vuotta! Tämän kunniaksi Smial Morel ja Suomen
Tolkien-seura Kontu ry järjestävät 22.11. klo 10–13 tapahtuman Tampereella, pääkirjasto Metsossa, 2.
kerroksessa. Tapahtumalle on sivu Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/297052693822801/
Vuosijuhlamiitti
Olemme päättäneet järjestää Vuosijuhlan jälleen miittimuodossa, koska se oli kovin suosittu vuosi sitten.
Näillä näkymin vuosijuhlamiittaamaan pääsee heti Uudenvuoden päivänä 1.1. ja suljemme
Hämeenkosken leirimajan ovet sunnuntaina 4.1. Varsinainen vuosijuhla tulee siis sijoittumaan
lauantai-iltaan 3.1. Laitamme tarkemman aikataulun ja kutsun juhliin lähempänä vuodenvaihdetta.

Hobitti-näytelmä Imatralla
Tammikuussa 2015 Teatteri Imatra esittää yhteistyössä Irti-teatterin kanssa Glyn Robbinsin
dramatisoiman version J.R.R. Tolkienin Hobitti-kirjasta. Tämän pohjoismaisen ensi-illan suomennoksesta
ja ohjauksesta vastaa Timo Rissanen. Kontulaiset ovat suuntaamassa lauantain 31.1.2015 klo 16.00
näytökseen. Muutamia lippuja on vielä jäljellä ryhmävarauksestamme. Ilmoittaudu mukaan Käärmessä.
Tarvittaessa varaamme lippuja lisää, jos näytökseen vain on paikkoja jäljellä. Tähän keskusteluun löytää
seuraavasti: Kontu → Vihreä Lohikäärme → Miitit → Kohtauspaikka → Hobitti-teatteria Imatralla 2015!
Restoring the Shire
Saimme alkusyksystä Unkarin Tolkien-seuralta viestiä suunnitelmasta järjestää kansainvälinen leiri
Tolkienista innostuneille alle 30-vuotiaille. Restoring the Shire järjestettäisiin heinäkuussa 10.–19.7.2015,
ja se keskittyisi hobittimaiseen elämäntyyliin esimerkiksi kädentaitojen, omavaraisen elämisen ja
huvitusten kautta – unohtamatta tietenkään yleistä Tolkien-intoilua.
Projektiin on pyydetty rahoitusta EU Erasmus+ Youth Mobilityn kautta, mikä tarkoittaa, että siitä ei
tarvitsisi maksaa mitään ja että matkakuluista ainakin suurin osa korvattaisiin. Tästä johtuu myös leirin
ikäraja. EU:n vastausta ja leirin varmistumista odotellaan vielä tammi–helmikuuhun, mutta nyt olisi hyvä
hetki pohtia mahdollisuuksiaan lähteä mukaan.
Paikalle on saapumassa ihmisiä Suomen lisäksi Unkarista, Liettuasta, Slovakiasta ja Saksasta. Suomalaisia
on ilmoittautunut jo 8, mutta tilaa olisi vielä viidelle. Asiaa ehtii miettiä vielä ensi vuoden puolellakin,
mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisää tietoa löytää Vihreästä Lohikäärmeestä, jonka
kautta ilmoittautuminenkin hoidetaan yksityisviesteilemällä Otakille. Kontu → Vihreä Lohikäärme →
Miitit → Kohtauspaikka → Invitation to the Shire Project in Hungary
Hupparit
Olemme jo vuosikausia haaveilleet yhdistyksen huppareista. Nyt niitä on tulossa! Olemme tekemässä
kimppatilausta, josta jokainen maksaa oman osuutensa etukäteen. Yksityiskohtia, kuten hupparin mallia
tai hintaa ei ole vielä sovittu eikä päätetty. Eli nyt on aika käydä esittämässä omat toiveensa hupparin
mallista, väristä sekä kuviosta. Tilaus tehdään kun olemme päässeet riittävään yksimielisyyteen
haluistamme. Soppaa pääsee hämmentämään tämän polun takana: Kontu → Vihreä Lohikäärme →
Suomen Tolkien-seura → Tiedotteet → Seuralle huppareita - viimeinkin!
Lopuksi vielä jäsenmaksumuistutus!
Jäsenkausi on vuosittain 1.9.–31.8. Jos et vielä ole maksanut kauden 2014–15 jäsenmaksua,
sen voi maksaa seuran tilille FI95 2001 1800 0427 42 (käytä viitenumerona jäsennumeroasi,
jonka näet HobSanin osoitekentästä). Vaalikokouksessa 2.8.2014 jäsenkauden 1.9.2014–
31.8.2015 jäsenmaksujen suuruuksiksi vahvistettiin seuraavat:
● Perusjäsenyys: 18 euroa
● Perhejäsenyys: 10 euroa
● Kannattajajäsenyys: 50 euroa.

