HOBITTILAN SANOMAT
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti
nro. 114, 2/2018 (syyskuu)

Syksy ja sienet ovat saapuneet kaikkia hobitteja ilahduttamaan. Niinpä on aika myös
Hobittilan Sanomien saapua kertomaan seuran syyskauden toiminnasta. Tässä numerossa
luodaan myös lyhyt katsaus menneeseen kesään The Miitin ja hallituksen vaihtumisen osalta,
mutta ajankohtaisempia asioita ovat jäsenmaksupäivän ja syysmiitin lähestyminen sekä
legendaarisen kunniajäsenemme Kersti Juvan 70-vuotissyntymäpäivä. Juva on myös
kunniavieraana ensi vuoden Finnconissa, jonne kehotamme keskimaalaista kansaa
vaeltamaan joukolla häntä kuulemaan.
___________________________________________________________________________

The Miitti 2.8-5.8.2018
Keravanjärven leirikeskus oli meille uusi tuttavuus miittipaikkana, ja vaikka puitteet
osoittautuivatkin hivenen puutteellisiksi, itse miitti taisi useimpien osanottajien mielestä olla
hauska. Erityisen mainio oli tukevalla laiturilla varustettu matala ranta, jonka hellekesän
lämmittämästä vedestä otettiin kaikki ilo irti. Myös saunan mietoa löylyä kiiteltiin, eikä
välikaton massiivinen ampiaispesäkään hillinnyt saunojien intoa.
Paikan lisäksi miitin uutuutena oli varsin toimivaksi osoittautunut nakkilista, jolta kukin sai
varata itselleen parhaiten maistuvat miittijärjestelyjä avustavat tehtävät. Näin saatiin
jouhevasti hoidettua niin yhteisruokailujen järjestelyt, niistä kertyneet tiskivuoret kuin
miitipaikan loppusiivouskin.
Tavalliseen miittitapaan The Miitissä pelattiin runsaasti lautapelejä, tällä saralla uutuutena
myös liveversio klassikkopeli Roborallysta. Auringon porotuksessa hiekkakentälle
rakennetussa peliruudukossa selviytymistaisteluaan käyneet robotit varustautuivat varsin
vikkelästi erilaisilla aurinkosuojilla, mikä antoi oman lisänsä pelin seuraamisen hauskuuteen.
Perinteiset bofferiturnajaiset käytiin melkoisen asearsenaalin turvin, ja tuimien taisteluiden
jälkeen voittajaksi suoriutui Merri. Myös grilliruokaa ja lettuja nautittiin parhaiden
miittiperinteiden mukaisesti, joskin avotulikiellon takia jouduttiin turvautumaan tunnelmaa
hiukan latistaneeseen kaasugrilliin. Lisäksi tanssittiin, taiteltiin paperia, askarreltiin badgeja,
vaelleltiin luontopolulla kimurantteihin kysymyksiin vastaillen ja ylipäätään oleskeltiin ja
viihdyttiin hyvässä seurassa. Seuran vaalikokouskin saatiin pidettyä muun touhun lomassa.

Konnun hallitus kaudella 2018 - 2019
Vaalikokouksessa 4.8.2018 Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallitukseen kaudelle 2018 2019 valittiin seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Olli “Olórin” Pitkänen
Varapuheenjohtaja: Sonja “Heathertoes” Virta
Sihteeri: Janne “Círdan” Seppänen
Rahastonhoitaja, jäsensihteeri, webmaster: Mikko “Micco” Nikkilä
Tapahtumavastaava: Miikka “Mic” Uotila
Miittivastaava, tarvikevastaava: Anna “Jaamar” Saarimaa
Miittivastaava, paino- ja postitusvastaava, arkiston- ja kirjastonhoitaja: Santeri “Incanus”
Palin
Hobittilan Sanomien päätoimittaja, Internet-sivujen päivittäjä: Lotta “Isilmírë” Raatikainen
Myyntitavaravastaava: Leena “Shetai” Peippo
Muuttuneista yhteystiedoista on hyvä ilmoittaa ensi tilassa jäsensihteerille osoitteeseen
jasensihteeri@suomentolkienseura.fi. Hallitukselle osoitetut kysymykset, ehdotukset ja muut
asiat voi lähettää osoitteeseen puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
___________________________________________________________________________

Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2018 - 31.8.2019
Vaalikokouksessa päätettiin yksimielisesti nostaa seuran perusjäsenmaksua kahden euron
verran. Perhejäsenmaksu sekä kannatusjäsenmaksu säilyvät ennallaan. Maksamalla
jäsenmaksun saa alennusta miittimaksuista ja seuran myyntitavaroista sekä tukee seuran
toimintaa.
Tilinumero: FI95 2001 1800 0427 42
Maksun saaja: Suomen Tolkien-seura Kontu ry
Viitenumero: jäsennumero, joka löytyy mm. tämän HobSanin osoitekentästä
Eräpäivä: 31.10.2018
Maksettava summa:
Perusjäsenyys 20 €
Perhejäsenyys 10 €
Kannattajajäsenyys 50 €

Kersti Juva 70 vuotta
Kersti Juva, jonka asiantuntevan käännöstyön ansiosta meillä on maanmainiot suomennokset
Tolkienin keskeisistä teoksista, täyttää kunnioitettavat 70 vuotta syyskuun 17. päivä. Tolkienseura muistaa kunniajäsentään kortilla ja kukkalähetyksellä sekä kehottaa jäsenistöään
osallistumaan joukolla ensi vuoden Finnconiin, jossa Juva on kunniavieraana.
___________________________________________________________________________

Syysmiitti Mallinkaisilla 19. - 21.10.2018
Tänä vuonna syysmiitti pidetään Mallinkaisten leirikeskuksessa Janakkalassa. Paikka on
ainakin osalle meistä ennestään tuttu, sillä siellä on pidetty syysmiittiä kerran
aikaisemminkin. Majoittuminen tapahtuu päärakennuksessa jossa on varsin tilavat
majoitushuoneet. Lisäksi on sali, tilava ja toimiva keittiö ja suuri kuisti. Vessoja ja suihkuja
on useampiakin. Saunalla pesuvesi lämpiää padassa.
Sänkypaikkoja on 48 ja rakennuksessa saa oleilla kerralla 50 henkeä.
Ilmoittautuminen miittiin Mellonin kautta alkaa maanantaina 24.9.2018 klo 18.00.
Miitin hinta on seuran jäsenille 20e ja muille 23e. Tämä miitti menee vielä 2017-2018
jäsenmaksulla. Eräpäivä on 15.10.2018
Lisätietoja ja keskustelua miitistä Vihreän Lohikäärmeen miittitopikissa
https://kontu.me/keskustelut/syysmiitti-mallinkaisilla-19-21-10-2018.6207/

