Suomen Tolkien-seura Kontu ry
Toimintasuunnitelma kaudelle 1.9.2018 – 31.8.2019
Tiedotus ja yhteistyö
Hobittilan Sanomat: Julkaistaan kolme-neljä Hobittilan Sanomat -tiedotuslehteä.
Smial-kilpailu: Toimintavuoden aikana on käynnissä kaksi seuran smialeille tarkoitettua Smialkilpailua, eli kalenterivuosien 2018 ja 2019 kilpailut, jotka järjestää kullekin kalenterivuodelle
valittu smial-vastaava. Palkinnot jaetaan vuosijuhlassa tammikuussa 2019 ja 2020.
Muut Tolkien-järjestöt: Harkitaan mahdollisuutta pitää yhteyttä erityisesti edellisten vuosien
aikana tutuiksi tulleisiin ulkomaisiin Tolkien-järjestöihin esimerkiksi lähettämällä heille julkaisuja
tai joulukortteja.
Arkisto: Jatketaan arkiston kokoamista, ylläpitämistä ja käytettävyyden parantamista. Selvitetään
seuran vanhojen materiaalien sijaintia ja mahdollisuutta saada säilytettäväksi arkistoon.
Kuvastaja-palkinto: Jaetaan tarvittaessa vuoden 2017 parhaalle suomalaiselle fantasiakirjalle
Kuvastaja-palkinto. Esikarsinnan ja valintatyön toteuttaa Kuvastaja-raati. Palkinto jaetaan
Helsingin-kirjamessuilla lokakuussa 2018.
Yhteistyökokous: Osallistutaan fantasia- ja scifi-järjestöjen yhteistyökokoukseen Tampereella
9.3.2019.
Tolkien Reading Day: Vietetään Tolkien Reading Dayta 25.3.2019 ainakin kirjastoille suunnatulla
mainostuksella.
Kersti Juvan 70-vuotisjuhla: Onnitellaan ansioitunutta suomalaista Tolkien-kääntäjää ja seuran
kunniajäsentä Kersti Juvaa syntymäpäivän johdosta 17.9.2018.
Tolkien-elokuva: Seurataan Dome Karukosken Tolkien-elokuvan julkaisuaikataulua, tiedotetaan
siitä ja harkitaan yhteistyötä esimerkiksi kaupallisten toimijoiden kanssa.
Tietosuojaselosteet: Jatketaan keväällä 2018 aloitettujen tietosuojaselosteiden työstämistä.
Tapahtumat:
Tapahtumia, erityisesti miittejä, aikataulutettaessa tarkistetaan con-tapahtumakalenteri ja
mahdollisuuksien mukaan vältetään päällekkäisyydet jäsenistöä kiinnostavien tapahtumien kanssa.
https://confluence.tracon.fi/display/CONCON/Tapahtumakalenteri
Miitit: Järjestetään neljä tai viisi miittiä, joista yksi on nelipäiväinen The Miitti kesällä 2019.
Toimintavuoden ensimmäinen miitti on Syysmiitti, joka pidetään Mallinkaisten leirikeskuksessa
Janakkalassa joko pe 19.10. – su 21.10. tai pe 26.10. – su 28.10.2018.
Kuukausitapaamiset: Smial Brandagamba järjestää seuran kuukausitapaamisia joka kuukauden
viimeisenä sunnuntaina Helsingissä.

Vuosijuhla: Seuran 27. vuosijuhlaa vietetään lähellä varsinaista päivää eli tammikuun kolmatta,
kuten lauantaina 5.1.2019. Juhla voi olla esimerkiksi juhlaillallinen joko mahdollisesti
järjestettävässä vuosijuhlamiitissä tai muilla tavoin.
Suomenlinna-piknik: Järjestetään piknik-muotoinen kesätapaaminen Suomenlinnassa yhdessä
muiden fantasia- ja scifi-järjestöjen kanssa kesällä 2019.
Conit: Osallistutaan resurssien salliessa coneihin, esimerkiksi Traconiin ja Finnconiin. Finnconissa
Jyväskylässä pe 5.7. – su 7.7.2019 on kunniavieraana Kersti Juva, ja yhtenä teemana on Tolkien.
Harkitaan yhteistyötä Finnconin kanssa asiassa.
Tolkien Societyn Tolkien 2019 -tapahtuma Birminghamissa: Mainostetaan Tolkien Societyn
elokuussa 2019 Birminghamissa järjestämää viisipäiväistä tapahtumaa suomalaisille tolkienisteille
ja keskustellaan tarpeen vaatiessa seuran edustamisesta paikan päällä.
Myyntitavarat
Seuran myyntitavaroita myydään miiteissä, coneissa ja muissa tapahtumissa. Tilauksia on
mahdollista tehdä myös postitse. Vuoden 2019 keväällä keskustellaan seuraavan hupparitilauksen
tarpeesta ja toteutuksesta. Kesällä 2017 hankittu iZettle-maksulaite mahdollistaa
maksukorttimyynnin.
Myyntitavaratilanne ennen kesän 2018 The Miittiä: kangaskasseja 10, haalarimerkkejä 43, T-paitoja
14, badgeja n. 500, värityskirjoja reilu 60.

