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Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikertomus kaudelta 1.9.2019–31.8.2020
Tapahtumat
Miitit
–Syysmiitti
–Vuosijuhlamiitti
–Kevätmiitti
–XVIIII The Miitti

Kuukausitapaamiset

Vuosijuhla

Tolkien Reading Day

Suomenlinna-piknik
Finncon
Smialit

Kauden aikana järjestettiin neljä miittiä, yhteensä osallistumisia oli 113,
mikä on 16 enemmän kuin edellisellä kaudella.
Pidettiin Mallinkaisten leirikeskuksessa Janakkalassa 13.9.-15.9.2019. Ilmoittautuneita oli 34.
Pidettiin Lapjärven leirikeskuksessa Miehikkälässä 3.1.-6.1.2020. Ilmoittautuneita oli 34. Miitissä pidettiin vuosijuhla ja Seuran vuosikokous lauantaina
4.1.
Miittiä varten oli varattu Tuusulan Kesärinne, mutta koronatilanteen vuoksi
miitti jouduttiin perumaan.
Pidettiin 13.8.-16.8.2020 Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ilmoittautuneita
oli
vähän
päälle
20.
Ohjelmassa oli jo perinteeksi muodostunut Neuvottomien neuvoston tietokilpailu, Britannian Tolkien Societyn pubivisaa netin yli, Osgiliathin pidotlarppi ja hobitti cosplayta.
Helsingissä järjesti Smial Brandagamba kuun viimeisenä sunnuntaina Oluthuone Kaislassa Kaisaniemessä alkuvuoteen 2020 asti. Koronaepidemian aikana kuukausitapaamisia ei ole järjestetty.
Vuosijuhla järjestettiin miitin yhteydessä Miehikkälän Lapjärvellä 4.1. Ohjelmassa oli juhlapäivällinen, Elämäni biisi visailua, smial-palkinnon jakaminen sekä yhteislaulua. Juhlan päätteeksi nostettiin malja Tolkienille.
Lukupäivä oli ma 25.3.2019, ja sen teemana oli ”Luonto ja teollisuus”. Kirjastoille laitettiin tiedote tapahtumasta, mutta ne olivat lukupäivänä suljettuina koronan takia. Smial Juhlapuu järjesti Kultaisessa Ahvenessa keskustelun aiheesta. Smial Brandagamban suunniteltu kuukausitapahtuma jouduttiin
perumaan.
Perinteinen spefi-järjestöjen yhteispiknik Suomenlinnassa peruttiin koronan
vuoksi.
Peruttiin koronan vuoksi.
Smilait järjestivät omaa ohjelmaansa. Brandagamba järjesti Helsingissä syntymäpäiväjuhlan ja lukupiirejä, ja Morel järjesti Tampereella joka toinen
torstai lukupiirin ja joka toinen torstai muuta (kuten lautapelejä ja leffoja).
Keväällä ja kesällä tapaamisia satunnaisesti.

Tiedotus ja yhteistyö
Hobittilan Sanomat
Internet

Kuvastaja-palkinto

Julkaistiin kolme tiedotuslehteä: #117 (2/2019) syyskuussa, #118 (3/2019)
joulukuussa ja #119 (1/2019) heinäkuussa.
Seuran internetpalveluihin kuuluvat kotisivut (http://suomentolkienseura.fi),
Kontu-sivujen (http://kontu.me) alla Vihreä Lohikäärme -foorumi sekä Tolkien-tietouteen keskittynyt Kontuwiki (http://kontu.wiki).
Jaettiin palkinto Helsingin kirjamessuilla Maria Turtschaninoffin kirjalle
Maresin voima (Tammi, suom. Marja Kyrö). Raadin puheenjohtajana toimi
Marianna Leikomaa. Voittajakirjaa raati luonnehti näin: “Kirja kertoo etenkin lukutaidon ja koulutuksen merkityksellisyydestä.” “Magia on upean
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Smial-kilpailu

Yhteistyökokous

omaperäistä, feministiset teemat vahvoja ja seksipositiivisuus mainiota.”
“Hyvää oli myös vaikean äitisuhteen käsittely, naishallitsija sekä sen tajuaminen, että kaikki miehet eivät ole pahoja raakalaisia ja heilläkin on oikeus
oppia.” “Romaanin yksittäisistä huippuhetkistä on mainittava hallan karkoitus” “Upea päätös sarjalle.” Lyhyelle listalle nostettiin Siiri Enorannan Tuhatkuolevan kirous (WSOY), Magdalena Hain Kolmas sisar (Otava), Terhi
Tarkiaisen Pure mua (Tammi) ja Katja Törmäsen Karhun morsian (Like).
Vuoden 2019 smial-kilpailun voitti verkkosmial Juhlapuu. Voittaja palkittiin
seuran vuosijuhlassa la 4.1.2020 smialin toimintaan tarkoitetulla lahjakortilla. Smial-vastaavaa ei vuosiksi 2019 tai 2020 valittu.
Suomen spefi-seurojen yhteistyökokous pidettiin Tampereella lauantaina
29.2.2020. Miikka Uotila edusti Seuraa kokouksessa.

Arkisto ja kirjasto
Seuran arkisto ja kirjasto sijaitsee Helsingissä arkistonhoitaja Santeri Palinin
luona. Arkistossa keskitytään toisaalta seuraan ja suomalaiseen Tolkien-harrastukseen liittyviin asiakirjoihin ja toisaalta vaikeasti saatavilla oleviin Tolkieniin liittyviin julkaisuihin kuten ulkomaisiin Tolkien-lehtiin. Arkisto ja
kirjasto koostuvat nyt muun muassa seuran omista julkaisuista eli Hobittilan
Sanomista, Legolaksista ja seinäkalentereista, seuran ja Verkkoyhteisö
Kontu ry:n asiakirjoista, ulkomaisten Tolkien-seurojen lehdistä, Tolkien-kirjallisuudesta ja suomalaisten spefi-järjestöjen yksittäisistä lehdistä.
Myyntitavarat
Seuran myyntitavaroita olivat seuran logolla varustetut kangaskassit, värityskirja-Legolas, kaksi kangasmerkkidesignia (”That’s what I’m Tolkien about”
ja Lumihiutale), rintamerkit sekä t-paidat. Keväällä tilattiin huppareita ja tpaitoja, joita myytiin ennakkoon ja ostettiin myös varastoon. Seuran tuotteita
myytiin miiteissä ja postitse.
Jäsenet
Toimintakauden alussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 80 ja
kauden lopussa 79 (perusjäseniä 59, perhejäseniä 14 ja kunniajäseniä 6).
Hallinto
Hallitus

Hallitus koostui seitsemästä varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Puheenjohtajana toimi Olli Pitkänen ja varapuheenjohtajana ja postivastaavana Janne Seppänen (varajäsen), sihteerinä Hanna Jungman, rahastonhoitajana, jäsensihteerinä ja webmasterina: Mikko Nikkilä, miittija tarvikevastaavana Anna Saarimaa, miitti- ja turvallisuusvastaava
Nienna Lagus, tapahtumavastaavana Miikka Uotila (varajäsen), tiedottajana Liisa Kujala, Hobittilan Sanomien päätoimittajana Lotta Raatikainen
ja myyntitavaravastaava ja paino- ja postitusvastaavana Katja Vihavainen.
Hallituksen ulkopuolla arkiston- ja kirjastonhoitajana toimi Santeri Palin
ja Kuvastaja-raadin puheenjohtajana Marianna Leikomaa.
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Kokoukset

Hallitus kokousti toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa järjestäytymiskokous mukaan lukien. Kokouksia pidettiin sekä ircissä että kasvotusten
miiteissä, minkä lisäksi hallitus tapasi ja kokousti marraskuussa 2019 puheenjohtajan luona. Lisäksi pidettiin vuosikokous Lapjärven leirikeskuksessa
Miehikkälässä lauantaina 4.1.2020 sekä vaalikokous The Miitissä Särsjärven
leirikeskuksessa, Padasjoella lauantaina 15.8.2020.
Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelmaan päivitettiin miittipaikkojen tietoja. The Miittiä
varten ostettiin käsidesiä ja kertakäyttökäsineitä sekä varalle maskeja. Sovittiin toimintaohjeista koronatartunnan varalle.
Seura mediassa
Yle Uutiset

Espanjan Tolkien-seura

Ylen jutussa 25.9.2019 Tolkien-nimien suomennoksista oli linkki
Kontu-wikiin. Jutussa kerrottiin, että "Kontuwikistä löydät Pitkäsen Lohikäärmevuori-kirjan nimistön ja voit tehdä vertauksia Juvan suomennoksiin ja alkukieleen." ja "Juva sanoo pitävänsä erityisesti keksimästään
Viljami Voivalvatti-nimestä (engl. Barliman Butterbur). Kontuwiki kertoo nimien ja käännösten taustoista."
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/09/25/kuinka-bilbo-bagginsista-tuli-ensin-kalpa-kassinen-ja-sitten-bilbo-reppuli
Espanjan Tolkien-seura teki haastattelun lehteensä Suomen Tolkien-seura
Konnun toiminnasta kesäkuussa 2020.

Vuoden suurimmat Tolkien-uutiset
Christopher Tolkien

John Garthin kirja

Kersti Juvan kirja

Amazonin sarja

Britanniasta tuli tammikuun 16. päivä tieto Christopher Tolkienin kuolemasta. Seura julkaisi sivuillaan muistokirjoituksen,
jossa kerrottiin Christopher Tolkienin toiminnasta isänsä JRR
Tolkienin työn jatkajana.
Jonh Garthin teos The Worlds of J. R. R. Tolkienista julkaistaan suomenkielisenä käännöksenä maaliskuussa 2021 nimellä
J. R. R. Tolkienin maailmat, kustantajana WSOY, suomentajana Jaakko Kankaanpää.
Suomentaja Kersti Juva kirjoittaa kirjan J. R. R. Tolkien’in teosten kääntämisestä. Kirjan on määrä ilmestyä syksyllä 2021 ja
sen julkaisee Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Uutisia Amazonin Keski-Maa-sarjasta: Vuoden mittaan Amazon on kertonut sarjan tekijöistä ja näyttelijöistä, mutta sarjan
sisällöstä on tullut vain vähän vahvistettuja tietoja. Niiden mukaan sarja ajoittuisi Toiselle ajalle ja sen uskotaan keskittyvän
valtasormuksiin ja Númeroniin. Sarjan ensimmäisen kauden
kuvaukset alkoivat alkuvuodesta 2020, mutta ne jouduttiin keskeyttämään koronapandemian vuoksi ja jatkamaan päästiin
vasta usean kuukauden tauon jälkeen. Amazonin mukaan toiveena on ollut, että sarjaa päästäisiin striimaamaan jo vuonna
2021, mutta pandemia saattaa lykätä julkaisua.

