HOBITTILAN SANOMAT
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti

nro. 120, 2 / 2020 (marraskuu)

Syksy saapui ja kohta käydään jo talveen. Kesästä on jäljellä enää sato ja muistot, jotka toki täyttävät
mahaa ja lämmittävät synkkenevässä maailmassa. Vuoden ensimmäisen miitin jouduimme perumaan
poikkeusolojen iskiessä Suomeen, mutta kesällä saimme kaikki hengähtää tästä ja osa pääsi osallistumaan miittiin. Itse en ehtinyt paikalle ja osa katsoi paremmaksi jättäytyä pois, kun kulkutauti näytti
leviävän uudelleen. Ja nyt olemme siinä vaiheessa, että jouduimme perumaan syysmiitin ja myös
tulevan vuosijuhlamiitin, kun kulkutauti on syksyn myötä levinnyt uudestaan. Toivokaamme kuitenkin parasta ja muistakaamme pitää yhteyttä muin tavoin: Vihreässä Lohikäärmeessä, Kultaisessa Ahvenessa (Discord ja ##kontu) ja Muratissa (WhatsApp). Muista maksaa jäsenmaksusi (lasku tiedotteen lopussa)!
Rauhaisaa talven odotusta toivottaen,
puheenjohtaja
Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokoukseen
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous järjestetään etäyhteyden välityksellä 19.1.2021 klo
19. Linkki etäyhteyteen lähetetään Seuran jäsenille sähköpostilla viikkoa ennen kokousta, eikä osallistuakseen tarvitse erillistä ohjelmaa. Kannattaa silti tulla kokoukseen ajoissa siltä varalta, että jotain
ongelmia yhteyden ja ohjelmien kanssa ilmenee. Kokouksessa hyväksytään viime kauden (1.9.2019–
31.8.2020) toimintakertomus ja tilinpäätös, ja nämä ovat luettavissa Seuran sivuilla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Mikäli kokoukseen liittyen on jotain epäselvää, ota yhteyttä puheenjohtajaan
(puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi).
Esityslista
Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Asialistan hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Kokouksen päättäminen
Uusi Hallitus
The Miitissä järjestetyssä vaalikokouksessa valittiin Seuralle hallitus vuodeksi syyskuussa alkaneelle
kaudelle. Puheenjohtajana jatkaa Olli Pitkänen ja uusiksi jäseniksi valittiin Taru Heikkinen ja Elias
Jungman. Hallituksen jäsenyydestä luopuivat Lotta Raatikainen ja Katja Vihavainen. Hallituksen kokoukset ovat avoimia ja niihin voi osallistua, vaikka olemme siirtyneet tutulta irkkikanavalta (video)puheluihin. Linkin kokoukseen saa pyydettäessä. Kokouksia on noin kahden kuukauden välein
ja niistä ilmoitetaan Vihreässä Lohikäärmeessä. Seuraavalla sivulla hallituksen järjestäytyminen, jäsenten esittelyt ja yhteystiedot.

Olli Pitkänen (Olórin), puheenjohtaja
puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
Olen kahdeksankolmatta ikäinen agrologi itärajaltamme Karjalasta ja luen maataloustieteitä Helsingin yliopistossa, mutta nykyisin asun Parikkalassa. Tolkieniin tutustuin alunperin elokuvien kautta (hyi!) ehkä yläasteella. Muutaman vuoden sisään sain kirjatkin luetuksi ja satuin Valinor-nimiselle sivustolle lukemaan lisää aiheesta. Tämä sivusto
siirtyi pian määrittelemättömälle tauolle ja löytyy nykyisin Internetarkiston kätköistä. Kontuun löysin lukioaikaan ja
miiteissä olen käynyt vuodesta 2010. Hallitukseen liityin 2014 kesällä ja toimin kolme vuotta tapahtumavastaavana,
minkä jälkeen minut valittiin puheenjohtajaksi.

Taru Heikkinen (Samooja), varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
Olen -84 vuonna syntynyt entinen hoitoalan-, nykyisin it-alan ammattilainen Helsingistä. Suomen Tolkien-seuraan
ja Kontuun liityin 2000-luvun alkupuolella. Seuran hallituksessa olen vaikuttanut aiemmin useissa eri rooleissa (mm.
tapahtumavastaava sekä varapuheenjohtaja), sekä Suomen Tolkien-seurassa että edesmenneessä Verkkoyhteisö Kontu
ry:ssä. Muutaman vuoden tauon jälkeen palaan nyt täksi kaudeksi varapuheenjohtajan jakkaralle. Seuran tapahtumissa ja
miiteissä pyrin käymään aina kun se vain on mahdollista, Smial Brandagamban toiminnassakin saatan silloin tällöin
pistäytyä.
Vapaa- ajalla vietän paljon paljon aikaa energisen ja temperamenttisen nuoren koirani kanssa, yrittäen koulia siitä
yhteiskuntakelpoista koirakansalaista. Toistaiseksi kilpakenttien menestys on jäänyt vielä saavuttamatta, mutta yritys on
kuitenkin kova.

Hanna Jungman (Hanna Kullanväärti), sihteeri ja paino- ja postitusvastaava
sihteeri@suomentolkienseura.fi
Olen Suomen Tolkien-seuran hallituksessa mukana toista kautta. Tolkienin luoma maailma on ollut suuri ilon ja
innoituksen lähteeni jo parin vuosikymmenen ajan, mutta vasta pari vuotta sitten löysin tieni yhdistykseen. Muita rakkaita
harrastuksia minulle ovat spefi-kirjallisuus, käsityöt ja polkujuoksu. Työkseni yritän myydä hobiteille kenkiä ja olen kahden koululaisen äiti. Kotipaikkani on Helsinki.

Mikko Nikkilä (Micco), rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja webmaster
rahastonhoitaja@suomentolkienseura.fi
jasensihteeri@suomentolkienseura.fi
webmaster@suomentolkienseura.fi
Olen vuonna 1989 syntynyt entinen opiskelija Helsingistä. Vapaa-ajallani istun usein tietokoneella, muun muassa
Konnun keskustelufoorumilla vierailen silloin tällöin. Krokotiilien ja dinosaurusten ohella pidän muistakin hirviöistä,
mutta myös Tolkienista, hyvästä kirjallisuudesta sekä lähes kaikenlaisesta historian, kielten, luonnontieteiden ja tietoteknisten asioiden tutkiskelusta. Lisäksi harrastelen intialaisten, japanilaisten ja thaimaalaisten elokuvien tiettyjä alagenrejä.
Osallistun melko aktiivisesti smial Brandagamban toimintaan.

Anna Saarimaa (Jaamar), tarvikevastaava
Olen vuonna 1986 syntynyt kahden lapsen äiti Kanta-Hämeestä. Yli puolet elämästäni olen kuitenkin vaikuttanut
Etelä-Karjalassa ja sydän jäi Kaakkois-suomeen.
Tolkienin tuotantoon olen tutustunut jo lapsena, mutta varsinainen into heräsi ehkä vasta leffojen jälkeen. Silti
kirjat ovat olleet minulle aina ne rakkaammat. Konnun ja Vihreän Lohikäärmeen löysin vuonna 2006, ensimmäisessä
miitissäni olin kesällä 2007 ja seuraavana kesänä jo järjestämässä The Miittiä. Olin useamman vuoden Verkkoyhteisö
Kontu ry:n hallituksessa tapahtumavastaavana ja Tolkienseuran ja VyK ry:n yhdistymisen aikaan puoli kautta puheenjohtajanakin. Sen lisäksi olen ollut mukana perustamassa kahta eri smialia (Marach Luumäellä ja verkkosmial Juhlapuu).
Muutaman vuoden hallitustauon jälkeen palailin vuonna 2018 miittivastaavan rooliin joka on minulle se luontevin hallitusnakki.

Nienna Lagus (Sidhiel), miittivastaava ja turvallisuusvastaava
tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi

Liisa Kujala (Ilma), tiedottaja
tiedotusvastaava@suomentolkienseura.fi
Olen junantuoma helsinkiläinen, alun perin kotoisin metsän keskeltä Pohjois-Pirkanmaalta, missä edelleen vietän
paljon vapaa-aikaa. Tolkienin tarinoihin tykästyin jo lapsena, mutta enemmän kiinnostuin fantasiasta nyt aikuisiällä, kun
kaipasin hauskaa tekemistä vastapainoksi työlle. Tolkien-seuraan liityin kolmisen vuotta sitten Worldconin jälkeen. Hallituksessa olen kiinnostunut etenkin some-viestinnän kehittämisestä. Tavoitteenani on paitsi kertoa Konnun toiminnasta
jäsenille ja kiinnostuneille, myös välittää tietoa kansainvälisistä Tolkien-asioista ja -tapahtumista. Seuran ohella olen mukana Brandagamban toiminnassa. Fantasiakirjojen lisäksi olen kiinnostunut elokuvista ja sarjoista. Harrastuksiini ovat
kuuluneet melko satunnaisesti myös historialliset tanssit ja cosplay, joten tarvittaessa minulta löytyy varsinkin haltiaaiheista rekvisiittaa.

Elias Jungman (Pippin), paino- ja postitusvastaava
Olen Elias Jungman (16 vuotta) ja tulin hallitukseen koska haluan kokemusta yhdistystoiminnasta. Suomen Tolkien-seuran toimintaan olen tullut äitini innostamana. Tykkään miittailla, pelata lautapelejä ja olen myös joskus mukana
smial Brandagamban toiminnassa. Opiskelen ensimmäistä vuotta tieto- ja viestintätekniikkaa ja lukio-opintoja.

Miikka Uotila (Mic), tapahtumavastaava (varajäsen)
tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi
Tampereella asuva Smial Morelin jäsen. Olen ollut Suomen Tolkien-seuran ja Morelin jäsen jo kohta parikymmentä vuotta. Tolkien-seurassa olen vuosien varrella toiminut useammassa eri nakissa. Tänä vuonna tapahtumavastaavana vastaan yhteistyöstä muiden tapahtumien ja yhdistysten kanssa.

Janne Seppänen (Círdan), postilokerovastaava (varajäsen)
Olen 26-vuotias opiskelija, joka on kotoisin Kainuusta mutta asustelee nykyään Helsingissä. Suomen Tolkienseura Kontu ry:n sekä Konnun toiminnassa on tullut pyörittyä jo melko pitkään, ja hallituksessakin olen ollut aktiivinen
jonkin aikaa. Tällä kaudella olen varapuheenjohtaja, sitä ennen toimin neljä kautta sihteerinä. Vapaa-ajallani katselen
leffoja ja tv-sarjoja, kuuntelen hyvää musiikkia ja luen kirjoja, kun sille päälle satun. Tolkienin tuotanto on ollut lähellä
sydäntäni jo vuosia, eikä tilanne tule todennäköisesti koskaan muuttumaan. Pyörin aina ehtiessäni Smial Brandagamban
toiminnassa.

Hallituksen ulkopuoliset vastuutehtävät
Katja Vihavainen (Velmunen), myyntitavaravastaava
myynti@suomentolkienseura.fi
Marianna Leikomaa, Kuvastaja-raadin puheenjohtaja
kuvastaja@suomentolkienseura.fi
Santeri Palin (Incánus), arkiston- ja kirjastonhoitaja
arkisto@suomentolkienseura.fi
Vuosijuhla
Tänä vuonna Seuran vuosijuhlaillallisen järjestämisestä luovutaan, mutta vietämme pienimuotoisen
ohjelmallisen tuokion etäyhteyksin tammikuun kolmannen päivän iltana juhlistaaksemme Seuraamme ja kohottaaksemme yhdessä maljan professori Tolkienille. Tämän ohjelman järjestämiseen
ja ideointiin voi tutustua ja ottaa osaa Vihreässä Lohikäärmeessä (kontu.me/keskustelut/vuosijuhlamiitti-peruuntuu-etätapahtuma-ideoita.6439/). Ilmoittaudu juhlaan mellon.kontu.me, jotta tiedämme
lähettää osallistumislinkin sähköpostilla.

Joulukalenteri
Merri organisoi Vihreään Lohikäärmeeseen joulukalenteria muutaman vuoden tauon jälkeen. Kalenteriin kaivataan töitä erilaisilla tekniikoilla. Ideoita kunkin päivän luukkuun on kehitelty, vain tuotokset puuttuvat. Lue lisää ja varaa itsellesi luukku Käärmeessä (kontu.me/keskustelut/joulukalenterin-2020-aiheet-ja-aikataulut.6433/). Ja koska tarjolla on erilaisia tekniikoita, voi rohkeasti kokeilla
jotain uutta, vaikka ei olisi aivan varma kyvyistään!
Tulevat miitit
Vuosijuhlamiitti on peruttu, eikä hallitus toistaiseksi ole varannut uutta miittiä keväälle. Todennäköinen ajankohta olisi myöhemmin keväällä, ei vielä kevät talvella. Koska vallitsevassa tilanteessa miitin
kaltaisia kokoontumisia, joihin tullaan eri puolilta maata ja joissa ollaan läheisesti toistemme kanssa
tekemisissä pitkän aikaa, ei tulisi järjestää, emme katso mielekkääksi asettaa liikoja toiveita tilanteen
helpottamiseen ja suunnitella vielä uutta tapahtumaa. Mahdollisesti muunlaista tapahtumaa järjestetään Tolkien-lukupäivänä 25. maaliskuuta, mutta siitä lisää tuonnempana.
Miittisäännöt
Hallitus tarkisti miittisääntöjä, jotka olivat osittain vanhentuneet, erityisesti sen vuoksi, että pieniä
lapsia on tullut viime vuosina miittiin. Miittimaksujen määräytymistä koskevat kohdat 13–15 kirjoitettiin uudelleen. Lisäksi yksinkertaistettiin teräaseita koskevaa kohtaa 3. Muuten säännöt ovat ennallaan päihteettömyyden (kohdat 2, 4 ja 5), yleisen käytöksen ja vastuun omasta käytöksestä ja tavaroista (kohdat 1 ja 6–9), ikärajojen (kohdat 11 ja 12), seuraamusten (paikalta poistaminen ja miittikielto, kohdat 16–19) ja ilmoittautumisen ja maksukäytännön (kohdat 20–24) osalta.
Seuran järjestämissä tapahtumissa vastuussa on Suomen Tolkien-seura Kontu ry.
Seuran miittivastaava vastaa suurempien tapahtumien ennakkojärjestelyistä, tiedottamisesta sekä paikan päällä tapahtuman sujumisesta. Hän vastaa myös siitä, että paikalla on ensiaputaitoinen henkilö, joka on kaikkien osallistujien tiedossa.
Jos miittivastaava ei pääse paikalle, hän nimittää ensisijaisesti Seuran hallituksen jäsenen sijaisekseen. Hallitus voi myös
nimittää Seuran jäsenen vastuussa olevaksi henkilöksi, mikäli yhtäkään hallituksen jäsentä ei ole paikalla.
Miittivastaavaan saa tarvittaessa yhteyden sähköpostitse osoitteesta tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi.
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tapahtumien säännöt
1. Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n järjestämät tapahtumat noudattavat Suomen lakia.
2. Alkoholipitoisten juomien, huumaavien aineiden sekä luvattomien teräaseiden tai muiden aseiden tuominen miitteihin on ehdottomasti kiellettyä.
3. Jos teräaseelle on perusteltu käyttötarkoitus, voi sellaisen ottaa mukaan, kunhan ilmoittaa siitä etukäteen miittivastaavalle.
4. Osallistuja, järjestäjä tai vieras ei saa nauttia alkoholia miittipaikalla, eikä poistua alueelta nauttimaan alkoholia ja
palata tämän jälkeen miittialueelle alkoholin vaikutuksen alaisena.
5. Tupakointi tapahtuu ainoastaan sille erikseen varatulla paikalla.
6. Yleisiä käyttäytymissääntöjä ja tapahtuman järjestäjien antamia ohjeita on noudatettava.
7. Tapahtumapaikan tai leirikeskuksen tiloja ja omaisuutta on kohdeltava huolella niitä vahingoittamatta.
8. Järjestäjät eivät ota vastuuta osallistujien tahallaan aiheuttamista vahingoista tapahtumapaikalle tai toisilleen. Jokainen osallistuja vastaa itsestään.
9. Kaikki arvotavarat (kännykät, korut, CD-soittimet ym.) tuodaan paikalle omalla vastuulla.
10. Jos kärsit allergiasta tai sairaudesta, joka tulisi ottaa omasi tai yleisen turvallisuuden kannalta huomioon, tulee siitä
ilmoittaa järjestävälle taholle.

Osallistuminen ja maksut
11. Miitit ovat kaikille avoimia, eikä Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n jäsenyyttä tai rekisteröitymistä Vihreään Lohikäärmeeseen vaadita. Alaikäisten on kuitenkin toimitettava järjestävälle taholle huoltajan allekirjoittama, kirjallinen
lupa tapahtumaan osallistumisesta. Lupa tuodaan mukaan miittiin ja annetaan vastaavalle järjestäjälle.
12. Kaikkien yön yli kestävien tapahtumien ikäraja on 14 vuotta (samana kalenterivuonna 14 täyttävä voi tulla miittiin).
Alle 14-vuotias voi osallistua tapahtumaan vanhemman, huoltajan tai muun aikuisen seurassa huoltajan luvalla.
13. Hallitus päättää miittien osallistumismaksusta. Osallistumismaksu voi olla sama koko miitin ajalle tai eri maksut
paikalla vietettävien öiden mukaan. Seuran jäsenet saavat hallituksen päättämän alennuksen maksusta. The Miitin
ja vuosijuhlamiitin järjestäjät maksavat puolet osallistumismaksusta, jollei hallitus toisin päätä.
14. Miitissä saa vierailla lyhyesti ilmaiseksi, esimerkiksi tutustumassa toimintaan tai osallistumassa kokoukseen.
Pidemmästä vierailusta veloitetaan viiden euron päivävierailumaksu.
15. Vanhemman tai huoltajan seurassa miittiin tulevat alaikäiset lapset pääsevät puoleen hintaan, mikäli vanhempi tai
huoltaja on Seuran jäsen ja lapset ovat perhejäseniä. Kaikki alle kolmivuotiaat pääsevät miittiin ilmaiseksi. Myös
tätä nuoremmat lapset on ilmoitettava miittiin.
Seuraamukset
16. Miittivastaavalla tai hänen nimittämällään henkilöllä on oikeus poistaa tapahtumasta sopimattomasti käyttäytyvä
henkilö. Jos alaikäinen tapahtumaan osallistuja joudutaan lähettämään kotiin kesken tapahtuman, siitä ilmoitetaan
hänen vanhemmilleen tai holhoojilleen, jotka vastaavat myös siitä johtuvista kustannuksista. Seuralla on myös oikeus evätä sopimattomasti käyttäytyneen henkilön pääsy tuleviin tapahtumiin.
17. Mikäli alaikäinen osanottaja ei ole etukäteen toimittanut tai tuonut paikanpäälle vaadittua vanhempien lupalappua,
pyritään ensimmäisenä saamaan yhteys ko. osanottajan huoltajaan. Mikäli huoltaja tällöin on suostuvainen jättämään lapsensa tapahtumaan, saa tämä jäädä miittiin. Mikäli huoltaja ei kuitenkaan tähän suostu, sovitaan hänen
kanssaan mahdollisuuksien mukaan, kuinka toimitaan. Osanottaja voidaan tämän jälkeen toimittaa esimerkiksi
lähimmälle juna-asemalle tai muuhun vastaavaan paikkaan.
18. Päihteitä hallussaan pitävä tai niitä nauttiva henkilö poistetaan miittialueelta.
19. Jälkiseuraamukset sääntöjen rikkomuksista ovat harkinnanvaraisia ja tapauskohtaisia, toistuvista rikkomuksista
seuraa miittikielto.
Ilmoittautuminen ja maksukäytäntö
20. Keskustelualue Vihreässä Lohikäärmeessä Yhdistyksen tapahtumat -osiossa sekä Seuran verkkosivuilla ilmoitetaan hyvissä ajoin tulevasta tapahtumasta.
21. Mainittuna päivämääränä alkaa tapahtumaan ilmoittautuminen osoitteessa mellon.kontu.me. Mahdollisen osallistumismaksun eräpäivä on kahden (2) viikon päästä ilmoittautumisesta tai erikseen mainittuna eräpäivänä.
22. Eräpäivän jälkeen perutusta osallistumisesta veloitetaan täysi hinta. Ennen eräpäivää osallistumisensa voi perua
vapaasti.
23. Mikäli osallistuja ei maksa osallistumismaksua ajallaan hänet voidaan poistaa tapahtumasta sekä myös muista
Seuran tulevista tapahtumista, jos Seuran hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
24. Seuran tapahtumien osallistumismaksut suoritetaan Seuran tilille (Nordea FI95 2001 1800 0427 42) osallistujalle
yksilöllisellä viitenumerolla ilmoittautumisessa saatujen ohjeiden perusteella. Saajaksi merkitään Suomen Tolkienseura Kontu ry.

Rhosgobellan upea sarjakuvamuistelo The Miitistä.

Kuvastaja-palkinto
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosittain parhaalle suomalaiselle fantasiakirjalle jakama Kuvastaja-palkinto on myönnetty Katariina Heikkilän teokselle Punainen nyrkki (Aula & Co).
Muut finalistit olivat: Katri Alatalo: Ikuisesti, siskoni (Gummerus), Ilkka Auer: Kymnaasi – Agnes
af Forsellesin kymnaasi orvoille ja hyljeksityille tytöille (Haamu Kustannus), Briitta Hepo-Oja: Suomea lohikäärmeille (Otava) sekä Juhani Karila: Pienen hauen pyydystys (Siltala). Kilpailuun osallistuivat vuonna 2019 julkaistut suomalaiset fantasiaromaanit selkeästi satukirjoiksi laskettavia teoksia
lukuun ottamatta.
Kuvastaja-palkinto jaettiin nyt 20. kerran, ja olikin mielenkiintoista vertailla suomalaista fantasiakirjallisuutta 20 vuotta sitten ja nyt. Finalistien valitseminen oli tänäkin vuonna äärimmäisen vaikeaa,
sillä vuonna 2019 julkaistiin jälleen kerran paljon laadukasta kotimaista fantasiaa – 20 vuotta sitten
finalisteiksi oli ajoittain vaikea löytää viisi ansioitunutta kirjaa, kun taas nyt listan rajaaminen viiteen
oli vaikeaa. Raati haluaa erityisesti nostaa esille tapaa, jolla naisia, yhteiskuntaa sekä luontoa käsiteltiin erittäin onnistuneesti useammassakin finalistissa.
Suomessa julkaistava fantasiakirjallisuus on edelleen usein suunnattu nuorille, ja monet aikaisemmat
Kuvastaja-voittajatkin ovat olleet nuorten kirjoja. Tänä vuonna raati iloitsi erityisen paljon aikuisille
suunnatuista fantasiakirjoista.
Voittajakirjaa luonnehdittiin raadin piirissä seuraavasti: “Jee, vihdoinkin aikuisten kirja!” “Aikuisten
fantasiaa, jossa yhteiskunnallinen aihe tekee siitä piristävän lisän suomalaiseen fantasiaan.” “Kaikkien päähahmojen persoonallisuudet ja taustatarinat oli mietitty hyvin ja kaikkien teoille löytyi jokin
motivoiva selitys.” “Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu romaanikokonaisuus.” “Isoista aiheistaan
huolimatta todella vetävä kirja.”
Jäsenmaksu
Jäsenmaksu suuruus päätettiin vaalikokouksessa pitää ennallaan. Viitenumerona toimii tämän lehden
osoitekentästä löytyvä jäsennumerosi, ja muut tiedot löytyvät alla olevalta tilisiirtolomakkeelta. Jäsenmaksu oikeuttaa alennukseen miiteistä ja samalla tuet Seuran toimintaa. Muista myös ilmoittaa
muuttuneet yhteystietosi jäsensihteerille (jasensihteeri@suomentolkienseura.fi).

