HOBITTILAN SANOMAT
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti
Nro 116, 1/2019
Näin kesän korvalla on aika taas virittäytyä tulossa oleviin fantasia-aiheisiin kesäaktiviteetteihin,
ja niitähän riittää niin Tolkien-seuran kuin muidenkin tahojen järjestäminä. Tämä HobSan
esittelee tiiviissä paketissa jäsenistönsä kannalta tähdellisimmät kesätapahtumat, joihin kannattaa
ehdottomasti kulkunsa suunnata – ja kurkistetaanpa lopuksi vähän jo syksynkin puolelle.
______________________________________________________________________________
The Miitti Ruokolahden Retsolassa 6. - 9.6.
Seuran päätapahtuma The Miitti pidetään tänä vuonna 6.-9.6. Retsolan partiomajalla Saimaan
rannalla Ruokolahdella. Paikka on vanha kyläkoulu jonka ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia
vaikka minkälaiseen toimintaan. On sauna, grillikota, laavu, kenttä, ruokailukatos, metsää,
hiekkakuoppa ja jopa pieni näkötorni.
Miittiin ilmoittautuminen on alkanut jo hyvissä ajoin, mutta vielä on muutamia sänkypaikkoja
jäljellä ja sen lisäksi pihalle saa pystyttää vaikka telttakylän jos siltä tuntuu. Eli tilaa on runsaasti
ja vielä ehtii hyvin ilmoittautua mukaan.
Miitin hinnat (Suomen Tolkien seura Kontu ry:n jäsenet/ei jäsenet):
3 yötä 25e/30e
2 yötä 18e/23e
1 yö 10e/15e
Miitti kaipaa tietysti myös ohjelmapuolta. Tällä hetkellä on suunniteltu retkeä miittipaikan
ulkopuolelle. Vihreän lohikäärmeen Yhdistyksen tapahtumat -huoneessa on The Miitille oma
ohjelmatopikki (https://kontu.me/keskustelut/the-miitti-2019-ohjelmatopikki.6305/) jonne voi
käydä huikkaamassa ehdotuksiaan retkikohteista. Lisäksi on tulossa hyvin matalan kynnyksen
larppi sekä kirjanvaihtopöytä jonne voi tuoda itselleen turhia teoksia ilmaiseksi tarjolle.
Jos sinulla on mielessä jokin ohjelmanumero joka voisi sopia miittiin niin kaikki ehdotukset
otetaan mieluusti vastaan. Aiempina vuosina on ollut mm origamien taittelua, keskiaikatansseja,
lauluesityksiä, boffoturnajaisia, erilaisia kilpailuja yms. Eli kaikki esityksistä pajatoimintaan ja
urheiluunkin käy :)
Jos yön yli miittaaminen on hankala järjestää tai tuntuu liian jännittävältä niin miittiin saa tulla
myös päivävierailulle (vierailumaksu 5e). Miitissä pidettävään vaalikokoukseen osallistuminen
tai lyhyt vierailu ihmisiä moikkaamassa ovat maksuttomia.
Tarkempia tietoja The miitistä ja miittipaikasta Käärmeessä
https://kontu.me/keskustelut/the-miitti-2019-ruokolahdella-6-9-6.6286/

Kutsu Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokoukseen la 8.6.2019
Tervetuloa Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokoukseen lauantaina 8.kesäkuuta 2019
kello 14 Retsolan leirikeskukseen.
Osoite:
Soinilanlahdentie 40
56140 Ruokolahti
Kokous järjestetään The Miitin yhteydessä, mutta pelkkään kokoukseen osallistuminen ei
edellytä The Miittiin ilmoittautumista. Mikäli haluaisit osallistua kokoukseen etänä, ota yhteyttä
tapahtumavastaaviin (tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi). Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat eli hallituksen valinta ja ensi kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle jäsenkaudelle 01.09.2019–31.08.2020
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan
hallituksen jäsenet kaudelle 01.09.2019–31.08.20
7. Päätetään toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan
toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat kaudelle 01.09.2019–31.08.2020
8. Kokouksen päätös
Kokouksessa valitaan Seuralle hallitus, joka vastaa mm. miittien järjestämisestä. Seuran
hallituksesta kaikki eivät enää jatka kesän vaalikokouksen jälkeen uudelle kaudelle (joka alkaa
syyskuun 1. päivänä). Uusia tekijöitä kaivataan täydentämään hallitusta, mutta sehän on
muutenkin välttämätöntä. Muuten toiminta väkisinkin rapautuu ja vähenee. Toimiva Seura vaatii
aina vaihtelua hallitukseen, jotta miittejä järjestettäisiin vielä ensi vuosikymmenelläkin.Nyt on
hyvä hetki tulla hallitukseen, koska mukana on paljon kokeneita ja pitkäaikaisia jäseniä. Turha
siis pelätä joutuvansa heti ottamaan suurta vastuuta, vaan jokainen toimii kykyjensä ja
ehtimisensä mukaan. Tarvetta voisi olla vaikka innokkaalle somettajalle, joka seuraisi
esimerkiksi Amazonin tulevaa Keski-Maa-sarjaa.
Hallitukseenhan kuuluu puheenjohtajan lisäksi

-varapuheenjohtaja, joka johtaa hallitusta puheenjohtajan ollessa estynyt ja muuten hoitaa
sekalaisia asioita
-sihteeri, joka vastaa kokousten pöytäkirjoista
-rahastonhoitaja ja jäsensihteeri, joka vastaa Seuran taloudenpidosta ja rahaliikenteestä sekä
jäsenrekisteristä
-miittivastaavat, jotka vastaavat miittien järjestämisestä
-tapahtumavastaava, joka vastaa mahdollisista muista tapahtumista
-lisäksi on hoidettavana Hobittilan Sanomien tekeminen ja postittaminen, nettisivut ja
sosiaalinen media, myyntitavarat ym.
Katso lisää infoa hallitustehtävistä Vihreän Lohikäärmeen keskustelusta:
http://kontu.me > Vihreä Lohikäärme > Suomen Tolkien-seura > Tiedotteet > Hallitus kaipaa
(jälleen) uusia jäseniä

______________________________________________________________________________
Tolkien 2019, Birmingham, 7.-11.8.2019

Tolkien Society on järjestämässä elokuussa seuraavan ison Tolkien tapahtumansa, joka on
jatkumoa aiempien vuosien tapahtumille Tolkien 2012: Return of the Ring, Tolkien 2005: The
Ring Goes Ever On ja 1992 Tolkien Centenary Conference.
Puhujina ovat mm. Wayne Hammond, Alan Lee, Christina Scull, Tom Shippey ja Brian Sibley.
Matkalle on lähdössä myös pieni joukko suomalaisia. Ilmoittautuminen on auki tapahtuman
alkuun asti, mutta hinta alkaa nousta asteittain toukokuun jälkeen.
Keskustelua aiheesta Vihreässä Lohikäärmeessä: https://kontu.me/keskustelut/tolkien-2019birmingham-7-11-8-2019.6150/
Tapahtuman omat kotisivut: https://www.tolkien2019.com/
______________________________________________________________________________
Kesän muita tapahtumia
Kesän 2019 Finncon järjestetään Jyväskylässä 5.-7. heinäkuuta. Kyseessähän onSuomen suurin
scifi- ja fantasiatapahtuma. Luvassa on runsaasti ohjelmaa jokaiselle päivälle, ja siihen voi
tutustua tarkemmin osoitteessa 2019.finncon.org/ohjelma/. Tolkien-seura ei järjestä
tapahtumassa ohjelmaa, mutta lauantaina Seuran edellinen puheenjohtaja Sonja Virta haastattelee
yhtä kunniavieraista eli Sormusten Herran suomentajaa Kersti Juvaa. Myöhemmin päivällä on

luvassa paneelikeskustelu Tolkienista. Lisäksi Seura on järjestämässä miitin tai piknikin conin
yhteydessä, vaikka siitä ei ohjelmasta löydykään. Miitti, kuten koko Finncon, on ilmainen.
Tarkempia tietoja saa myöhemmin Vihreästä Lohikäärmeestä ja Facebook-sivuiltamme.
Finncon on heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, jolloin on yleensä ollut Suomenlinnapiknik, joka on järjestetty spefi-järjetöjen yhteistyönä. Tämän vuoden piknikistä ei tätä
kirjoittaesta ole tietoa. Kannattaa siis tämänkin tiimoilta seurata Vihreää Lohikäärmettä ja
Facebookia. Muihin tapahtumiin emme ole osallistumassa tänä kesänä, mutta mainitaan, että
heinäkuun lopulla (26.-28.7) Ropecon järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. Tästä voi lukea
tapahtuman sivuilta 2019.ropecon.org. Asui siis etelässä tai hieman pohjoisempana, on tänä
vuonna helppoa osallistua coniin.
______________________________________________________________________________
Dome Karukosken “Tolkien”-elokuva
Tänä keväänä sai ensi-iltansa Dome Karukosken ohjaama yhdysvaltalainen draamaelokuva
Tolkien, joka kertoo J. R. R. Tolkienin elämän nuoruusvuosista. Elokuvan pääosaa Tolkienia
näyttelee Nicholas Hoult ja hänen puolisoaan Lily Collins. Elokuva on saanut enimmäkseen
positiivisia arvosteluja suomalaisessa mediassa, eikä se ulkomaillakaan ole pärjännyt huonosti.
Keskustelualue Vihreässä Lohikäärmeessä käydään elokuvasta keskustelua, jossa on myös
kerätty linkkejä elokuvan saamiin arvosteluihin. Otteita elokuvan ennakkonäytöksen
kyselytunnilta ohjaajan, leikkaaja Harri Ylösen sekä apulaisohjaaja Harri Lahtisen kanssa on
luettavissa seuran nettisivuilta. Kannattaa käydä lukemassa, ja tietysti katsomassa elokuva!
_____________________________________________________________________________
Syysmiitti 13. - 15.9.
Syysmiitin aika ja paikka on jo tiedossa. Palaamme jälleen tuttuun ja hyväksi havaittuun
Mallinkaisten leirikeskukseen Janakkalaan ja ajankohta on 13.-15.9.2019.

