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Talvi tekee tuloaan ja hilpeä juleaika on jo ihan nurkan takana. Julen ohella lähestyy myös 

seuramme vuosijuhla ja siihen liittyen vuosijuhlamiitti sekä vuosikokous. Muutakin 

mielenkiintoista on Tolkien-famdomissa taas kesän jälkeen tapahtunut ja on tapahtumassa myös 

ensi vuoden puolella. Siitä tarkemmin alla. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kutsu vuosikokoukseen 

 

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 7.1.2020 klo 14.00 

Lapjärven leirikeskuksessa Lapjärven Juhla & Majoitus, Lapjärventie 390, 

49660 Miehikkälä). Kokouksessa myönnetään vastuuvapaus edellisen kauden hallitukselle. 

Kokous pidetään siis vuosijuhlamiitissä, mutta kokoukseen voi osallistua myös osallistumatta 

muuhun miittiin. Mikäli toivot virtuaalista osallistumismahdollisuutta, ota ennen vuoden loppua 

yhteyttä osoitteeseen tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi. 

 

Vuosikokouksen esityslista 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Asialistan hyväksyminen 

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

7. Kokouksen päättäminen 

 

______________________________________________________________________________ 

Vuosijuhlamiitti ja vuosijuhla Lapjärvellä 3. - 6.1.2020 

 

Miitin aikana vietetään tavallisten miittiaktiviteettien lisäksi sekä seuran pikkujoulujuhla että 

vuosijuhla. 

Miittipaikka: 

Lapjärven Juhla & Majoitus (entinen Lapjärven leirikeskus) 

Lapjärventie 390 

mailto:tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi


49660 Miehikkälä 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu Mellonissa osoitteessa mellon.kontu.me 27.11.2019 alkaen. 

eräpäivä on: 26.12.2019 

 

Miittimaksu: 

Suomen Tolkien -seuran jäsenille 32e/3yötä, 22e/ 2 yötä 

Muille 37e/3 yötä, 27e/2 yötä 

 

Eräpäivä: 26.12.2019 

Saaja: Suomen Tolkien-seura Kontu ry 

Tilinumero: FI95 2001 1800 0427 42 

Saat ilmoittautumisen yhteydessä henkilökohtaisen viitenumeron sekä Mellonin kautta että 

sähköpostilla. 

Miittiin saa tulla maksutta lyhyelle päivävierailulle moikkaamaan kavereita, osallistumaan 

kokouksiin tai vain tutustumaan toimintaan. 

______________________________________________________________________________ 

 

Kuvastaja-palkinto 2019 

 

 

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosittain parhaalle suomalaiselle fantasiakirjalle jakama 

Kuvastaja-palkinto on myönnetty Maria Turtschaninoffin kirjalle Maresin voima (Tammi, suom. 

Marja Kyrö). Lyhytlistalle raati nosti myös seuraavat teokset: Siiri Enoranta: Tuhatkuolevan 

kirous (WSOY), Magdalena Hai: Kolmas sisar (Otava), Terhi Tarkiainen: Pure mua (Tammi) ja 

Katja Törmänen: Karhun morsian (Like). Kilpailuun osallistuivat vuonna 2018 julkaistut 

suomalaiset fantasiaromaanit selkeästi satukirjoiksi laskettavia teoksia lukuun ottamatta. 

Lyhyen listan koostaminen oli tänäkin vuonna äärimmäisen vaikeaa ja monia kovatasoisia 

romaaneja jäi tälläkin kertaa listan ulkopuolelle. Raati haluaa erityisesti kiittää kotimaisia 

kirjailijoita monipuolisista ja erilaisista fantasiamaailmoistaan, mutta toivovat jatkossa entistäkin 

enemmän nimenomaan aikuisille suunnattua fantasiakirjallisuutta. 

Voittajakirjaa luonnehdittiin raadin piirissä seuraavasti: “Kirja kertoo etenkin lukutaidon ja 

koulutuksen merkityksellisyydestä.” “Magia on upean 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.” 

Palkinto jaettiin Helsingin Kirjamessuilla 24.10.2019 klo 11.45. 

Lisätietoja: 

Suomen Tolkien-seura Kontu ry. / www.suomentolkienseura.fi 



Raadin puheenjohtaja Marianna Leikomaa (marianna.leikomaa@gmail.com) 

Raadin jäsenet: Satu Keinänen, Susanna Keinänen, Nienna Lagus, Kaisa Linnasalo, Elisa Wiik 

_____________________________________________________________________________ 

 

Keski-Maa-elokuvien musiikkia 

 

Maaliskuussa kuullaan Helsingissä ja Turussa The Lord of the Rings and The Hobbit – The 

Consert from Hans Zimmer eli elokuvamusikkia Peter Jacksonin Keski-Maa-elokuvista. 

Helsingin kulttuuritalon konsertti on tätä kirjoittaessa jo loppuun myyty, mutta Turussa on vielä 

muutamia paikkoja jäljellä. Samassa yhteydessä kuullaan myös Hans Zimmerin ja muidenkin 

elokuvamusiikin konsertit, joista Turun konserttiin on vielä lippuja saatavissa. 

 

The Lord of the Rings and The Hobbit – The Consert from Hans Zimmer 

La 21.3.2020 Helsingin Kulttuuritalo klo 15 (loppuunmyyty) 

Su 22.3.2020 Turun Logomo klo 15 

 

The Music of Hans Simmer & Others – A Celebration of Filmmusic 

La 21.3.2020 Helsingin Kulttuuritalo klo 19 (loppuunmyyty) 

Su 22.3.2020 Turun Logomo klo 19 

Ma 23.3.2020 Tampere-talo klo 19 (loppuunmyyty) 

 

Lippujen saaminen saattaa olla jo myöhäistä, mutta Helsingin konsertin aikaan la 21.3. saatamme 

järjestää jotain yhteistä ruokailua tai illanistumista. Jos sinulla siis on jo liput tai olet muuten 

kiinnostunut kontulaisseurasta, seuraa Vihreää Lohikäärmettä ja sosiaalista mediaa. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kevätmiitti Tuusulan Kesärinteessä 3. - 5.4.2020 

 

Kevätmiitin aika ja paikka ovat varmistuneet. Tarkempia tietoja aiheesta tulee lähempänä miittiä, 

mutta päivämäärät voi merkitä kalneteriin. 
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