
H O B I T T I L A N   S A N O M A T 
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti nro. 121, 1 / 2021 (toukokuu) 

 

Tervehdys Karjalan kunnailta, joilla ei vielä lehti vihannoi. Mutta kevättyöt kutsuvat jo ja kesä on 

kohta täällä. Kaikkien mielissä on varmasti jo toivo kokoontumisesta taas yhteen, ei vain hengessä 

ja tietoverkkojen välityksellä, vaan saapumisesta samaan tilaan syömään ja iloitsemaan yhdessä. 

Siihen luottaen kesällä on luvassa heinäkuun alussa Suokki-piknik ja elokuun alussa XX The Miitti 

Janakkalassa. Koska asia ei kuitenkaan ole meidän vallassamme, on osa tapahtumista yhä etänä. 

Kesäkuun alussa on etälukupiiri ja heinäkuun alussa VirtuaaliTamfan. Ehkä osa etätapahtumista jää 

myös jatkossa ohjelmistoon lähitapahtumien rinnalle, koska meidän etäällä toisistamme asuvien tol-

kienseuralaisten on helppo kokoontua etäyhdeydellä. 

 

Luottavaista kesän odotusta  

puheenjohtaja 

 

Vaalikokous 

 

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokous järjestetään The Miitin yhteydessä lauantai-iltapäi-

vänä. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, jolloin ota ennalta yhteyttä miittivastaavaan 

etäyhteyden järjestämiseksi (tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi). Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat mukaan luettuna uuden hallituksen valinta. 

 

Kutsu 

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokoukseen 

Mallinkaisten leirikeskukseen (Mallinkaisten rantatie 210, 14140 Janakkala) 

lauantaina 7. elokuuta 2021 klo 14 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-

tenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavaksi jäsenkaudeksi 01.09.2021–31.08.2022 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen 

jäsenet kaudeksi 01.09.2021–31.08.2022 

7. Päätetään toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan toiminnantar-

kastajat ja varatoiminnantarkastajat kaudeksi 01.09.2021–31.08.2022 

8. Kokouksen päätös 

 

Hallitukseen 

 

Seuran hallitukseen voi taas ilmoittautua ehdolle vaalikokouksessa. Ilmoittautua ehtii vielä kokouk-

sessa, mutta myös etukäteen voi ilmoittautua puheenjohtajalle (puheenjohtaja@suomentolkien-

seura.fi). Jos ei pääse paikalle kokoukseen, voi ilmoittautumisen yhteydessä kertoa lyhyesti 

mailto:tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi
mailto:puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
mailto:puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi


itsestään. Hallitukseen valittaessa ei tarvitse ottaa vastaan mitään erityistä vastuuta, vaan hallitus 

valitsee keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt kuten sihteerin, rahastonhoitajan ja miittivastaavan. 

Puheenjohtaja valitaan ennen hallitusta vaalikokouksessa, joten siihen toimeen mielivän on ilmoi-

tettava halukkuutensa etukäteen tai viimeistään vaalikokouksessa. 

 

Etälukupiiri 

 

Etälukupiiri Tolkienin maailmat -teoksesta ti 15.6. klo 19.00 

 

Tolkien-tutkija John Garthin teos ”Tolkienin maailmat” ilmestyi suomeksi alkuvuodesta. Kirjaa ku-

vataan siten, että se on ”kattava katsaus todellisiin ja kuvitteellisiin paikkoihin, joiden innoittamina 

Tolkienin tarumaailma muotoutui”. Tule mukaan keskustelemaan teoksesta Konnun etätapahtu-

maan, joka järjestetään Zoomissa tiistaina 18.6.2021 klo 19.00. Keskustelua helpottaisi, jos osallis-

tujat tutustuisivat kirjan etukäteen. Mukaan voi toki tulla myös valmistautumatta. Ilmoittautumiset 

13.6.2021 mennessä: tiedotusvastaava@suomentolkienseura.fi. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautu-

neille. 

 

Lisätietoa: kontu.me/keskustelut/tule-keskustelemaan-tolkienin-maailmat-teoksesta-etälukupiiriin-

ti-15-6-klo-19-00.6486/  

 

Tamfan 

 

Smialimme Morel Tampereelta järjestää tänä kesänä Tamfan-tapahtuman, mutta virtuaalisesti. 

 

”Tamfan tulee taas! Smial Morelin järjestämä Tamfan-tapahtuma palaa vuonna 2021 virtuaalisena! 

VirtuaaliTamfan sekä - tietenkin - VirtuaaliTamfanJatkot järjestetään la 3.7.2021 Yksityiskohdat 

tarkentuvat kevään/alkukesän aikana, mutta luvassa on kevyttä ohjelmaa ja virtuaalista tapaamista! 

Tamfan on, kuten aina ennenkin, osallistujille maksuton.” 
 

Tamfan 2021 Facebookissa  

(www.facebook.com/events/d41d8cd9/tamfan-2021/753575572185227/) 

 

Suomenlinna-piknik 

 

Suomalaisten fantasia- ja tieteiskirjallisuuteen keskittyvien järjestöjen yhteinen piknik on jälleen 

heinäkuun toisena lauantaina (10.7.) Suomenlinnassa. Tolkien-seura osallistuu jälleen yhteisläh-

döllä, joka on vanhastaan tapahtunut Kauppatorin rannasta, mistä HSL-korteilla toimivat lautat läh-

tevät. Varsinainen piknik-paikka on ollut Kustaanmiekassa ravintola Walhallan edustalla, jonne 

myöhemmin saapuvienkin pitäisi helposti löytää. Yhteislähtö on alustavasti klo 13, mutta muuttu-

neista tilanteista tiedotetaan Vihreässä Lohikäärmeessä. Seura järjestää kertakäyttöastioita ja mah-

dollisesti jotain pientä evästä, mutta muuten kyseessä ovat nyyttikestit eli kukin tuo eväitä jaetta-

vaksi. 

 

Lisätietoa: kontu.me/keskustelut/suomenlinna-piknik-10-7-2021.6488/ 
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The Miitti 

 

The Miitti järjestetään taas! Tällä kertaa miitataan 5.8 -8.8.2021 Mallinkaisten leirikeskuksessa Ja-

nakkalassa. Miitin lisäinfoa ja muuta esimerkiksi ohjelmasta löytyy Vihreästä Lohikäärmeestä. Ter-

vetuloa miittiin mukavien kanssakontulaisten ihastuttavaan seuraan!  

- Terveisin Sidhiel, miittivastaavanne. c: 

 

Miitin tiedot lyhyesti: 

Aika: 5.8.2021 klo 16.00 - 8.8.2021 klo 12.00 

Paikka: Mallinkaisten leirikeskus (Mallinkaisten rantatie 210, 14140 Janakkala) 

Ilmoittautuminen: Mellonissa (mellon.kontu.me) 5.6.2021 alkaen 

Hinnat: (Suomen Tolkien seura Kontu ry:n jäsenet/ei jäsenet): 

3 yötä 35e/40e 

2 yötä 25e/30e 

1 yö 10e/15e 

Lisätietoja: kontu.me/keskustelut/the-miitti-5-8-8-8-2021.6458/ 

Ohjelmasta: kontu.me/keskustelut/the-miitin-2021-ohjelma.6459/ 

 

Juhlavuosi 

 

Suomen Tolkien-seura perustettiin Tolkienin satavuotispäivänä tammikuun kolmantena armon 

vuonna 1992. Vajaata vuosikymmentä myöhemmin perustettiin Tolkien-aiheinen sivusto Kontu 

joulukuun 19. päivänä vuonna 2000. Tämän keskustelualueen Vihreän Lohikäärmeen käyttäjien ta-

paamiset alkoivat pian sen jälkeen ja tänä kesänä järjestetään jo kahdeskymmenes The Miitti. Näi-

den miittien järjestämiseksi perustettiin vuonna 2005 Verkkoyhteisö Kontu ry, joka ehti toimia vain 

vajaan vuosikymmenen, kunnes todettiin useamman Tolkien-yhdistyksen tarpeettomuus. Näin vuo-

den 2012 alussa Verkkoyhteisö Kontu lakkautettiin ja sen toiminta siirtyi Suomen Tolkien-seura 

Konnulle. 

 

Paitsi että tämän vuoden The Miitti on juhlamiitti, on ensi vuosi kolmikymmenvuotisjuhlavuosi. 

Juhlistamme vuotta luonnollisesti vuosijuhlalla, mutta suunnitteilla on myös muuta ohjelmaa ke-

vääksi. Sen lisäksi suunnitelmissa on viirin tekeminen Seuralle ja Juhla-Legolaksen julkaisu. 

 

Viirikilpailu 

 

Juhlavuoden kunniaksi päätimme hankkia viirin. Tästä on ollut puhetta aieminkin, ja juhlavuosi on 

sopiva ajankohta hankkeen toteuttamiseen. Ensivaiheessa valitaan viirin ulkomuoto, jota varten 

tämä kilpailu julistetaan. Toisesta vaiheesta eli viirin toteuttamisesta päätetään The Miitissä saatujen 

suunnitelmien pohjalta. Näin viiri voitaisiin ottaa käyttöön ensi vuonna, mahdollisesti jo vuosijuh-

lassa. 

  

Tässä vaiheessa suunnittelijalla on vapaat kädet ehdottaa haluamansalaista viiriä. Suunnitelman on 

kuitenkin oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta sen perusteella voidaan hahmottaa lopputulos eli 

pelkää idea aiheesta ei riitä. Huomioi kuitenkin, ettei muiden piirtämiä kuvia voi käyttää uudelleen 

ilman lupaa. Vaikka kuvan ei tarvitse olla viimeistelty, ei siitä ainakaan haittaa ole. Vähintään viirin 

mittasuhteet kannattaa tiedostaa kuvaa suunnitellessaan. Isännänviirin korkeus on kymmenys sen 
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pituudesta (esim. 4000x400), mutta hieman korkeammasta viiristä kuva erottuu paremmin (esim. 

4000x500). 

 

Suunnitelman on sisällettävä: 

-kuva viiristä (levitettynä, ei esim. liehuvana) 

-viirin kuva-aihe on esitettävä riittävän selvästi, mutta myös kuvan sijoittuminen viiriin on käytävä 

ilmi 

-viirin väritys 

-lupa käyttää aiemmin tehtyä kuvaa, jos suunnitelma perustuu sellaiseen (sisältäen aiemman tekijän 

yhteystiedot). 

   

Suunnitelman lähettäminen: 

-heinäkuun loppuun mennessä 

-kuvatiedostona (rasteri tai vektori) osoitteeseen puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi 

-tai paperille piirrettynä postitse osoitteeseen Olli Pitkänen, Savikummunsalontie 313, 59310 Särki-

salmi. 

  

Voittajan valinta: 

-The Miitissä 5.-8. elokuuta 

-voittajalle kirjapalkinto 

  

Seura pidättää oikeuden käyttää suunnitelmaa viirin valmistukseen sellaisenaan tai muokattuna. 

Seura voi myös hyödyntää useampaa kilpailuehdotusta lopullisen suunnitelman pohjana tai valita 

lopullisen suunnitelman kilpailun ulkopuolelta. Suunnitelman lähettäjä ei sitoudu osallistumaan 

suunnitelman viimeistelyyn, vaikka se on toki toivottavaa. 

 

Juhla-Legolas 

 

Tulevan juhlavuoden kunniaksi yritämme herätellä Legolasta henkiin ainakin juhlanumeron verran. 

Juhlanumeroon kaivataankin sisältöä ja tekijöitä. Ensinnäkin kaikenlaiset fantasia-aiheiset kirjoituk-

set, kuten novellit, runot ja arvostelut ovat tervetulleita. Niin ikään tarpeellisia on myös kuvitus. 

Tässä vaiheessa erityisesti haemme kuitenkin päätoimittajaa, joka kokoaisi yhteen sisältöä ja joh-

taisi lehden tekemistä. Tärkeintä on kiinnostus aiheesta ja sitoutuminen lehden tekemiseen. Tekemi-

sessä voi olla kunnianhimoinen, mutta tärkeämpää on saada lehti aikaan. Ja vaikka päätoimittajalla 

on asiaan kuuluva vastuu lehden tekemisessä, tukevat ja auttavat muut Seuran toimijat eikä päätoi-

mittaja tee lehteä yksin.  

 

Kiinnostuit sitten päätoimittamisesta tai muuten osallistumaan lehden tekoon, pistä viestiä puheen-

johtajalle (puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi). 
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