HOBITTILAN SANOMAT
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tiedotuslehti nro. 122, 2 / 2021 (syyskuu)
Kesä on jo takana päin, vaikka syksyisten ilmojen jälkeen aurinkoiset ja lämpimät päivät vielä
koittivatkin. Monilla syksy tuo mukanaan uusia tuulia myös elämään tai merkitsee paluuta arkeen.
Konnussakin alkaa uusi hallitusvuosi, mutta toiminta ja tekijät pysyvät varsin ennallaan. Juhlavuosi
tuo silti jotain uutta, mistä erityisesti on mainittava seminaari Helsingin keskustakirjastossa Oodissa
lauantaina 26. päivä maaliskuuta. Lähimpänä on vuorossa tuttu syysmiitti, joka on taas monen
toiveissa viimeinen kulkutaudin varjostama miitti. Jospa ensi vuonna pääsemme jo vapautuneempina
juhistamaan kolmikymmenvuotiasta.
Hyviä syysilmoja toivottaen
puheenjohtaja
Vaalikokous ja hallitus
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokous pidettiin elokuun alussa Janakkalassa. Kokous
hyväksyi toiminnan ja talouden jatkuvan ennallaan ja piti jäsenmaksun muuttumattomana. Seuran
puheenjohtaja valittiin jatkokaudelle ja hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, Susanna Keinänen
ja entinen puheenjohtaja Sonja Virta. Hallitustoiminnasta jättäytyi pois varajäsen Janne Seppänen,
jonka tilalle valittiin Lotta Raatikainen.

Kuvassa Seuran uusi hallitus: Micco, Ilma, Samooja, Isilmírë, Sidhiel, Pippin, Hanna Kullanväärti
ja Heathertoes. Kuvasta puuttuvat Jaamar, Mic, Olórin ja Susanna_K.
Hallitus
Olli Pitkänen (Olórin), puheenjohtaja
puheenjohtaja@suomentolkienseura.fi
Olen yhdeksänkolmatta ikäinen agrologi ja -nomi itärajaltamme Karjalasta. Viljelen maata Parikkalassa ja opiskelen
Helsingin Yliopistosta. Tolkieniin tutustuin alun perin 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. Tällä hallituskaudella toimin toista kautta peräkkäin seuran varapuheenjohtajana.
Seuran tapahtumissa ja miiteissä pyrin käymään aina kun se vain on mahdollista, Smial Brandagamban toiminnassakin
saatan silloin tällöin pistäytyä. Vapaa- ajalla lenkkeilen koirani kanssa, katselen leffoja ja tv-sarjoja ja tapaan ystäviä.

Sonja Virta (Heathertoes), sihteeri, Legolaksen päätoimittaja
sihteeri@suomentolkienseura.fi
legolas@suomentolkienseura.fi
Olen Vantaalla asuva hallituksen sihteeri ja Legolaksen päätoimittaja. Aiemmin olen toiminut puheenjohtajana,
varapuheenjohtajana ja akateemisten asioiden vastaavana. Tolkien-seuraan olen liittynyt vasta 2013, mutta 2000-luvun
alkuvuosina olin sittemmin kuopatun smial Thorondorin jäsen. Nykyään minua näkee smial Brandagambassa sekä
tietyissä coneissa.
Legolaksen teosta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä! Akateemisiin aiheisiin liittyvissä meiningeissä minuun voi myös
edelleen ottaa yhteyttä (erityisesti lähteitä etsivät graduntekijät yms, I haz resources! Kuin myös vinkkejä siitä, mitä EI
kannata tehdä, jos kirjoittaa gradua Tolkienista). Akateemisuuden lisäksi pidän huonosta Tolkien-huumorista ja parodiasta. Tolkienin ohella fanitan mm. euroviisuja ja taitoluistelua sekä toimin ilmastoasioiden parissa.

Susanna Keinänen (Susanna_K), rahastonhoitaja, postilokerovastaava
rahastonhoitaja@suomentolkienseura.fi
Olen Susanna Keinänen (30 v.), uusi rahastonhoitaja Helsingistä.Olen ensimmäistä vuotta hallituksessa. Alun perin löysin
Tolkien-seuraan, kun lähikirjaston lehtihyllystä löytyneet Legolas-lehdet olivat niin hyviä. Opiskeluaikana Tampereella
osallistuin smial Morelin toimintaan, valmistumisen jälkeen olen osallistunut harvakseltaan smial Brandagamban
toimintaan. Olen puhdasverinen lukutoukka, fantasian lisäksi pidän mm. klassikoista ja romantiikasta. Harrastan myös
käsitöitä.

Anna Saarimaa (Jaamar), miitti- ja tarvikevastaava
tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi
Olen vuonna 1986 syntynyt kahden lapsen äiti Kanta-Hämeestä. Ison osan elämästäni olen kuitenkin vaikuttanut
Kaakkois-suomessa ja osan sydämestäni olen jättänyt sinne. Tolkienin tuotantoon olen tutustunut jo lapsena, mutta
varsinainen into heräsi 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. Muutaman vuoden hallitustauon jälkeen
palailin vuonna 2018 miittivastaavan rooliin joka on minulle se luontevin hallitusnakki.

Nienna Lagus (Sidhiel), miitti- ja turvallisuusvastaava
tapahtumavastaava@suomentolkienseura.fi
Olen 23-vuotias kirjallisuuden maisteriopiskelija Jyväskylästä. Vapaa-aikanani luen, seikkailen luonnossa ja etsin uusia
kiinnostavia asioita, joihin syventyä tarkemmin. Olen tänä vuonna miitti- ja turvallisuusvastaavana. Vaikutan myös
Kuvastaja-raadissa valitsemassa vuoden parasta kotimaista fantasiakirjaa.

Mikko Nikkilä (Micco), verkkomestari
webmaster@suomentolkienseura.fi
Olen helsinkiläinen niin työ- kuin vapaa-ajalla tietokoneasioiden parissa puuhailija, ja tälläkin hallituskaudella toimin
Tolkien-seuran verkkomestarina eli webmasterina, joka vastaa erityisesti siitä, että yhdistyksen verkkosivu
suomentolkienseura.fi toimii. Aiemmin olen ollut Tolkien-seuran hallituksessa lisäksi esimerkiksi rahastonhoitajan ja
jäsensihteerin rooleissa. Seuran järjestämien tapahtumien lisäksi minut voi löytää osallistumasta myös smial
Brandagamban toimintaan.
Tolkienin lisäksi olen kiinnostunut muustakin klassikkokirjallisuudesta sekä historiasta ja kielistä. Katselen aika paljon
elokuvia (suosikkigenreihini kuuluu itäaasialaiset jättiläishirviöt ja eteläintialaiset maanomistusdraamat) ja pidän
luonnosta ja sen valokuvaamisesta (erityisesti erilaiset linnut ja ötökät). Jos jää aikaa, niin saatan myös rakennella
yksinkertaisia elektroniikkahärveleitä.

Hanna Jungman (Hanna Kullanväärtti), jäsensihteeri
Olen Suomen Tolkien-seuran hallituksessa mukana kolmatta kautta. Tolkienin luoma maailma on ollut suuri ilon ja
innoituksen lähteeni jo parin vuosikymmenen ajan. Muita rakkaita harrastuksia minulle ovat spefi-kirjallisuus, käsityöt ja
polkujuoksu. Työkseni yritän myydä hobiteille kenkiä ja olen opiskelijan ja koululaisen äiti. Kotipaikkani on Helsinki.

jasensihteeri@suomentolkienseura.fi
Liisa Kujala (Ilma), tiedotusvastaava
tiedotusvastaava@suomentolkienseura.fi
Olen junantuoma helsinkiläinen, alun perin kotoisin metsän keskeltä Pohjois-Pirkanmaalta. Tolkienin tarinoihin tykästyin
jo lapsena, mutta enemmän kiinnostuin fantasiasta nyt aikuisiällä, kun kaipasin hauskaa tekemistä vastapainoksi työlle.
Tolkien-seuraan liityin nelisen vuotta sitten Helsingin Worldconin jälkeen. Hallituksessa olen kiinnostunut etenkin someviestinnän 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
mm. historialliset tanssit ja cosplay.

Elias Jungman (Pippin), paino- ja postitusvastaava
Olen Elias Jungman (17 vuotta) ja olen hallituksessa toista vuotta. Suomen Tolkien-seuran toimintaan olen tullut äitini
innostamana. Tykkään miittailla, pelata lautapelejä ja olen myös joskus mukana smial Brandagamban toiminnassa.
Harrastan myös uintia ja rumpujen soittoa. Opiskelen toista 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 parikymmentä vuotta.
Tolkien-seurassa olen vuosien varrella toiminut useammassa eri nakissa. Tänä vuonna tapahtumavastaavana vastaan
yhteistyöstä muiden tapahtumien ja yhdistysten kanssa.

Lotta Raatikainen (Isilmírë), varajäsen
Iloisella 70-luvulla syntynyt toisen polven tolkienisti. Keski-Maassa Brandagamba eli kunnon Rankkibuk, arkielämässä
vantaalainen duunariäiti. Tolkien-seuran hallituksessa häärin ensimmäistä kertaa 90-luvulla smialvastaavan roolissa, nyt
2020-luvulla katson, josko osaisin taas olla jollain tapaa hyödyksi seuralle. Silloin kun ei ole velvoitteita hoidettavana
haahuilen pitkin metsiä, soitan erilaisia huiluja, teen kaikenlaisia kuvia, laulan lauluja ja luen kirjoja. Seuran
keskustelufoorumiltakin minut saattaa bongata ja miitteihin osallistun aina kun se on mahdollista, tätä nykyä yleensä
kahden pojankloppini kera.

Hallituksen ulkopuoliset vastuutehtävät
Katja Vihavainen (Lilja Ruuti Reppuli), myyntitavaravastaava, arkiston- ja kirjastonhoitaja
myynti@suomentolkienseura.fi, arkisto@suomentolkienseura.fi
Marianna Leikomaa, Kuvastaja-raadin puheenjohtaja
kuvastaja@suomentolkienseura.fi
Janne Seppänen (Círdan), postilokerovastaava
The Miitti
Kahdeskymmenes The Miitti järjestettiin Mallinkaisten leirikeskuksessa Janakkalassa elokuun
alussa. Juhlamiitti harmillisesti sai erikoisleimansa poikkeusajasta eikä pyöreitä vuosia päästy
ohjelmassa enemmin muistamaan. Miittaajia paikalle saapui lopulta parikymmentä, kun moni perui
osallistumisensa tartuntojen lisäännyttyä huomattavasti heinäkuussa. Kaksi neljästä järjestäjästäkin
estyi tulemasta, mutta aikuistuneet kontulaiset ovat kiitettävän oma-aloitteisia tulemaan avuksi. Tosin
aikuistumisen rinnalla pantiin merkille, että peräti kolmannes osanottajista oli jo toista polvea.
Näyttää Seuran tulevaisuuskin olevan turvattu. Vaikeuksista huolimatta myös ohjelmaa järjestettiin.
Neuvottomien neuvosto oli laatinut seitsemännen tietokilpailunsa, jonka teemana oli seitsenoppi ja
luku seitsemän ja tapansa mukaan älylliset ja älyttömät kysymykset kaikista tiedonaloista.
Liikunnallisempana ohjelmana Heathertoes tutustutti miittiläisiä skottitansseihin ja Isilmírë järjesti

taniquetililaiset kisat. Ruumiinravinnoksi saatiin perinteisesti Seuran tarjoamaa grilliruokaa ja
muurinpohjalettuja.

Pieni, mutta riemukas The Miitti.

Taniquetililaisissa kisoissa heitettiin palloa
pesuvatiin ja juostiin sitten sen kanssa esterataa.

Grillikatos tarjosi ruokaa ja seuraa iltoihin.

Taniquetililaiset kisat Konnun The Miitissä 6.8.2021
Ilmassa ei ollut niinkään suuren urheilujuhlan kuin leppoisan uteliaisuuden tuntua kisaamaan
halukkaiden kontulaisten kokoontuessa leirikeskuksen pihalle valmiina ottamaan mittaa toisistaan
muutamien muiden toimiessa yleisönä. Jo lähes perinteeksi muodostuneen tavan mukaan kisoissa oli
kolme osuutta, joista yksi mittasi juoksunopeutta ja ketteryyttä, toinen heittokäden tarkkuutta ja
kolmas tietopuolista osaamista. Juoksuosuuden teemana oli tällä kertaa luvaton sieniretki
Bukinmaasta isäntä Magotin maille, heittokättä sai testata koittamalla saada erilaisia palloja osumaan
pesuvatiin (jonka toki sai halutessaan kuvitella Morian salin lattiassa ammottavaksi aukoksi) ja
tietopuolella kysyttiin keskimaalaisten koirien tuntemusta.

Kisaan osallistui ilahduttavan moni miitin 25 läsnäolijasta, joskin vain seitsemän lopulta palautti
tuloslomakkeensa pisteytettäväksi. Kaikki kuitenkin suorittivat yleisön iloksi etuperin ja takaperin
juosten, esteitä alittaen, ylittäen ja kiertäen, peltiset sienet pesuvadissa kannettuina kolisten
tapahtuneen juoksutehtävän, heittelivät palloja vatiin ja uhrasivat ilmeisesti ainakin jonkin ajatuksen
kysymykselle, kelle kukin erilliseen kansioon listatuista koirista Tolkienin tarinoissa kuului.
Pisteidenlaskun tuloksena jaetulle toiselle sijalle kisassa ylsi kaikkein vikkeläjalkaisin hobitti Pippin
ylivoimaista koiratuntemusta osoittaneen Haltiamielen kanssa. Koko kisan voiton vei Ilma, jonka
suoritus oli tasaisesti hyvä kaikilla osa-alueilla taaten korkeimmat yhteispisteet. Mitalit kolmelle
parhaalle samoin kuin kunniakirjat kaikille osallistuneille jaettiin kisapäivän iltana.
Syysmiitti
The Miitistä ei ole kulunut vielä kauaakaan, mutta samaan paikkaan pääsee jo heti lokakuun alussa
uuteen miittiin.
Aika: 1.10.2021 klo 16 - 3.10.2021 klo 12
Paikka: Mallinkaisten leirikeskus (Mallinkaisten rantatie 210, 14140 Janakkala)
Ilmoittautuminen: mellon.kontu.me (auennut 1.9.)
Hinta: jäsenet (ed. kauden maksu riittää) 22 e, muut 25 e
Maksu: 24.9. mennessä tilille FI95 2001 1800 0427 42
Lisätietoa: kontu.me/keskustelut/syysmiitti-1-10-3-10-2021.6518
Jäsenmaksu
Vaalikokouksessa päätettiin säilyttää jäsenmaksut ennallaan. Maksamalla jäsenmaksun saa
alennusta miittimaksuista ja seuran myyntitavaroista sekä tukee seuran toimintaa.
Tilinumero: FI95 2001 1800 0427 42
Maksun saaja: Suomen Tolkien-seura Kontu ry
Viitenumero: jäsennumero, joka löytyy mm. tämän HobSanin osoitekentästä
Eräpäivä: 31.10.2021
Maksettava summa:
Perusjäsenyys 20 €
Perhejäsenyys 10 €
Kannattajajäsenyys 50 €

