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Vuosikertomus 1.9.2020–31.8.2021  8.1.2022 
 
Tapahtumat  
 
Miitit Miittejä onnistuttiin toimikauden aikana järjestämään vain yksi, johon 

osallistui n. 30 henkeä: 
–Syysmiitti oli varattu Mallinkaisten leirikeskukseen Janakkalaan 16.–
18.10.2020, mutta heikkenevän tautitilanteen takia miitti peruttiin eikä 
leiripaikan vuokraa tarvinnu maksaa. 
–Vuosijuhlamiitin sijaan järjestettiin etävuosijuhla. 
–Kevätmiittiä ei järjestetty. 
–XX The Miitti pidettiin 5.–8.8.2021 Mallinkaisten leirikeskuksessa Pa-
dasjoella. Osallistujia oli n. 30. Ohjelmassa oli mm. taniquetililaiset kisat, 
skottitansseja ja Neuvottomien neuvoston tietokilpailu. Yhdistys tarjosi 
aamupalat, grillattavaa ja lettuja. 

 
Kuukausitapaamiset Ei järjestetty koronapandemian aikana. 
 
Vuosijuhla Vuosijuhla järjestettiin etätapahtumana Zoomin välityksellä vuosipäivän 

iltana (3.1.2021). Ohjelmassa oli miittikuvakilpailu, hallituslaisten kirja-
hyllyjen tunnistuskilpailu, tietovisa ja maljannosto ja -puhe. 

 
Tolkien Reading Day  Lukupäivänä ma 25.3.2021 pidettiin Zoomissa aiheena toivo ja rohkeus. 
 
Etäkeskustelu Seura järjesti etänä keskustelutilaisuuden John Garthin kirjasta J. R. R. 

Tolkienin maailmat. Keskusteluun osallistui n. 10 henkeä. 
 
Suomenlinna-piknik Perinteinen spefi-järjestöjen yhteispiknik Suomenlinnassa pidettiin la 

10.7.2021. Tolkien-seura tarjosi pikkupurtavaa. Mukana oli seitsemän ho-
bittia sekä yksi koira. 

 
Finncon  Peruttiin koronan vuoksi. 
 
Smialit  Smialit järjestivät omaa ohjelmaansa. Brandagamba järjesti Helsingissä 

lukupiirejä ja muuta etätoimintaa, ja Morel järjesti Tampereella muuta-
man tapaamisen keväällä ja kesällä. Syksyllä käynnistyi jälleen lukupiiri. 
Morel järjesti 3.7.21 virtuaalisesti TamFan-tapahtuman. 

 
Tiedotus ja yhteistyö  
 
Hobittilan Sanomat Julkaistiin kaksi kappaletta tiedotuslehteä: #120 (2/2020) marraskuussa ja 

#121 (1/2021) toukokuussa.  
 
Internet Seuran internetpalveluihin kuuluvat kotisivut (suomentolkienseura.fi), 

Kontu-sivujen (kontu.me) alla Vihreä Lohikäärme -foorumi sekä Tolkien-
tietouteen keskittynyt Kontuwiki (kontu.wiki). 

 
Kuvastaja-palkinto  Jaettiin palkinto virtuaalisesti 6.11.2020 Katariina Heikkilän kirjalle Pu-

nainen nyrkki. Raadin puheenjohtajana toimi Marianna Leikomaa. Voit-
tajakirjaa luonnehdittiin raadin piirissä seuraavasti: “Jee, vihdoinkin 
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aikuisten kirja!” “Aikuisten fantasiaa, jossa yhteiskunnallinen aihe tekee 
siitä piristävän lisän suomalaiseen fantasiaan.” “Kaikkien päähahmojen 
persoonallisuudet ja taustatarinat oli mietitty hyvin ja kaikkien teoille löy-
tyi jokin motivoiva selitys.” “Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu ro-
maanikokonaisuus.” “Isoista aiheistaan huolimatta todella vetävä kirja.” 
Lyhyelle listalle nostettiin Katri Alatalon Ikuisesti, siskoni (Gummerus), 
Ilkka Auerin Kymnaasi – Agnes af Forsellesin kymnaasi orvoille ja hyl-
jeksityille tytöille (Haamu Kustannus), Briitta Hepo-Ojan Suomea lohi-
käärmeille (Otava) ja Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys (Siltala). 

 
Smial-kilpailu Ainoastaan verkkosmial Juhlapuu osallistui kilpailuun vuonna 2020. 

Muut aktiiviset smialit eivät raportoineet pisteitä. Päätettiin lopettaa ny-
kymuotoinen smial-kilpailu ja mahdollisuuksien mukaan järjestää kilpailu 
myöhemmin uudistettuna. 

 
Yhteistyökokous Suomen spefi-seurojen yhteistyökokous pidettiin etänä Discordin välityk-

sellä lauantaina 13.3.2021. Puheenjohtaja Olli Pitkänen edusti Seuraa ko-
kouksessa. 

 
Arkisto ja kirjasto Seuran arkisto ja kirjasto siirrettiin keväällä 2021 Helsingistä Santeri Pa-

linin luota Joutsenoon Katja Vihavaisen luo. Arkistossa keskitytään toi-
saalta seuraan ja suomalaiseen Tolkien-harrastukseen liittyviin asiakirjoi-
hin ja toisaalta vaikeasti saatavilla oleviin Tolkieniin liittyviin julkaisuihin 
kuten ulkomaisiin Tolkien-lehtiin. Arkisto ja kirjasto koostuvat nyt muun 
muassa seuran omista julkaisuista eli Hobittilan Sanomista, Legolaksista 
ja seinäkalentereista, seuran ja Verkkoyhteisö Kontu ry:n asiakirjoista, ul-
komaisten Tolkien-seurojen lehdistä, Tolkien-kirjallisuudesta ja suoma-
laisten spefi-järjestöjen yksittäisistä lehdistä.  

 
Myyntitavarat Seuran myyntitavaroita olivat värityskirja-Legolas, kahdenlaisia kangas-

merkkejä (”That’s what I’m Tolkien about” ja Lumihiutale), rintamerkit 
ja t-paidat. Uusia myyntitavaroita ei tilattu vähäisten tapahtumien vuoksi. 
Värityskirjoja ja rintamerkkejä oli kauden lopussa runsaasti, mutta kan-
gasmerkkejä vain muutama. T-paitoja oli vielä jäljellä edellisestä tilauk-
sesta, lisäksi oli hajakokoja vanhemmista painatuksista. Seuran tuotteita 
myytiin miiteissä ja postitse.  

 
Hallinto 
 
Jäsenet Toimintakauden alussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 79 

ja kauden lopussa 78 (perusjäseniä 57, perhejäseniä 15 ja kunniajäseniä 
6).  

 
Hallitus Hallitus koostui kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäse-

nestä. Puheenjohtajana toimi Olli Pitkänen ja varapuheenjohtajana Taru 
Heikkinen, sihteerinä sekä paino- ja postitusvastaavana Hanna Jungman, 
rahastonhoitajana, jäsensihteerinä ja webmasterina Mikko Nikkilä, tarvi-
kevastaavana Anna Saarimaa, miitti- ja turvallisuusvastaavana Nienna 
Lagus, tiedottajana Liisa Kujala, paino- ja postitusvastaavana Elias Jung-
man, tapahtumavastaavana Miikka Uotila (varajäsen) sekä 
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postilokerovastaavana Janne Seppänen (varajäsen). Hallituksen ulkopuo-
lisissa vastuutehtävissä toimivat myyntitavaravastaavana Katja Vihavai-
nen, arkiston- ja kirjastonhoitajana Santeri Palin ja Kuvastaja-raadin pu-
heenjohtajana Marianna Leikomaa. 

 
Kokoukset Hallitus kokousti toimintavuoden aikana seitsemän kertaa järjestäytymis-

kokous mukaan lukien. Kokouksia pidettiin ircissä, Teamsissa ja kasvo-
tusten The Miitissä. Vuosikokous pidettiin Zoomissa 19.1.2021 ja vaali-
kokous The Miitissä Mallinkaisten leirikeskuksessa Janakkalassa 
7.8.2021.  

 
Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelmaan päivitettiin miittipaikkojen tietoja. 
 
Seura mediassa  
 
Kontu-wiki Kontu-wiki mainittiin lähteenä 20.9.2020 ilmestyneessä Muropaketti-si-

vuston jutussa “Huomasitko 19 vuotta sitten, mitä Arwenilla oli kädessään 
Taru sormusten herrasta -trilogian alussa?”. (https://muropaketti.com/elo-
kuvat/elokuvauutiset/kuva-huomasitko-mita-arwenilla-oli-kadessaan-
taru-sormusten-herrasta-trilogian-alussa/). 

 
Aktiivin haastattelu Uutisvuoksi teki haastattelun seuran aktiivi Katja Vihavaisen Tolkien-

harrastuksesta. Seura mainittiin lehdessä 4.8.2021 julkaistussa haastatte-
lussa. (https://www.uutisvuoksi.fi/paikalliset/4244962?fbclid=IwAR2q-
JFjOlxZh3hsdp6h09yL9q6Z-UyGqh9wyE1OZWTivwJm-
K1wQUDy_Vo). 

 
Vuoden suurimmat Tolkien-uutiset  
 
Kirjauutisia John Garthin teos The Worlds of J. R. R. Tolkien julkaistiin suomeksi 

alkuvuodesta 2021 nimellä J. R. R. Tolkienin maailmat, kustantajana 
WSOY, suomentajana Jaakko Kankaanpää. 

 
Kirjauutisia Suomentaja Kersti Juvan kirja J. R. R. Tolkienin teosten kääntämisestä 

ilmestyi loppukesästä 2021 ja sen on julkaissut Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura. Juva kiittää kirjassaan Kontu-wikiä ja suomalaisia Tolkien-fa-
neja. 

 
Amazonin sarja Vielä nimeämättömän Keski-Maahan sijoittuvan tv-sarjan ensimmäinen 

kausi on valmistumassa ja sen on määrä saada ensi-iltansa suoratoistopal-
velussa syyskuussa 2022. 

 


