
Suomen Tolkien-seura Kontu 

 

Suomen Tolkien-seura perustettiin Helsingin Uudella ylioppilastalolla 3.1.1992, eli 
samana päivänä kun J. R. R. Tolkienin syntymästä tuli kuluneeksi tasan sata vuotta. 
Vuonna 2012 seura yhdistyi verkkoyhteisö Kontu ry:n kanssa, jolloin uudeksi 
nimeksi valittiin Suomen Tolkien-seura Kontu ry. 

Tolkien-seura Konnun tarkoituksena on edistää J. R. R. Tolkienin teosten ja 
elämäntyön tuntemusta ja tutkimusta Suomessa, luoda yhteyksiä Tolkienista 
kiinnostuneiden välille niin kotimaassa kuin ulkomaille, edistää 
fantasiakirjallisuuden ja -elokuvien harrastamista sekä toimia yhteistyössä alan 
verkkosivustojen kanssa. Yhdistys järjestää mm. erilaisia tapaamisia ja tapahtumia 
viikonloppumiiteistä verkkokeskusteluihin. Lisäksi sillä on tällä hetkellä aktiiviset 
paikalliskerhot eli smialit Helsingissä ja Tampereella. 

 

 

 

 

Suomen Tolkien-seura Konnun verkkosivut: https://suomentolkienseura.fi 

Facebook-sivut: https://www.facebook.com/stskontu 

Instagram: https://www.instagram.com/stskontu/ 

Twitter: https://twitter.com/stskontu 

Verkkoyhteisö Konnun verkkosivut: https://www.kontu.info 

Keskustelufoorumi Vihreä lohikäärme: https://www.kontu.me 

Tietopankki Kontuwiki: https://kontu.wiki/Etusivu 

”Kolme vuosikymmentä 
 aikaa Keski-Maassa” 
 

Suomen Tolkien-seuran Konnun juhlaseminaari 
26.3.2022 klo 10.30-19.00 
Maijansali, Helsingin Keskustakirjasto Oodi 

 

Ohjelma 

 10.30 Tolkien-seuran perustaja Johanna Vainikainen, Legolas-lehden ex-
päätoimittaja Päivi Coogan: Oi niitä aikoja – entiset päätoimittajat 
muistelevat Legolas-lehden tekemistä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. 

 11.15 Tolkien-aiheista väitöstutkimusta valmisteleva kirjallisuudentutkija 
Katariina Kärkelä: Unet ja näyt Tolkienin Ardassa. Keskiajan unikuvasto ja 
aistienulkoinen näkeminen. 

 12.00 Tutkija, dosentti Jyrki Korpua: Aikamme legendaario. Tolkienin 
kristillisplatonista fantasiaa tutkimassa. 

TAUKO KLO 13-14 

 14.00 Kuvastaja-raadin puheenjohtaja Marianna Leikomaa: Kuvastaja-
palkinnon historiasta 

 14.45 Yliopistonlehtori, dosentti Merja Polvinen: Gandalf laulaa vain 
kahdesti, (laulujen ja runojen funktio TSH:ssa). 

 15.30 Väitöskirjatutkija Petri Tikka: Luominen, Jumala, armo ja toivo 
J.R.R. Tolkienin legendariumissa. 

TAUKO 16.30-17 

 17.00 Legolas-lehden päätoimittaja, vapaa tutkija Sonja Virta: Hompen-
käännös Tove Janssonin Hobitti-kuvitusten lähdetekstinä. 

 18.00 Minne menet Tolkien? Haastattelu Tolkienin kustantamisesta. 
Kysymyksiin vastaamassa toimituspäällikkö Mikael Ahlström ja toimittaja, 
tietokirjailija Vesa Sisättö, haastattelijoina Liisa Kujala ja Miikka Uotila. 

 18.45 Lopetus 

 

"Voimme päättää vain siitä, mitä teemme sillä ajalla, joka meille annetaan."  

J.R.R. Tolkien, Taru sormusten herrasta, suomentanut Kersti Juva 



Puhujat 

 
 
 

Mikael Ahlström on WSOY:n lasten- ja 
nuortenkirjaosaston toimituspäällikkö. Hän on toiminut 
Tolkienin kustannustoimittajana WSOY:ssä vuodesta 2000. 
Ahlström on on myös suomentanut muutamia Tolkien-
aiheisia kirjoja. Hän oli mukana perustamassa Suomen 
Tolkien-seuraa ja oli sen ensimmäinen puheenjohtaja 
vuosina 1992–1993. 

 

 
Kuvaaja Pertti Kinnunen 
 

Dosentti Jyrki Korpua väitteli tohtoriksi Tolkienin 
teoksista vuonna 2015 (Oulun yliopisto). Väitöskirjan ja 
useiden tieteellisten artikkeleiden lisäksi Korpua on 
käsitellyt Tolkienin tuotantoa omissa luvuissaan 
teoksissaan Alussa oli Sana – Raamattu ja 
kirjallisuus (Avain 2016), Lajivirren laulamaa – Kalevala 
ja kirjallisuus (Avain 2017) sekä laajemmin 
tiedekirjassa The Mythopoeic Code of Tolkien – A Christian 
Platonic Reading of the Legandarium (McFarland 2021). 
Hänen seuraava tietokirjansa käsittelee laajemmin Tolkienin 
fiktion ja Kalevalan yhteyksiä (SKS 2022). 

 
 
 

Katariina Kärkelä on Tolkien-aiheista väitöstutkimusta 
valmisteleva kirjallisuudentutkija, jonka työssä 
kirjallisuustiede yhdistyy platonilaiseen traditioon ja 
tiedonfilosofisiin keskusteluihin. Työ keskittyy erityisesti 
antiikin ja keskiajan ajattelusta ammentaviin teorioihin, ja 
kaunokirjallisuuden ja filosofisen kirjoittamisen rajankäynti 
on tärkeä analyysien taustalla kulkeva juonne. Kärkelä 
viihtyy fiktion maailmoissa myös vapaa-ajallaan, ja hänen 
esikoisromaaninsa Hiraeth ilmestyi vuonna 2020. 

 
Kuvaaja Henry Söderlund 

Marianna ”Kisu” Leikomaa on pitkän linjan 
monipuolinen fandom-aktiivi ja mm. Suomen Tolkien-
seuran entinen puheenjohtaja. Hän on toiminut Kuvastaja-
raadissa sen alusta asti ja saanut seurata aitiopaikalta 
suomalaisen fantasiakirjallisuuden kehitystä. 

 
Kuvaaja Veikko Somenpuro 
 

Merja Polvinen on englanninkielisen kirjallisuuden 
yliopistonlehtori ja yleisen kirjallisuustieteen dosentti 
Helsingin yliopistossa. Hän oli mukana perustamassa 
Tolkien-seuraa ja toimi sen puheenjohtajana vuonna 1993. 
Vuonna 2013 Merja oli myös perustamassa Suomen science 
fiction- ja fantasiatutkimuksen seuraa Finfaria, toimi sen 
ensimmäisessä hallituksessa ja on edelleen 
toimitusneuvoston puheenjohtaja seuran julkaisemalle 
akateemiselle lehdelle Fafnir: Nordic Journal of Science 
Fiction and Fantasy Research. 

 
Kuvaaja Iiro Törmä 
 

Vesa Sisättö on Espoossa asuva toimittaja ja kirjailija. Hän 
on ollut Tolkien-fani kohta neljäkymmentä vuotta. Sisättö 
on suomentanut Humphrey Carpenterin J. R. R. Tolkien -
elämäkerran ja kirjoittanut yhdessä Juri Nummelinin kanssa 
ensimmäisen suomalaisen Tolkien-tietokirjan Tolkien – 
elämä ja teokset (Avain, 2014). 

 
 

 

Väitöskirjatutkija ja pastori Petri Samuel Tikka: J.R.R. 
Tolkien oli katolinen kristitty. Hänen maailmankuvansa ja 
arvomaailmansa ilmenevät hänen teoksissaan sekä joskus 
varsin näkyvällä tavalla että vielä useammin 
tarinankerronnan pohjavireenä. Väitöskirjatutkija Petri 
Samuel Tikka puhuu aiheesta pro gradunsa pohjalta. 

 
 

Sonja Virta (”Heathertoes”), FM, on Suomen Tolkien-
seura Kontu ry:n entinen puheenjohtaja ja seuran Legolas-
lehden nykyinen päätoimittaja. Hänen gradunsa 
vertaili Taru Sormusten herrasta ja Loru Sorbusten 
herrasta -kirjojen käännösstrategioita. Hän on tutkinut 
Janssonin Hobitti-kuvituksia vuodesta 2014. 

 Legolas-lehden ja Tolkien-seuran perustaja Johanna 
Vainikainen. 
 
Päivi Coogan, entinen Vinni, ammoinen Tolkien-seura-
aktiivi ja larppaaja, nykyään yrittää ehtiä joskus lukemaan 
fantasiaa ja ompelemaan historianelävöitysvaatteita. 

 

Juonnot ja haastattelut: 
 

Liisa Kujala & Miikka Uotila, Tolkien-seura Kontu 
 


