2011 CONTEXT

Sunnuntaina, heinäkuun 31 p.

Mistä Ropecon-rannekkeet tulevat?
Onko synkkä alkuperä paljastunut?
Muistatteko vielä tämän uutisen:

Jos muistatte, tai vaikka ette muistaisikaan, niin luokaapa nyt
syrjäsilmällä epäilevä katse ranteeseenne. Siellä pitäisi olla ranneke,
jonka väri on jokin yo. uutisessa listatuista väreistä: vihreä, sininen,
valkoinen tai punainen. Lisäksi rannekkeet ovat kaikki numeroidut kuten
Serenan rannekkeetkin olivat!
Ja kun vielä muistamme, että Ropecon-rannekkeet tulivat tarkalleen
samana päivänä kuin Serenan rannekkeiden varkaus havaittiin ja että
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Ropecon ry:n rahat olivat ennen conia loppumaisillaan, heräävät
epäilyksemme Ropecon-rannekkeiden alkuperästä! Lopullinen koetus
olisi tietenkin pyrkimys Vesipuisto Serenaan Ropecon-rannekkeella,
mutta sitä edes ConTextin toimitus ei luonnollisestikaan voi suositella.

Ropecon-ranneke – jäniksen passi?
Vaikka Ropecon onkin tänään
päättymässä, älä suinkaan kiirehdi
riisumaan ranneketta pois. Kuten
oheisesta kuvasta huomaa, sillä
pääsee kaikkien jonojen ohi! Tätä
kannattaa
kokeilla
vaikkapa
nakkikioskilla
tai
taksijonossa
aamuyöllä. (Mutta ei Serenassa.)
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Suosituin Coniteaslashparitus julki!
Tättärää! Pitkällisten ja huolellisesti tehtyjen, luotettavan
tuntuisiin juoruihin perustuvien tutkimuksien jälkeen ConText
on selvittänyt vuoden 2011 suosituimman Coniteaslashparituksen. Tämän vuoden ihana pari on:

Tommi ”Turmiolan Tommi” Hyvönen ♥ Santeri ”Salama” Virtanen!

”Aika vetävän näköinen,” totesi Santtu Tompasta, ja siitä tämä
kaunis tarina kai sitten alkoi. Awww!!
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ConTextin myöntämät arvonimet
ConTextin uusi vakio-osuus on tästä vuodesta alkaen erilaiset
tunnustukset ja arvonimet, joita myönnetään ansiokkaasta tai
vähemmän ansiokkaasta toiminnasta Ropeconin parissa tai muuten
vaan.

Vuoden 2011 Ritarit
Ropecon-ritarin arvonimi myönnetään rohkeasta tai kunniakkaasta
toiminnasta Ropeconissa. Tänä vuonna lyödään peräti kaksi Ropeconritaria. (Vain sattumalta molemmat olivat herrashenkilöitä, neitoja ei
suinkaan ole suljettu pois nimityksistä.)
Mikko ”Wizzu” Hänninen: Ropecon-ritarinarvo ”Sir Prise”
enkelimäisestä kärsivällisyydestä, ystävällisyydestä, sekä ritarillisesta ja
hienosta asenteesta. Wizzu muistaa aina kannustaa ja kiittää kaikkia
conin tekijöitä.
Kalle ”Killer” Kivimaa: Ropecon-ritarinarvo ”Sir Vival” kaikkien mutta
etenkin naishenkilöiden uljaasta ja sankarillisesta auttamisesta. Tämä
ritari on aina valmis syöksymään neitojen avuksi. Hän mm. karautti
jetpackillaan pankkiin kolmessa minuutissa selvittämään pulassa olevan
neidon raha-asioita! Kuulemma Heiccu myöskin antoi tälle sankarilliselle
ritarille kukkia ja Emi toimi ritarin uskollisena seuraneitinä gaalassa.
Naiset siis suorastaan parveilevat tämän Kultaisen lohikäärmeenkin
kukistaneen ritarin ympärillä. Ei voi siis olla kovin paha mies!
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Epilogi
Yösuunnitelma
”Jos ottais yhden oluen ja sammuis johonkin puskaan.”
- vesiselvä nuorimies klo 1 lauantaina aamuyöllä
(seuralaisissaan ollut nuorehko naishenkilö kyllä tuumi, että
mahtaako yksi olut riittää)

Ropecon-tautikirjo laajenee
AD&HD: sairas ei malta keskittyä vain yhteen ohjelmaan vaan
kiertää jatkuvasti ympäri katsomassa yhtä ohjelmaa sieltä ja
yhtä ohjelmaa täältä.

ConText suosittelee kävijöille foliohattua!
Huomasitteko, että perjantaina satoi vettä. Kyseessä oli sään
muuntelu salaliiton taholta! TS:illä oli nimittäin kuuma ja he
tilasivat Conitealta sadetta. Ja mistäkö tämän tiedämme? No
siitä, että Coniteassa on peräti ei vain yksi vaan jopa kaksi
Ilmatieteen laitoksen työntekijää. Heti kohta kun
radiopuhelimilla oli välitetty sadepyyntö Conitealle, suunnattiin
salaiset ionosfäärin lämmittimet Dipolin taivaalle salaliiton
taholta ja saderyöppy romahti suoraan kävijöiden niskaan.
Saapas, nähdä, mitä ”ne” ensi vuonna vielä keksivät,
kemikaalivananko?

