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Pääkirjoitus lauantaille
Pääkirjoitus esittää käsittelevänsä tänään teologiaa, mutta taitaapa
olla oikeasti hyvin heikosti verhottu vihjaus jostain ihan muusta.
Miksi palvoa Saatanaa, kun voi palvoa Saippuaa?
Saatanan vaikutuksesta maailmaan puhutaan paljon, mutta ei kukaan
täysijärkinen ole toistaiseksi osannut esittää mitään konkreettisia todisteita
Suuren Sielunvihollisen olemassaolosta. Kaikki saatanalliseksi väitetyt ilmiöt
ovat selitettävissä modernilla luonnontieteellä, psykologialla, taloustieteellä ja
joissain tapauksissa jopa musikologialla. Sen sijaan Saippua on olemassa oleva
ilmiö ja todellinen, konkreettinen asia. Lähes jokainen meistä on tavannut
Saippuan ainakin kerran elämässään. Saatana lupaa palvojilleen vähän yhtä jos
toista, mutta vain Saippualla on esittää konkreettisia todisteita sekä
olemassaolostaan että positiivisista vaikutuksistaan.
Saippualla (yhdistettynä veteen ja hierottuna ihoon) on maaginen taipumus
auttaa sinuakin saamaan uusia ystäviä. Saippuavesi-rituaalin jälkeen suorita
puhdistautumisriitti juoksevan veden alla, kuivaa itsesi tarkoitusta varten
pyhitettyyn pyyhkeeseen ja sivele kainaloihisi de-odo-rant –nimistä
pahuudenkarkoitinta. Tämän jälkeen pukeudu puhtaisiin vaatteisiin. Ja katso:
kanssaeläjäsi pitävät sinua välittömästi parempana ihmisenä.
Ropeconissa Saippuan vaikutus on vielä suurempi. Käänny siis sinäkin pakana,
ja ala palvoa Saippuaa. Saippuanpalvonta on luonteeltaan hyvin synkretististä,
sillä Saippuanpalvonta ei sulje pois perinteistä suomalaista saunassa
tapahtuvaa hengellisyyttä. Saippuan sakramentit ovat myös kaikenikäisille
sopivia, kuten esimerkiksi saippuakuplien puhaltelu ja saippuaoopperat.
Saippuanpalvonta sopii myös hyvin lähetystyöstä kiinnostuneille sieluille. Ehkä
sinustakin voisi tulla ihan kelvollinen Saippuan paladiini.
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Coniunien uudet vanhat trendit
Eli miten koet autenttisen con-unikokemuksen

Äm-irkissä on näin conin uhkan alla alettu keskustella conissa nukkumisesta.
Pääsääntöisesti conissa ei tietenkään nukuta lainkaan tai ainakin hirveän
huonosti. Kävijöiden majoitustilat (Smökki, JMT3A, OK20, Sali 1, Sali 25, Sali 26)
ovat luonnollisesti ensisijainen paikka kokea aito ”coniuni” eli epämääräinen
lyhyiden nukahtamisten sävyttämä painajaismainen vääntelehtiminen
kuumuudessa ja metelissä.
Ulkona makuupussissa nukkumalla saavutetaan myös aito conitunnelma. Aamulla
voi havainnollisesti kokea ns. kasteilmiön, joka saa pussin kostean nihkeäksi. Tässä
on kuitenkin puolensa: eräs kävijä halusi hyvin ilmastoidun nukkumapaikan
naisten välissä. Jos menee nukkumaan jonnekin pusikkoon, ja kummassakin
viereisessä puskassa nukkuu nainen, niin tällöinhän toive toteutuu.
Nukkuminen ulkosalla sekä teltan pystyttäminen eivät ole sallittuja
tapahtuma-alueella. Näin ollen ei myöskään käy päinsä, että miespuoleinen kävijä
itse pystyttää teltan aamuksi makuupussin sisälle, vaikka tätä telttailumuotoa ei
erityisesti valvota.
ConTextin päätoimittaja itse suositteli autenttisen coniuniskenaarion
saavuttamiseksi autossa nukkumista. Siellä saa ”niin tolkuttoman huonot yöunet
ettei ole tosikaan”. Parhaana tarkoitukseen hän piti farmaricorollan takakonttia
kaadettujen penkkien kera.
Ne, joilla on rahaa tai jotka ovat kunniavieraita voivat tietysti nukkua läheisten
hotellien ilmastoiduissa huoneissa.
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Vanhat veteraanit turisevat
Rakastettu conbussi ja pomppulinna eivät ole enää vuosiin riemastuttaneet
Ropecon-kävijöitä.
Mihin he ovat kadonneet? Kävimme etsimässä karaistuneita conin veteraaneja ja kuinka he
viettävät hyvin ansaittuja eläkepäiviään.

Pomppulinna
Pomppulinnan puhelinnumeroa ei löytynyt puhelinluettelosta.
Pienen salapoliisityön jälkeen saimme kuitenkin selville, että
pomppulinnamme asuu nykyään Puuhamaassa.
Terve, kuis pomppii?
Olo tuntuu jotenkin tyhjältä Ropecon-kokemuksen jälkeen.
Voisitko tarkistaa, onko siellä alaosassa jokin reikä?
Täällä on tämmöinen venttiili auki. Suljenks mä tämän?
Jos viitsisit.
Kummat ovat hauskempia asiakkaita, natiaiset vai roolipelaajat?
Ne pelihörhöt ehdottomasti. Eläinpuku-furryt ovat kaikkein pehmeimpiä, mutta eniten olen
jäänyt kaipaamaan niitä goottityttöjä minihameineen. Sitä kun vielä pääsisi vanhoilla
päivillään vähän hyppyyttämään polvella.
Eikö ne lapsetkin ole ihan mukavia?
Saakelin tahmatassut syövät ensin hattaraa ja jäätelöä ja tulevat sitten tänne lääppimään.
Ällöttäviä ipanoita ja ties mitä nenää niillä etukäpälillä on ensin kaivettu.
Oho, pudotin savukkeeni Psssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kiitos haastattelusta…
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Conbussi
2006 sattuneen ojaanajon jälkeen conbussi ei ole ollut enää
entisensä. Vuosikausia teekkareiden kännikuskina ja Paula
Koivuniemen keikkabussina maata kiertänyt bussivanhus
tavoitettiin kesämökiltään Janakkalasta.
Kaipaatteko con-aikojanne?
Kyllä ei ole ollut ikävä!
Mikä siinä sitten oli niin pahaa?
Kyllä minä sitten niin mieleni pahoitin, kun HKL:n kiiltävä bussi Itäväylällä meni 80 km/h ohi
eikä conin kuski suostunut painamaan tallaa pohjaan! No minä siinä itse vähän kaasuttelin ja
eihän se kuski saanut edes ratista pidettyä kiinni ja penkkaanhan siinä päädyttiin.
Lähtikö siltä kuskilta kortti pois?
Ei, mutta minulta ottivat kilvet kuivumaan. Täällä olen nyt sitten kasvattanut perunoita ja
rautaoksidia. Joskus iltasella käyn tuolla hiekkateillä ajamassa pappatuntureiden kanssa
kilpaa suoralla.
Mitä muita muistoja con-ajoista on jäänyt? Eikö löydy yhtään hyvää muistoa?
No sehän oli vallan hauskaa, kun sain lyödä oven kiinni jonottavien con-kävijöiden nenän
edestä. Siinä ne huusivat ja mesosivat, kunnes alistuivat tilanteeseen, ja tilasivat taksin.
Kiäh-kiäh-kjähähää!
Sitä en kyllä hyväksy, että nykyajan nuorille jaellaan niin paljon rahaa, että niillä on varaa
herrastella taksilla!
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Kenttiongelma lähes ratkaistu – seuraavana
amurinleopardiongelma
Ropecon saamassa myös luonnonsuojelupalkinnon

Viime aikoina Ropeconissa on vihdoin ja viimein (oli jo oikeasti aikakin)
uskallettu puhua kenttiongelmasta, mikä on johtanut ongelman
tunnustamiseen, kohtaamiseen ja ratkaisemiseen tavalla, joka olisi
pitänyt tehdä jo vuosia sitten. Mutta kriisitön tulevaisuus ei ole
siltikään, sillä seuraava ongelma odottaa jo nurkan takana.

Kuvan amurinleopardi ei liity asiaan. Niinq mitenkään.

Seuraavan Ropeconin teemaksi on ehdotettu ”vaaraa” (siis sitä että on
pelottavaa ja vaarallista, ei esim. Tero Vaaraa tai pientä mäkeä) ja
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kunniavieraaksi amurinleopardia. Amurinleopardilla on voimakas
saalistusvietti, mikä tekee siitä Dipolin olosuhteissa esimerkiksi
leijonaa vaarallisemman (siis että se on pelottava ja voi tappaa, ei että
sillä olisi mäkiä!). Amurinleopardi yrittäisi todennäköisesti saalistaa
kaikki alueellaan olevat ihmiset sekä Ropeconin kävijät.
Amurinleopardin läsnäolo lopettaisi toisaalta kenttiongelman varsin
lyhyeen.
Toisaalta on esitetty, että mikäli hyvin uhanalainen eläinlaji hyväksyisi
Ropeconin omaksi elinympäristökseen, voisi Ropecon hyvinkin olla
ehdolla Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristönsuojelupalkinnon
saajaksi, tai vaihtoehtoisesti biologian Ig Nobel –kandidaatiksi. Uuden
habitaatin löytäminen amurinleopardille olisi historiallinen teko.
Eläinlajin Ropeconissa viihtyvää versiota voitaisiin jopa ryhtyä
kutsumaan Ropeconinleopardiksi.
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Öinen yllätysvieras keräsi jättiyleisön
Perjantain ja lauantain välisenä yönä Ropeconissa nähtiin julkisuutta
kartteleva yllätysvieras Erinaceus ”Siili” Europaeus
Erinaceus Europaeus, tunnettu paremmin taiteilijanimellä ”Siili” saapui
Ropeconiin yöllä. Mielellään tunnistamattomana ja imagonsa
mukaisesti hämärässä liikkuva vieras havaittiin Ropeconissa lauantaina
varhain aamulla. Kun tieto yllätysvieraasta levisi vielä hereillä oleville
kävijöille, syntyi Siilin ympärille melkoinen ihailijajoukko. Fanit
piirittivät
Siiliä,
joka
vastaili
ConTextin
kysymyksiin
öisen
hiukopalansa
lomassa.
Fanien
joukko ei häirinnyt huomioon
tottunutta tähteä alkuunkaan.

Iltaa, vai pitäisikö sanoa huomenta.
Mikä sai teidät tulemaan taas
kerran Ropeconiin?
No hyvä ohjelma ja kiva tunnelma,
tietysti. Myös ruokatarjonta on
täällä todella hyvä.
Edellisestä vierailusta onkin jo noin vuosi aikaa. Mitä kuuluu Siilin
arkeen?
Uusin pesue syntyi tuossa alkukuusta, ja vanhempana oleminen on
ajanut muiden kiireiden ohi. Lapset ovat pieniä vain niin vähän aikaa.
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Teidät tunnetaan aika kaikkiruokaisena tyyppinä. Millaisia
roolipelejä olette harrastanut viime aikoina? Mikä on Siilin mielestä
nousussa juuri nyt?
Näin maailmanloppuvuonna ajattelin tehdä yhden hengen
larpin/performanssin, joka käsittelee horrokseen vaipumista. Tämä
pervasiivinen peli alkaa tietysti fyysisellä valmistautumisella ja
elopainon kohottamisella.
Selkeästi. Millaista ruokavaliota noudatatte?
Elävä ravintohan on tietysti aina parasta, mutta kissanruoka on aika
hyvä vaihtoehto. Raakaa kalaa ja voimakassuolaisia ruokia pitäisi
kuulemma välttää ja maitoa ei sitten ollenkaan, paitsi jos se on
laktoositonta. Tämänhetkinen epäterveellisen näköinen välipalani on
tällainen repsahdus, koska olen pohjimmiltani sekasyöjä.
Olette myös tehnyt keikkaa sääennustajana. Miltä näyttää
viikonlopun sää?
Sunnuntaina saattaa sataa ja illemmalla jopa ukkostaakin. Suosittelen
kaikille sateenvarjoa.

Haastattelun jälkeen Siili jäi
vielä hetkeksi viihdyttämään
ihailijoitaan, kunnes kiitti
saamastaan huomiosta ja
poistui
viettämään
Ropeconia yksityisemmissä
merkeissä.
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Oraakkeli ennustaa Illuminati: New World Order
-korteista
Kaikkihan meistä tietävät, että Illuminati: New World Order on Steve
Jackson Gamesin keräilykorttipeli vuodelta 1995. Siinä missä me muut
houkat olemme vain lätkineet korttia pöytään, on Suomen
Lakipuolueen puheenjohtaja Jouko Piha ymmärtänyt, että INWO on
oikeasti profetia!
Jouko Piha nostaa blogissaan esille INWO:n korttien
kuvitukset, jotka hänen mukaansa ennustavat suoraan
tulevaisuuden tapahtumia. Näin on hänen mukaansa
esimerkiksi korttien Terrorist Nuke ja Pentagon kanssa, joiden
vuonna 1995 ilmestyneet kuvat hän linkittää suoraan vuoden
2001 traagisiin tapahtumiin. Piho myös pohdiskelee, mitä
mahtaa tarkoittaa kyseisen pelin kortti Finland: ”Suomen
kortissa näkyy kolme saunojaa ja tietokone. Ne on helppo
yhdistää Suomeen. Mutta mihin viittaa tietokoneen ruudulla
Kuvassa Jouko Piha
näkyvä kolmio, jonka keskellä on pyöreä piste.” ConText
veikkaa, että kyseessä on ennustus siitä, miten Suomessa
tullaan kehittämään saunaolosuhteisiin täydellisesti sopiva kannettava tietokone.

Mitä muuta kortit kertovat?
Henkilön, joka ei vastaanota säännöllisesti profeetallisia
viestejä ja enneunia, voi olla hyvin vaikeaa käsittää INWO:n
hienovaraisia ja joskus monitulkintaisia viestejä. ConText
kuitenkin pinnisti psyykiset voimavaransa äärimmilleen ja
päätteli korteista seuraavaa:
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Paranoia nousee ensi vuonna hittipeliksi
On aivan päivänselvää, että tämä kortti ennustaa
Paranoia –pelin paluuta larppien ja pöytäroolipelien
ykköskastiin.
Lähivuosina
tullaan
näkemään
huomattava määrä Paranoia-pohjaisia pelejä, jotka
tulevat saavuttamaan niin suuren suosion, että
pervasiiviset Paranoia-pelit pääsevät lehtiotsikoihin ja
johtavat ainakin kahden suuren larppiauktoriteetin
maailmanmenestykseen.

Ensi vuoden pukugaalassa nähdään enttejä ja haltioita
Perusfantasia on jo muutenkin nousussa, mutta ensi vuonna
klassinen fantasia tulee saavuttamaan huippunsa niin
Ropeconissa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Koska kuka
tahansa
täysijauhoinen
pystyy
päättelemään
tämän
kehityssuunnan tulevasta Hobitti-elokuvasta, voidaan vain
todeta INWO:n ennustaneen jopa Peter Jacksonin (Hetkinen!
Sama sukunimi kuin Stevellä! Mitä tämä tarkoittaa?)
elokuvamenestykset.
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Myyttinen Sampo löytyy järvestä
Tätä kuvaa täytyy tulkita sielu tarkkana. Kortin nimi
Midas Mill ei voi viitata mihinkään muuhun kuin
Kalevalan Sampoon. Koska Sampo on veden alla,
on vain pääteltävä, että Sampoa tulisi etsiä sieltä
Sipoonkorvesta jostain ojan pohjalta. Onnea vaan
yrittäjille.

On huomattava, että Jouko Pihan ennustajanlahjat
on koeteltu ja väkeviksi todettu moneen kertaan.
Hän jopa ilmoitti blogissaan 3.7.2012 Ropeconin lähestymisen ja toteutumisen:
”Se tulee.
Varmasti.
Mikään ei voi estää sitä tulemasta.
Pian.”
Tämähän ei voi viitata mihinkään muuhun kuin vain kerran vuodessa olevaan
Ropeconiin.

