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Pääkirjoitus perjantaille
Uusi ”päätoimittaja” horisee

Oikeasti pääkirjoituksen pitäisi käsitellä jotain kivaa ajankohtaista asiaa tai
ConTextin ollessa kyseessä, jotakin hauskaa. Tekohauskan länkytyksen sijaan tämä
pääkirjoitus keskittyy antamaan hyödyllisiä ohjeita sekä suosittelemaan hyviä
ohjelmanumeroita --- joita kukaan conityöntekijä tai riittävän wanha iärä ei
kuitenkaan ehdi seuraamaan, koska Ropeconissa näkee ihan liikaa tuttuja, joiden
kanssa vaihtaa kuulumisia.

1. Näin käytät ohjelmalehtisen ohjelmakarttaa
Ohjelmakartta toimii parhaiten niin, että otat sen irti lehtisestä ja selailet sitä.
Ropeconissa on tänä vuonna niin paljon ohjelmaa, että se ei mahdu
aukeamamalliseksi ohjelmakartaksi. Syy tähän saattaa olla se, että tänä vuonna
ohjelmaa on aikataulutettu aina aamukahteen saakka.
2. If you do not speak Finnish
Speak English. Almost every Finn over the age 12 speaks passable English, but is
just too shy to actually speak it. So even if the natives do not speak to you, they
understand you. And, in Ropecon there’s also program numbers held in English,
look for it in the program leaflet.
3. Ohjelmat, joihin kannattaa mennä ajoissa koska muuten ei pääse istumaan
Japanin historian käännekohtia (la 10-12). Joonas Kirsi on saanut taas ns.
kuolemanslotin aamun ensimmäisenä puhujana, koska vetää aiheellaan ja
esiintymisellään kaikki tämänkin conin julki- ja kaappianimeharrastajat
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kuulemaan, miten Japani on olemassa siitäkin huolimatta, että 1) sotilasjohdon
logiikka perustuu täysin järjenvastaiselle itsensä tapattamiselle ja 2) maata olisi
pitänyt nukettaa joko kirkkaasti enemmän tai sitten ei ollenkaan.
Kulkutaudit (myös la 10-12! Kiitos vaan!). Esa Perkiöllä on inha tapa vetää koko
sali täyteen ja vieläpä puhua todella viehkoista aiheista elävästi ja kiinnostavasti.
Jos auditoriossa tuntuu ahtaalta, muistele aikaa, kun tällaiset hittinumerot
pidettiin Klondykessa.
4. Ohjelmat, jotka pitää nähdä että tietää taas, mistä skenessä puhutaan
Con organization panel (la 12-14). Bongaa täältä kaikkien mainitsemisen
arvoisten Suomen conien pääjärjestäjät ja pääjärjestäjä-wannabet. Lisäpiste, jos
löytää täältä Traconin pääjärjestäjän ja kaksi pistettä per jokainen
Desucon-organisaation edustaja.
Fantasian olemus (la 17-19). Koska Mike Pohjola.

Hyvää conia vaan.
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Säätiedotus Ropeconiksi
Odotettavissa hydrometeoreja

Baltian ja Suomen itäpuolelle muodostuu perjantain aikana 850 hPa:n
painepinnan geopotentiaalin lokaali maksimi, ja samanaikaisesti
lännestä lähestyy positiivistä pyörteisyyttä omaava geopotentiaalin
minimi, joka kuitenkin jää viikonlopun ajaksi Pohjanmeren ylle. Näiden
välissä tapahtuu etelästä lämmintä advektiota Suomeen, mikä
yhdistettynä melko maltillisiin tuuliin ja kesäisen runsaaseen auringon
suoraan irradianssiin, tietää lämmintä ja muutenkin hyvää säätä
coniviikonlopuksi.
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Pintapaine pysynee Helsingin seudulla viikonlopun ajan hieman
koholla, kunnes laskee sunnuntaina vajaaseen 1,010 baariin. Tuuli on
pääosin heikkoa, paitsi sunnuntaina jopa kohtalaista. Ilman
suhteellinen kosteus laskee hiljalleen sunnuntain aamuyöhön asti.

Sunnuntaina pilvipisaroista saattaa sporadisesti aggregoitua niin suuria
hydrometeoreja, että ne putoavat maahan asti, todennäköisimmin
nestemäisinä. Muutoin viikonlopun ajan pilvisyyttä on vähän tai ei
lainkaan. Lämpötila pysynee öisinkin n. 288 Kelvinin tienoilla.
Perjantaina päivällä lämpötila noussee n. 22 Celsius-asteeseen, ja
lauantaina sekä sunnuntaina päästään jo lähelle hellelukemia.

Säätiedotuksen laativat conitean päivystävät sääasiantuntijat, joten sen on pakko
olla vähintäänkin totta
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Koko skenelle tuttu
LARP-Tanja
haastattelussa!
Etkoilla torstaina ConTextin jututettavaksi
tuli sen kuuluisan BB-Heicun sisko, kaikkien
larp-skenessä tuntema ihana LARP-Tanja!
Mitä harrastuksia sinulla on? Mikä on
erityinen suosikkiharrastuksesi?
Itkeminen ja kotiin juokseminen.
Suunnittelin meneväni inttiin mutta itse
asiassa vain pelkään himassa.
Jos nyt syttyisi maailmansota, niin mikä rooli
sinulla olisi tässä sodassa? Mitä asioita tekisit?
Dokaisin, mutta se on lähinnä läppää. Oikeasti ratsastaisin hevosilla, jos olisi rahaa. Olen
heppatyttö joten minulla on saletisti hyvä perse.
Jos eläisit Tähtien sodan galaksissa, niin mikä otus olisit? (Twi'lek, Ewok, Gungan, Hutt, Sand
People, jne.)
Mieluimmin mies. Kauheen vaikea sanoa. Joku idiootti? Mutta se muuttuu parin kuukauden
välein. Sen kanssa pitäisi olla kivaa.
Millainen on ihannepartnerisi? Olisiko hän mies vai nainen? Millainen tyyppi?
Pieni ja karvainen. Mieluiten Luke Skywalker, mutta luultavasti Ewok Jedi.
Mitä tekisit ihannepartnerisi kanssa kaikkein mieluimmin?
Hankkisin uusia elämyksiä ja kokemuksia. En tiedä, pitäisi vastata jotain absurdia. Jotain
siistii.
Mitä odotat Ropeconin vierailulta?
Ihan jotain arkisia asioita. Hengailisin, katsoisin jotain leffaa, kävisin kaupassa.
Keitä henkilöitä tai mitä otuksia erityisesti haluaisit tavata Ropeconissa?
Villakoiria hirveästi, mutta ne saivat häädön kun imuroin. Kissat olisivat kivoja, mutta olen
niille allerginen.
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Onko sinulla lemmikkieläimiä ja mitä ne ovat? Jos ei, niin minkälaisen lemmikin mieluiten
haluaisit?
Tottakai Muumipeikon!
Mitä juttuja erityisesti tykkäät tehdä (paitsi nukkua) kun olet yksin kotona ja kukaan ei ole
pitkään aikaan tulossa häiritsemään?
Laulaisin Maijan karitsaa, vaikka minulla onkin hirveä lauluääni.
Jos sinun pitäisi yllättäen nousta Ropeconissa esiintymislavalle ja esittää jotain, minkälaisen
performanssin järjestäisit?
Joko kutsuisin kaverit ja pidettäisiin bileet, mutta jos ihan yksin olisin, niin siivoaisin ja
katsoisin TV:tä.
Mikä on noloin tapaus elämässäsi (jonka viitsit kertoa)?
Aamukahvin juominen ja röökin vetäminen ennen kuin menen nukkumaan.
Mikä asia ehdottomasti kuuluu jokaiseen päivääsi?
Ryntään sisään huoneistoon ja huudan: ”Olen Tanja ja osaan halata!” Lisäksi käyn kaupassa,
pudotan jotain ja kyykistyessäni housuni repeävät perseestä. Yritän bussissa ja kaupassa
peittää sitä takilla, mutta koska on 30 astetta pakkasta, niin välillä on pakko ottaa se takki
päälle.
Jos joskut tapaat jonkun julkkiksen jolta ehdottomasti haluat nimmarin niin mihin ruumiinosaan
ottaisit sen nimmarin?
No kun kaikki on jo nähty! Mulla on aika paljon selluliittia. Selluliitti.
Mitäs ruumiinosaasi et missään nimessä koskaan esittelisi julkisuudessa?
Muuten sanoisin että tissi, koska Petri Nygård laittoi nimmarin siihen, mutta oikeasti käsi.
Jos joskus osallistuisit tosi-TV -ohjelmaan (kuten Viidakon tähtöset 2 tai Miljonääri-Jussi 2) niin
millä tavalla todennäköisesti käyttäytyisit showssa?
Pitää itseään parempana kuin muita ja aina puhuu päälle. Tosi rasittavaa.
Millaiset ihmisten käytös- tai muut tavat sinua itseäsi erityisesti kiukuttavat?
Kun ei osaa peitellä. Näyttää just sitä miltä tuntuu. Näkyy jos on iloinen tai vihainen.
Eiköhän tässä ollut suunnilleen kaikki. Haittaako, jos lopetetaan tähän?
Mitä vittua! Miks?
Ai niin, haittaako, jos vaihdan jälkeenpäin aina kahden vastauksen paikkaa keskenään?
Totta kai, mä haluan jatkaa vielä!
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Heicun Ceicun! TV:stä
tuttu BB-Heiccu
haastattelussa!
Ropeconin järjestäjien joukosta löytyy
useita julkkiksia. Eräs heistä on jopa
ollut koko maailman Suomen TV:n
suosituimmassa LARP-ohjelmassa eli Big
Brotherissa! Torstaina etkoilla ConTexti-haastattelussa on mm. osa-aikaisena Timo Soini
–lookalikenä työskentelevä, TV:stä tuttu koko kansan BB-Heiccu! Myös hänen siskonsa
LARP-Tanja on skenessä monille tuttu – hänenkin haastattelunsa saanet ehkä lukea ConTextistä.
Mitä ajattelit, kun ensimmäistä kertaa astuit
BB-taloon?
Onpas tää iso!
Mitä pidit muista BB-asukkaista talossa? Kuka
oli kivoin ja kuka ikävin? Kenen kanssa juttelit
talossa eniten?
Itse puhuin sen Tanjan kanssa joka siellä oli.
Sebastian vaikutti ihan mukavalta. Joitakin
oli sellaisia, joita olisin halunnut lyödä heti
turpaan. Esimerkiksi Mikaelia. Mutta se ei
ollut sallittua, olisi tullut häätö.
Mikä oli BB-talossa kaikkein ikävintä? Entäs
mikä oli hauskinta?
Se, miten tuotanto kontrolloi asioita oli aika ikävää. Ja se, mitä sai syödä ja miten oli
ajoitettu, se oli aika ärsyttävää. Hauskinta siellä olivat tietysti ihmiset.
Häiritsikö sinua se, että kamerat seurasivat sinua koko talossa oleskelun ajan?
No siihen tottui aika nopeasti.
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Kävikö talossa aika pitkäksi, menikö missään vaiheessa hermot tai kyllästyitkö talossa
olemiseen?
No en ehkä kyllästynyt. Mutta se värimaailma alkoi ärsyttää aika nopeasti. En vieläkään
pystyisi asumaan niin kirkasvärisessä kodissa kuin se aika siellä.
Suunnittelitko missään vaiheessa jättäväsi BB-talossa olon kesken?
Ei, kyllä uskoin mahdollisuuksiini, kuinka pitkälle siellä vielä pääsee.
Ja tämähän täytyy tietysti kysyä: oliko sinulla BB-talossa romanssia? Jäikö se pelkäksi
silmäpeliksi vai tuliko siinä läheisempääkin kontaktia? Heiluiko ihan peittokin, näin
kuvainnollisesti sanoen?
Ei, peitto ei päässyt heilahtamaan. Kyllä siellä jotkut käytöstavat piti olla. Sen jälkeen olen
kyllä pitänyt yhteyttä.
Rikoitko BB-talon sääntöjä missään vaiheessa? Mitä sääntöä ja miten – ja millaisen
rangaistuksen sait?
En varmaan mitään ihmeempiä rikkonut. Piti allekirjoittaa kahtena kappaleena sitova
sopimus, ettei saa puhua jne. ja sen rikkominen olisi tullut kalliiksi.
Miten tästä eteenpäin, miten aiot hyödyntää BB-julkisuuttasi jatkossa? Aiotko osallistua esim.
Big Brother All Stars –taloon, Viidakon tähtöset osaan 2 tai Miljonääri-Jussin kakkososaan?
Luulen, että Miljonääri-Jussi ei kiinnosta, koska tiedän, että hän ei ole oikeasti rikas.
Sen sijaan Viidakon tätöset! Siihen voisin osallistua. Se on muuten sama kuin Viidakon
tähtöset, mutta keski-ikä on 40 vuotta.
Nimeni on ollut baareissa VIP-listoilla, muuten julkisuudesta ei ole niinkään ollut hyötyä.
(BB-Heiccu vietti BB-talossa yhteensä 2 minuuttia ja 14 sekuntia.)
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Sankariseikkailijat esittelevät
metsiemme ryömivät kauhut
Suomen luonnossa liikkuvaa vaanii kaikkiaan
204 erilaista verenhimoista otusta, jotka eivät
kuulu sieniin, kasveihin tai eläimiin.
Limasienet ovat niin Muinaisia, että niiden
kanssa samaan sukuhaaraan kuuluvat vain
maa-ameebat ja ehkä gelatiinikuutiot.
Pelottomat isänmaalliset tiedenaiset Marja
Härkönen ja Elina Sivonen ovat henkensä
uhalla selvittäneet limasienten salat ja
kirjoittaneet niistä hyödyllisen ja varoittavan
opaskirjan meille muille.
Kirja kertoo kuinka limasieni hiipii, saalistaa ja
lisääntyy. Ja katso kuvat! Kyllä, tämä kirja
paljastaa sienten intiimeimmät ja
limaisimmatkin osat ällöttävien värivalokuvien
kera.
Pelottoman tyhmä hirviölimakin joutuu joskus
pahemman pedon saaliiksi ja pannulle.
Etnomykologi Härkönen kertoo limakkojen
olevan meksikolaisten alkuperäiskansojen
suuresti arvostamaa herkkua. Hän tunnustaa
itsekin syövänsä limasieniä. Härkönen jakaa uhkarohkeille kotikokeille myös suosikkirepestinsä,
kupariparanvoimunakkaan.
Kirjassa kerrotaan myös kuinka limahirviö kesytetään ja koulutetaan lemmikiksi. Sivulla 26
opastetaan narraamaan tarpeeksi jännittävän näköinen limakko metsästä mukaan sopivassa
lisääntymisvaiheessa. Kotona tällaisen kaapatun limasienen kasvattaminen on helpompaa kuin
vauvalimasienen siittäminen koeputkessa itiöistä.
Lisätietoja kirjasta: http://www.luomus.fi/julkaisut/kirjat/limasienet/
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Syö vain tuntemiasi sieniä!
Selvästikään tiedemiehet eivät ole noudattaneet tätä hyvää ohjetta keksiessään limakoille
nimiä. Arvaatko mitkä seuraavista ovat kenttien nimiä ja mitkä limasienten?
Hentovispinen
Mutkarisunen
Kiilukauranen
Nuijatupponen
Kirahvinuoranen
Karttunuoranen
Ilmilimakko
Piilolimakko
Sudenmaito
Kupariparanvoi
Silkkityynynen
Kultasolmunen
Tahmanen
Munasolmunen
Silkkipamppunen
Napasilonen
Viinikorunen
Tunkunen
Kutunen
Typpyvähänen
Mahtivähänen
Pikarivähänen
(Vastaus: Kaikki ovat limasieniä.)
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Suuri mustikkakeittoteksti
ConText testasi hiihtolatujen voimajuomat – testaajina Hiihtoliiton
puheenjohtaja ja nuorten SM-hiidon finalisti
Vaikka on kesä, ei kunnon hiihtäjä päästä kuntoaan repsahtamaan.
Talveen ja hiihtokauteen valmistautuminen alkaa latujuomien
valinnalla. Context testasi lähialepan mustikkakeittovalikoiman
rautaisilla asiantuntijoilla: Hiihtoliiton puheenjohtaja Paavo M.
Mäntyhonkapetäjä sekä vuoden 2011 nuorten SM-hiihdon finalisti
Virpi Ravintokuitunen antoivat lausuntonsa ja päätyivät yhdessä
samaan lopputulokseen: kakkonen on ykkönen.

Testatut tuotteet olivat
Rainbow mustikkakeitto,
Valion vähäkalorinen
mustikkakeitto, Valion pieni
normaalisokerinen
mustikkakeitto, Vital
Vadelma-mustikka+kuitu
–juoma sekä
mustikkasose-Piltti.

Rainbow mustikkakeitto kirvoitti molemmista asiantuntijoista pääosin
negatiivisia reaktioita. ”Mauton ja limainen, kuin kiljun pohjamutia.”
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Mäntyhonkapetäjä kommentoi. Ravintokuitunen puolestaan maistoi
jotain positiivista: ” Ihan kiva mutta aika lurua, varmaan nähnyt joskus
mustikankin.”
Valion vähäkalorinen tunnistettiin sokkotestistä huolimatta
kevyttuotteeksi.
Sen
hedelmävai
pitäisikö
sanoa
marjalihapitoisuutta- kiiteltiin. Ravintokuitunen nosti tuotteen
välittömäksi suosikikseen. Edes hento sitruksinen aromi, jossa erottui
kevyt aspartaamin maku, ei heikentänyt mustikkakeiton saamia
kiitoksia.
Normaalisokerista versiota puolestaan moitittiin ”ällömakeaksi” ja
”hieman käyneen oloiseksi”. Kumpikaan asiantuntijoista ei suosittelisi
tätä tuotetta voittoon ja menestykseen tähtäävälle hiihtäjälle.
Vital-mehu ei hämännyt sokkotestaajia. Mehutuotteessa ei ollut sitä
paksua, mustikkaista suutuntumaa, jota hiihtäjä kaipaa. Tuote on niin
vaalea, että öisin yksin hiihtäessä ei välttämättä edes huomaisi, onko
juomapisteen mukissa edes mitään sisältöä!
Mustikkasose, ConTextin nokkelan ja salakavalan testin viimeinen ässä
hihassa, tunnistettiin välittömästi. Asiaa saattoi ehkä edesauttaa se,
että testiastiassa oli mukana lusikka. Myös lusikka tunnistettiin: ”Onko
tässä lusikka?” tiedusteli puheenjohtaja Mäntyhonkapetäjä – ja osui
arviossaan aivan oikeaan. ”Mukavan kirpsakka ja kiinteä. Hieman
tervantuoksuinen, tai sitten se on mun keuhkot,” nuorisohiihdoissa
kunnostautunut Ravintokuitunen analysoi.
Sekä Mäntyhonkapetäjä että Ravintokuitunen nostivat ehdottomaksi
suosikikseen Valion kevytmustikkakeiton ja suosittelevat sitä kaikille
hiihtäjille ikään ja hiihtotyyliin katsomatta. Näillä eväillä selviää
varmasti kaikista hiihdoista, he vakuuttavat.

ConText 2012

Perjantai 27.7.

Pettymysten Ropecon
Ropeconista jäi tänäkin vuonna pois paljon sellaista, mitä suunniteltiin
ja kaivattiin tapahtumaan. ConText listaa nyt surullisimmat,
harmittavimmat ja eniten mielipahaa aiheuttaneet poisjäämiset,
missaukset ja feidaamiset. Tämän takia Ropecon on taas kerran
pettymysten pettymys.

Klavikordimies ei tullutkaan
Oli tarkoituksena saada pöytäroolipelia säestämään
soittajineen. No eipä sitten tullutkaan, vaikka niin odotettiin.

klavikordi

Ei suojelupoliisia
Tapahtumaan odotettiin myös suojelupoliisin virkamiestä - ilmeisesti
hyvällä tavalla osallistumaan, ei tarkkailemaan ja raportoimaan
Ratakadulle - mutta mönkään meni tämäkin. Ei saatu suojelupoliisia,
mutta virkavalta osallistuu coniin tänäkin vuonna ohjelmaa pitävän
vanhemman konstaapelin muodossa.
Suklaasuihkulähde jouduttiin perumaan
Lisätapahtumanumeron, koodinimeltään "pomppulinna", piti olla
suklaasuihkulähde, mutta eipä vain pystytty tällaistakaan ihmettä
hankkimaan conikävijöiden iloksi ja riemuksi. Tämän takia conikävijät ovat
nyt ilman suklaata ja nälissään.
Elefantti jäi byrokratian alle
Kävijöiden riemuksi piti myös hankkia norsu, mutta eipä tästäkään tullut
mitään hitaan ja hankalan byrokratiakoneiston vuoksi. Conitean
puolustukseksi on sanottava, että ideaa luvattiin harkita ensi vuoden
juhlaconiin.
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Kirgisialaiset pelinjohtajat kiellettiin
Ropeconilla oli mahdollisuus saada käyttöönsä suuret määrät halpoja
kustannustehokkaita pelinjohtajia Kirgisiasta ja tuottaa siten
ennätysmäärä pöytäpelejä Ropeconiin, mutta ei. Ei ei ei. Suomen
pelinjohtajien liitto uhkasi Ropeconia ulosmarssilla, mikäli liittoon
kuulumattomat kirgisialaiset päästettäisiin johtamaan pelejä.
Ei pyroefektejä
Niin moni ohjelmanjärjestäjä, larpinvetäjä, korttipeliturnauksen tuomari,
figuharrastaja, pukunäytössaktiivi,
lautapelitiskin työntekijä
ja
pöytäpeli-gm on toivonut lupaa pyroteknisille efekteille, joilla ilahduttaa
ja hauskuuttaa conikävijöiden päivää ja tehdä ohjelmanumerostaan
ikimuistoinen elämys. Mutta ei. Vaikka lupaa kysyttiin jo viikkoa ennen
conia, ei lupaa herunut. Epäreilua!

Paavokin pahoitti mielensä Ropeconin vuoksi.

