Mystinen Jäätelömies kateissa!

T

urun Finncon heräsi sunnuntaina 15. heinäkuuta järkyttävään tietoon: kaikkien rakastama,
mutta vain harvojen tuntema Jäätelömies oli kadonnut. Turun Yliopistonmäen coninkävijoille tuttua
näkyä, ystävällistä miestä jäätelöineen, ei näkynyt
missään. Conzinen tutkivan journalismin erikoistoimittaja jalkautui
haastatetelemaan
coninkävijöitä
tästä epätavallisesta miehestä.
Haastattelemamme conisti kertoo:
"Hänellä oli aina jäätelö jokaiselle,
ei ollut niin pientä tai niin suurta
conistia, ettei jäätelöä olisi riittänyt
häennellekin."
Conzinen saamien tietojen mukaan
mystinen Jäätelömies oli edellisenä
päivänä valitellut heikkoa oloa jakaessaan jäätelöitä coninkävijöille.
"Emme voi paljastaa yksityiskohtia,
mutta hän on sairastunut", kertoo
anonyyminä pysyttelevä conitean
jäsen. Conzinen erikoistomitus jatkaa tapauksen selvittelyä.

C

onzine selvitti kysymystä, joka on vaivannut
ihmiskuntaa ajan alkuhämäristä. Ihmiskunta
on jo selvittänyt, mitä ovat nämä tie ja scifistit.
Conzine sai selville kuitenkin ultimaalisen totuuden, kun Taru Hyvönen suostui paljastamaan
salaisen totuude Conzinelle:
"Se halusi Kouluun."

Finncon Goes Back to School

F

inncon’s
members
packed
out
Panimoravintola Koulu last night as Finncon
2018’s official party got underway in a rollicking
event that continued until the sun was almost
ready to rise. Hundreds of thirsty fen imbibed,
caroused,
and
otherwise
celebrated both Finncon itself
and the Masquerade awards
ceremony which took place
during the evening.
A particular highlight was the
regular convocation of Señor
Humidor’s
Amazingly
Skiencefictional Cigar Society,
an informal event where
several hearty people enjoy
cigars for several hours.
Discussion varied from the
nature of fine ales to the more
delicate points of historical
economics
during
this
gathering of refined persons.

Filks were performed in full
voice by the Nörttitytöt choir
-- backed up by NOFF guest
Karl Johan Norén -- to regale our guests of honor
in attendance.
Many attendees benefitted from a refreshing nap in
the period between the end of programming and
the beginning of the party. Remember: self-care is
an important part of having a good time. Stay
rested and hydrated!

Darth Vader is already here Trump and Putin arriving next

T

he local Turku paper Turun Sanomat has
Finncon covered on Sunday. The main news
page has a picture of the Nordic 501st Garrison and a somewhat ominous headline referring to
Monday's meeting in Helsinki between the two
aspiring villanous overlords Trump and Putin.
We hope this does not mean there is an
intergalactic axis of evil forming, as the planetary
one is quite scary enough.

rakenteellinen kestävyys. Eräskin tamperelainen
keräilijä joutui takavuosina häädetyksi, kun hänen
kokoelmansa painoi koko puutalon vinoon.
Paneeli totesi myös, että tilan tehokkaaksi
hyödyntämiseksi voi kirjahyllyjä sijoittaa myös
vessaan. Jukka Särkijärvi huomautt, että kirjojen
putoamista pesukoneeseen kannattaa kuitenkin
välttää. Hienopesu 40 asteessa ja linkous ei ole
hyväksi.

In better news, Turun Sanomat also has an
interesting interview with our Guest of Honour
Lauren Beukes. Check it out if your Finnish is up
to it!

Conzinen jatkokertomus jatkuu!

C

onzinen jatkokertoms jäi numerossa kaksi
jännittävään tilanteesee, ja iltabileiden yksi
kuumimmista puheenaiheist aolikin Tamperelaisen
kirjakeräilijän holtiton kokoelma. Villeimmissä
spekulaatiossa puhuttiin jopa kirjakokoeölman
järjestämistä salsaorgoista sekä singulariteeteistä
alakerrassa.
Nyt totuuden paljasta Conzine, jatkokertokusessaan
Kirjakeräilijöiden vertaisryhmä kokoontuuConzine
kiittää lukijoitaan kaikista saamistaan mahdollisista
vaihtoehtoisista totuuksista.

Kirjakeräilijöiden
vertaistukiryhmä ta1pasi osa 2

B

oris Hurtta totesi, että kirjoja kerätessä
kannattaa ottaa huomioon myös asuintalonsa

Sekalaist ilmoitukset
Kadonnut!
Näkiköhän kukaan eilen iltabileissä pörröistä
mirriäni? Mahdolliset havainnot Infoon, pliis!
Myydään!
Myisin vähän käytetyn pyörän. Ajoin silä vain vähän
aikaa. Tarjoukset infotuiskille nimimerkillä Robert J.
Etsitään ystävää!
Moi! Olen tällanen ihan tavallinen tyyppi, ja multa
katos kaveri. Olisko kukaan nähny sitä? P.s. Kuva olis
kiva, mut ei se kaveri anta sellasta mulle...

