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Suomi vs. Ruotsi
Ruotsissa rakennusalalla puhkeaa lakkoja, kun palkankoro-
tukset eivät ole tarpeeksi suuria. Meillä hallitus kiristää enti-
sestään ja lakkoja puhkeaa korkeintaan loppukesästä Lapissa.

Telkkari
“Kukaan ei katso enää tv:tä”, kirjoitti milleniaali 
kommenttiketjuun katsottuaan Satuhäät loppuun.

SYÖ!-viikot
SYÖ!-viikot rantautuvat Tampereelle ja Turkuun, koska Tam-
pere ja Turku eivät suostuneet millään rantautumaan SYÖ!-
viikkoihin.

Esikuva
“Täst päivästä eteenpäin voin elää tietäen et Nicki Minaj on 
nähny mut ja tietää ees jollain pienellä tasolla kuka mä oon”, 
suomalainen tähtiartisti Evelina kirjoittaa Instagramissa.

Axl Smith
Ei vaadi suuria ennustajan lahjoja arvata, että jossain vai-
heessa selviää Axlin videokaverikerhoon kuuluneen muita-
kin kuin maestro itse.

Salve
Yli satavuotias silakkaravintola sai häädön, vaikka oli kaikki-
en niiden suosikkimesta, jotka eivät koskaan käy Helsingissä 
ulkona syömässä.

Tasapuolisuus
Työntekijöille tarjotaan “mahdollisuutta” työnäytteeseen. 
Työnantajat voisivat tarjota vastineeksi palkkanäytteen: työn-
tekijä saisi palkkaa ilman työvelvoitetta.

Festarit
Kesän festareiden metrilakutiskillä tänä vuonna tarjolla ma-
kuina: Cheek, Sanni, JVG, Chisu ja Tuisku.

Aamuvireys
Käyttäytymistieteilijän mukaan ensitreffeille kannattaa men-
nä aamiaisen aikaan, koska silloin ihminen on terävimmillään. 
Ei muuten toimi samoilla silmillä.

Berner
Anne Berner toivoi paluuta 100-vuotiaan Suomen 
syntymisen aikaan. Kaikkihan muistaa tuon lämpi-
män hetken juuri ennen sisällissotaa.
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Vuonna 1989 Cityn lukijoille tarjottiin 
matkaa Länsi-Berliiniin, erikoisetuna Itä-
Berliinin retki. Ken keväällä Berliinissä, 
sillä heila helluntaina Helsingissä! 

Meilahteen toukokuussa avattavan Cumuluksen 
ravintola haluaa elää ajassa.

Bistrossa maistuu 
Cumuluksen uusi aika

CUMULUS-hotellien Huviretki-ravin-
tolat ovat toki suomalainen klassik-
ko Rossojen tapaan, mutta aikansa 
kutakin. Uuden Cumulus Meilahden 
Bistro haluaa olla kokeileva, ajanmu-

kainen, elämyksellinen ja yllätyksellinen – sanoja, 
jotka harvemmin liitetään ketjuravintoloiden toi-
mintaan.

“Ajanmukaisuus tarkoittaa, että olemme perillä 
siitä, mitä ravintolakentässä tapahtuu. Emme ha-
lua olla Finnjävel, ensimmäinen trendsetter, mut-
ta haluamme olla siinä määrin ajankohtainen, mitä 
ketjumaisessa ja keskitetyssä toiminnassa on mah-
dollista”, Restelin hotellien ravintolatoimen kehit-
tämisestä vastaava Kirsi Asposalo kuvailee skandi-
naavista bistroa.

Meilahden 11-kerroksinen Cumulus aukeaa tou-
kokuussa. Bistrossa tehtävät kokeilut toimivat sa-
malla tulevien hotelliravintoloiden pilotointina ja 
saatuja kokemuksia rantautetaan hotelleihin ympäri 
Suomen. Konseptilla tavoitellaan lähtökohtaisesti 
muuntautumiskykyä.

“Emme ajattele konseptia muuttumattomana, 
vaan siihen tehdään muutoksia, kokeillaan ja ollaan 
ajankohtaisia. Kun konseptia viedään muualle, sen 
ei tarvitse olla identtinen kaikissa paikoissa. Huvi-
retkessä meillä on sama lista Hangosta Petsamoon. 
Bistrossa voimme miettiä eri ruokakategorioista, 
mikä puhuttelee erityisesti kyseistä asiakaskuntaa”, 
Asposalo kuvailee.

Vaikka ravintola ei ole aina auki, on hotellissa 

mahdollisuus saada ruokaa ja palvelua kellon ym-
päri. Tarjolla on perinteisiä kolmioleipiä ruokaisam-
pia ja monipuolisempia vaihtoehtoja huoneeseen 
vietäväksi, mukaan otettavaksi tai aulan loungessa 
naposteltavaksi. 

Ravintolatila ei ole yksiselitteinen hotelliravintola, 
vaan kohtaamispaikka erilaisiin tarkoituksiin: kortte-
liravintola paikallisille, näyttelytila taiteelle ja suoma-
laiselle designille ja mahdollinen areena esimerkiksi 
stand up -keikoille. 

“Toivon, että tästä tulisi paikka, johon läheisten 
sairaaloiden lääkärit lähtevät Greyn Anatomia -tyyllin 
drinkille työpäivän jälkeen”, Asposalo heittää.

Bistron yhteydestä löytyy Bistro Market, josta voi 
ostaa keittokirjoja tai suomalaista designia. Keittiös-
sä uusia tuulia haistellaan muun muassa aasialaisesta 
street foodista ja rikotaan perinteistä ravintola-ajat-
telua luopumalla alkuruoka-pääruoka-jälkiruoka-lis-
tasta ja tuomalla tilalle erikokoisia ja jaettavia annok-
sia, joista valitsemalla rakentuu joustavasti erilaisia 
kokonaisuuksia. Aamiaisbuffetissa otetaan käyttöön 
uusi paistetun patongin ja korvapuustin tuoksuun 
luottava Cumulus-aamiainen, mutta aamiaistuottei-
ta on tarjolla kellon ympäri.

“Lähdemme haastamaan ajatusta siitä, mikä on 
oikea aika syödä mitäkin. Maailma on muuttunut, 
eikä yhtä oikeata tapaa enää ole”, Asposalo sanoo.

Ajankohtaisuus näkyy Bistrossa myös erikoiskah-
veissa, lasten toiveita noudattelevassa, Meilahden 
koululaisten avulla työstetyssä ruokalistassa, raaka-
kakuissa ja erikoisruokavalioiden huomioonottami-
sessa. Yhteistyötä tehdään myös hävikkiruoan kans-

sa taistelevan Res-Q-palvelun kanssa.
“Mietimme samalla myös omia keinoja, joilla voim-

me vaikuttaa hävikkiin. Tässä ei puhuta mistään jä-
mästä, vaan siitä, että hyvälaatuista raaka-ainetta 
voidaan tuoda asiakkaalle sen sijaan, että se menisi 
roskiin.”

Hotelli- ja ravintola-asiakkaiden vaatimukset ovat 
nousseet viime vuosina huimasti ja siksi hotelleissa 
pitää hyväksyä, että muutos on vakio.

“Meidän koko työn lähtökohtana on ollut asia-
kaspaneeli, jossa on kysytty toivomuksia. Asiakkai-
den vaatimukset ovat nousseet etenkin muuntautu-
misen suhteen. Se koskee interiööriä, mutta myös 
ennen kaikkea tuotetta. Asiakkaat tiedostavat pai-
kallisuuden ja sesongit ja totta kai vakioasiakkaita 
puuduttaa syödä karrikoiden samaa listaa vuodesta 
toiseen. Muutos on tämän päivän juttu.”

YHTEISTYÖ
SSÄ 

RESTEL

KUVA: 624 IMAGES AND BEYOND
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Laatusiiderin aikakausi
Mitä olut edellä, sitä siideri perässä. Tervetuloa aitojen siiderien buumi.

Kohti seuraavaa 
30 vuotta
80-LUVULLA ensimmäiset kaupalli-
set radiokanavat ja Cityn tuleminen 
muuttivat maisemaa tarjoamalla uu-
sia totuuksia ihmisten pureskeltavak-
si. Cityn perustajat kertovat, kuinka 
kaupunkielämän ilmiöt kuplivat jo 
marginaalissa ja lehden tehtävä oli 
toimia megafonina, joka pitää huo-
len, että uudet tuulet kantautuvat 
laajemman joukon korviin. 

Lehden vuorovaikutusta todel-
lisuuden kanssa kuvaa hyvin tapa, 
jolla sen ajan deittipalvelua, lehden 
sivuilla pyöriviä henkilökohtaisia 
ilmoituksia manipuloitiin: tunti-
palkalla työskentelevät opiskelijat 
keksivät rivi-ilmoituksia päästään 
ja toimitus pohti, menikö keksi-
tyt hahmot liian pitkälle. Siinä vai-
heessa, kun yleisöltä alkoi tulla vie-
lä oudompia ehdotuksia, toimitus 
tiesi menneensä riittävän, muttei 
liian pitkälle. Tarinan mukaan muun 
muassa homo- ja lesboskenen deit-
tipalsta käynnistettiin vastaavilla se-
pitetyillä tarinoilla. Samaa tekniik-
kaa on saatettu käyttää myöhemmin 
muissakin Cityn sisällöissä.

Nyt City on 30-vuotias ja kaupun-
ki kukoistaa. Ravintoloita syntyy tä-
nä keväänä enemmän kuin koskaan, 
joten toimituksessa on pikemmin 
runsaudenpulaa kuin vaikeus löytää 
laatua. Toisaalta yleisöt pirstaloitu-
vat yhä pienempiin osiin ja se pistää 
välillä ihmettelemään, mitä tässä ol-
laan oikein tekemässä ja kenelle. Pie-
ni epävarmuus pitää kuitenkin teräs-
sä, joten antaa maailman muuttua 
ja tulkoon seuraavasta 30 vuodesta 
edellistä vaihderikkaampi, jos se edes 
on mahdollista.

PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI: PANU JANSSON

YHDYSVALTOJEN päihdepolitiikas-
sa eletään suuren muutoksen ai-
kaa. Ajatus huumeiden vastaisesta 
sodasta tuntuu yhä useammasta 
taistelulta, jota ei voi voittaa, sillä 
vuosikymmenten työn tuloksena 
huumeiden aiheuttamat ongelmat 
ovat vain lisääntyneet. Kannabis 
elää kultakauttaan USA:ssa, sillä 
Colorado, Oregon, Alaska ja Wa-
shington ovat viimeisen parin vuo-
den aikana sallineet myynnin ja 
käytön sekä huvi- että lääkekäytös-
sä ja yhä useampi osavaltio on seu-
raamassa niiden esimerkkiä.

Youtubesta löytyvässä Stoned 
kids -dokumentissa Vicen toimittaja 
Krishna Andavolu matkustaa Ore-
goniin ja Kaliforniaan tapaamaan 
perheitä, joiden lapset sairastavat 
syöpää ja kokevat saavansa siihen 
apua kannabiksesta. Hän tapaa 
suuria annoksia kannabista nautti-
via pieniä lapsia, jotka pomppivat 
pomppulinnassa yhtä pilvessä ole-
vien vanhempiensa kanssa.

USA:ssa kannabis on liittovaltion 
tasolla A-luokan huume, mutta yhä 
useampi osavaltio sallii sen lääke-
käytön, vaikkei USA:n elintarvike- 
ja lääkevirasto tunnustakaan sitä 
hoitomuotona syöpään - eikä mui-

hinkaan terveysongelmiin. Los An-
gelesissa lääkekannabisreseptin saa 
helposti esimerkiksi selkävaivoihin, 
migreeniin, uniongelmiin tai kipu-
tiloihin.

Mullistavaa kannabiksen suh-
teesta syöpään tekee se, että aine 
saattaa vaikuttaa itse sairauteen, 
estää sitä leviämästä ja jopa pois-
taa syöpää elimistöstä. Tutkimus 
aiheen suhteen on vasta alkuvai-
heessa. 

Aiemmin kannabista on tutkittu 
lähinnä sen aiheuttamien haittojen 
kautta. Yhdysvalloissa syöpätutki-
musta tekevä The National Cancer 
Institute päivitti alkusyksystä sivuil-
leen tietoa uudesta tutkimuksesta, 
jonka mukaan kannabis todella tap-
paa syöpäsoluja.
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Lapset pilvessä terveytensä vuoksi

TEKSTI: TIIA RANTANEN

KENELLEKÄÄN ei liene yllätys, että craft-
oluiden trendi on kasvanut viime vuosina 
huimasti. Suomeenkin syntyy tällä hetkellä 
puolitoista pienpanimoa kuukaudessa. Kai-
kille riittää töitä, sillä pienpanimo-oluiden 
osuus markkinoilla myös kasvaa koko ajan.

Pienpanimo-oluiden buumin keskellä 
tuntuu, että Suomelle aiemmin niin rakas 
siideri on unohtunut kokonaan. Osan mie-
lestä se on varmasti hyväkin juttu, sillä kuka 
esanssisia sokeriliemiä kaipaisikaan. Mutta 
miten on laita aidon, huolella tehdyn käsi-
työsiiderin?

"Craft-siiderit ovat ehdottomasti nou-
sussa, vaikka trendi ei vielä juuri Suomessa 
näy", kertoo Saimaan Juomatehtaan toimi-
tusjohtaja Jussi Laukkanen.

"Yhdysvalloissa siiderimarkkinat ovat 
kuusinkertaistuneet viimeisessä neljässä 
vuodessa ja Eurooppa tulee perässä. Pienet, 
paikalliset toimijat vastaavat käsityöjuomi-

en kysyntään suuria perinteisiä valmistajia 
paremmin."

Maailmalla on tällä hetkellä suurin siide-
ribuumi sitten 90-luvun, ja craft-trendi tih-
kuu olutpuolelta myös siiderimaailmaan. 
Aitojen makujen perässä liikkuvat kulut-
tajat ovat kiinnostuneet perinteistä ja alku-
perästä muidenkin tuotteiden kuin oluen 
kohdalla. 

Suomessa siiderin myynti on kuiten-
kin laskenut melkein puoleen siitä, mis-
sä se oli vuonna 2007. Olutta myydään 12 
kertaa siideriä enemmän. Eikä ihme, kun 
siiderit maistuvat yhä useammin kiivil-
tä, mansikalta tai vaniljalta kuin aidolta 
omenasiideriltä. Kuluttajat ovat nykyisin 
niin ainesosalistatietoisia, että säilöntä-
aineet, lisäaineet ja sokerit ajavat ihmi-
set pois.

Saimaan Juomatehdas on päättänyt käy-
dä taisteluun aidon suomalaisen siiderin 
puolesta. Tällä viikolla markkinoille lasket-
tiin uudet Crafty-siiderit, jotka eivät sisällä 

keinotekoisia väri-, aromi- tai lisäaineita.
"Oikeassa siiderissä on meidän mieles-

tämme omenamehua, vettä ja hiivaa. Jos 
siihen kaivataan makeutta, se tehdään 
omenamehulla, ei ulkopuolisilla sokereil-
la", Laukkanen sanoo. 

Crafty-omenasiidereitä on kahta laa-
tua: Dry ja Extra Dry, ja molemmat ovat 
vahvuudeltaan 4,7-prosenttisia. Siiderit 
ovat suodattamattomia tölkkisiidereitä, 
ja ne tehdään puolalaisista omenoista 
siksi, ettei Suomesta ole mahdollista os-
taa tarpeeksi suuria määriä omenoita. 
Kolmasosa Euroopan siideriomenoista 
tulee Puolasta. Craftyt valmistetaan Mik-
kelissä omenamehusta käyttämällä.

Saimaan Juomatehdas toivoo sysäävän-
sä Crafty-siidereillä Suomessakin siiderien 
arvostuksen ja tuotannon uuteen nousuun.

"Haluamme olla suomalaisen käsityö-
siiderin suunnannäyttäjiä. Palauttakaam-
me yhdessä siiderin arvostus", Laukkanen 
sanoo.

Kannabis auttaa 
syöpähoidon 
oireisiin, mutta 
saattaa myös parantaa 
itse tautia.
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VR-Porno on täällä

TEKSTI: PANU JANSSON

VIRTUAALITODELLISUUS yleistyy ja 
kuten usein ennenkin netin histo-
riassa, pornoteollisuus istuu kus-
kin paikalla, kun uudet innovaati-
ot otetaan käyttöön. Netin suurin 
pornosaitti Pornhub on tehnyt dii-
lin virtuaalipornon tekemiseen eri-
koistuneen BaDoinkin kanssa. Vir-
tuaalitodellisuuspornoa on ollut 
tarjolla jonkin verran jo aikaisem-
min, mutta tällä kertaa 
sitä tarjoaa maailman 
suosituin saitti 
ja ilmaiseksi.

Virtuaa-
litodelli-
suuteen 
s u k e l l e -

taan VR-laseilla ja videoita tuote-
taan kameroilla, jotka kuvaavat 
joko 360 asteen tai 180 asteen vi-
deoita. Tämä tarkoittaa sitä, että 
käyttäjä voi käännellä päätään ja 
katsella eri puolelle videota, jolloin 
syntyy vahva visuaalinen illuusio 
läsnäolemisesta. Halvimmat VR-
lasit irtoavat Clas Ohlsonilta vito-
sella ja kalleimmista saa maksaa 
satoja euroja.

On ilmiselvää, miksi läsnäolon 
tuntu kiinnostaa pornoteollisuut-
ta. Point of view eli POV -videot, 
jotka näyttävät kohtauksen katso-
jan näkökulmasta, ovat nousseet 
suureksi ilmiöksi pornossa ja VR-
lasien tuottama illuusio on suoraa 
jatkoa syvemmän pornokokemuk-
sen metsästyksessä.

Kumpi saa ensin potkut: Mixu vai Hyypiä?

Onko paini yhtä nyhjäämistä?

Eksoottisin paikka, missä suomalainen on pelannut futista?

Donkkaavatko naiset koripallossa?

Parhaat selitykset dopingin käytölle?

Kysy mitä tahansa 
urheilusta, Tuomari 

vastaa ihan mitä 
tahansa.

city.fi /tuomari

Biokaasulla tuotettu olut

PANIMOR AVINTOL A Bryggeri on aloit-
tanut yhteistyön kaasunmyyntiyhtiö
Gasumin kanssa. Yhteistyön seurauk-
sena keskiviikkona pantiin myyntiin
Suomen (ja tiettävästi koko maailman)
ensimmäinen omalla biokaasulla val-
mistettu Bryggeri IPA -olut. 

Bryggeri pyrkii toiminnallaan ympä-
ristöystävällisyyteen. Panimotoimin-
nan sivuvirtana syntyy vuosittain 50
tonnia mäskiä, jota on aiemmin kulje-
tettu pääasiassa eläinten rehuksi. Nyt
se lähetetään Labion biokaasulaitok-
selle Lahteen, jossa siitä tuotetaan
biokaasua. Jatkossa kaikki Brygge-
rin tuotteet valmistetaan biokaasun
avulla. 

"Parasta koko hommassa on se, että
kulutamme suurinpiirtein saman ver-
ran biokaasua kuin tuottamastamme
mäskistä saadaan", Bryggerin toimi-
tusjohtaja Pekka Kääriäinen kertoo. 

"Terassimme lämpiää sekin kaasul-
la. Tämä on hienoa kiertotaloutta, josta
olemme ylpeitä."

500 kaupunkipyörää 
käyttöön Helsingissä 
toukokuussa

HSL:n odotetut kaupunkipyörät tulevat 
toukokuussa. Kesällä 2016 Helsingin 
kantakaupungista löytyy 500 kaupun-
kipyörää ja 50 kaupunkipyöräasemaa. 
Toimintaa pyritään laajentamaan ke-
säksi 2017 niin, että pyöriä olisi silloin 
jo 1500 ja asemia 150.

Kaupunkipyörä toimii puolen tunnin 
ajojaksoissa. Pyörän käyttö päivän ai-
kana maksaa viisi euroa, ja silloin saat 
polkea 30 minuuttia kerrallaan ilman li-
säveloitusta. Viikon saa pyöräillä kym-
pillä ja koko vuoden 25 eurolla. Maksun 
voi hoitaa myös HSL:n matkakortilla. 
Ajelun jälkeen pyörä pitää palauttaa 
mille tahansa kaupunkipyöräasemal-
le, jossa on tilaa. Mikäli pyörää käyttää 
yliaikaa, veloittaa HSL ensimmäisestä 
puolen tunnin jaksosta 50 senttiä, toi-
sesta euron ja kolmannesta kaksi euroa.

ARTIKKELIT

Virtuaalilasit tarjoavat läsnäolon tuntua, 
jolla on merkitystä.

ARTIKKELIT

Reino Nordin 2.0

TEKSTI: TIIA RANTANEN

“EN jaksa olla mikään reggae-Rei-
no, se on masentava titteli. Olen oi-
keasti aina ollut poppiäijä, joka on 
vain ajautunut väärään seuraan.”

Reino Nordin puhuu lakkaamat-
ta, vuoroin kevyitä, vuoroin syväl-
lisiä. Hän heittelee tämän tästä vä-
rikkäitä vertauskuvia ja vitsejä.

“Mitä hippi sanoi, kun pilvi lop-
pui? Vittu tää reggae on paskaa.”

Uuden tuotannon Nordin on mie-
hen omien sanojen mukaan Reikki 
2.0, jonka kaikki musiikilliset ratkai-
sut on tehty tietoisesti. Reggaeta ei 
tulla kuulemaan, vaan luvassa on 
popin lisäksi esimerkiksi jopa tropi-
cal housea. Tärkeintä Nordinille on, 
että musiikki on tanssittavaa. Hän 
on silminnähden innoissaan.

“Musassa on uutta energiaa. Se 
bängää, ja sopii laajemmalle ylei-
sölle. Suuremmille lavoille.”

Isommat kuviot tarkoittavat Nor-
dinille toivottavasti myös enemmän 
rahaa, ja se tulee kolmen lapsen isäl-
le tarpeeseen. Mies tähtää rehellises-
ti poplistojen kärkeen eikä epäile yh-
tään, etteikö hänelle olisi siellä sijaa. 

“Haluan viedä myös tämän artis-
miuden uudelle levelille. En halua 
laulaa Siltasessa ikuisesti ja räm-
piä matskun kanssa, joka on aitoa 
ja omatekoista, mutta josta tykkää 
vain kourallinen ihmisiä.” 

Nordinia ei hävetä tai harmita 
mikään - paitsi ehkä hiukan se, et-
tä oman äänen löytämisessä tuh-
raantui aikaa. 

“Olen nähnyt niin paljon paskaa 
ja tyrinyt niin monta kertaa, ettei 
minun tarvitse enää olla mitään 
mieltä mistään. Jos joku on kusi-
pää, se ei ole multa pois.”
Reino Nordin Cityn ja SpinFM:n 
Urban XPRS -risteilyllä lauan-
taina 30. huhtikuuta.

Sun kakka ei ole Reino Nordinin kakka.

Lue koko haastattelu: city.fi/reinonordin

K
U

VA
: K

U
A

S
S

IM
O

D
O

 /
  F

O
TO

LI
A



5

ARTIKKELIT

VR-Porno on täällä

TEKSTI: PANU JANSSON

VIRTUAALITODELLISUUS yleistyy ja 
kuten usein ennenkin netin histo-
riassa, pornoteollisuus istuu kus-
kin paikalla, kun uudet innovaati-
ot otetaan käyttöön. Netin suurin 
pornosaitti Pornhub on tehnyt dii-
lin virtuaalipornon tekemiseen eri-
koistuneen BaDoinkin kanssa. Vir-
tuaalitodellisuuspornoa on ollut 
tarjolla jonkin verran jo aikaisem-
min, mutta tällä kertaa 
sitä tarjoaa maailman 
suosituin saitti 
ja ilmaiseksi.

Virtuaa-
litodelli-
suuteen 
s u k e l l e -

taan VR-laseilla ja videoita tuote-
taan kameroilla, jotka kuvaavat 
joko 360 asteen tai 180 asteen vi-
deoita. Tämä tarkoittaa sitä, että 
käyttäjä voi käännellä päätään ja 
katsella eri puolelle videota, jolloin 
syntyy vahva visuaalinen illuusio 
läsnäolemisesta. Halvimmat VR-
lasit irtoavat Clas Ohlsonilta vito-
sella ja kalleimmista saa maksaa 
satoja euroja.

On ilmiselvää, miksi läsnäolon 
tuntu kiinnostaa pornoteollisuut-
ta. Point of view eli POV -videot, 
jotka näyttävät kohtauksen katso-
jan näkökulmasta, ovat nousseet 
suureksi ilmiöksi pornossa ja VR-
lasien tuottama illuusio on suoraa 
jatkoa syvemmän pornokokemuk-
sen metsästyksessä.

Kumpi saa ensin potkut: Mixu vai Hyypiä?

Onko paini yhtä nyhjäämistä?

Eksoottisin paikka, missä suomalainen on pelannut futista?

Donkkaavatko naiset koripallossa?

Parhaat selitykset dopingin käytölle?

Kysy mitä tahansa 
urheilusta, Tuomari 

vastaa ihan mitä 
tahansa.

city.fi /tuomari

Biokaasulla tuotettu olut

PANIMOR AVINTOL A Bryggeri on aloit-
tanut yhteistyön kaasunmyyntiyhtiö
Gasumin kanssa. Yhteistyön seurauk-
sena keskiviikkona pantiin myyntiin
Suomen (ja tiettävästi koko maailman)
ensimmäinen omalla biokaasulla val-
mistettu Bryggeri IPA -olut. 

Bryggeri pyrkii toiminnallaan ympä-
ristöystävällisyyteen. Panimotoimin-
nan sivuvirtana syntyy vuosittain 50
tonnia mäskiä, jota on aiemmin kulje-
tettu pääasiassa eläinten rehuksi. Nyt
se lähetetään Labion biokaasulaitok-
selle Lahteen, jossa siitä tuotetaan
biokaasua. Jatkossa kaikki Brygge-
rin tuotteet valmistetaan biokaasun
avulla. 

"Parasta koko hommassa on se, että
kulutamme suurinpiirtein saman ver-
ran biokaasua kuin tuottamastamme
mäskistä saadaan", Bryggerin toimi-
tusjohtaja Pekka Kääriäinen kertoo. 

"Terassimme lämpiää sekin kaasul-
la. Tämä on hienoa kiertotaloutta, josta
olemme ylpeitä."

500 kaupunkipyörää 
käyttöön Helsingissä 
toukokuussa

HSL:n odotetut kaupunkipyörät tulevat 
toukokuussa. Kesällä 2016 Helsingin 
kantakaupungista löytyy 500 kaupun-
kipyörää ja 50 kaupunkipyöräasemaa. 
Toimintaa pyritään laajentamaan ke-
säksi 2017 niin, että pyöriä olisi silloin 
jo 1500 ja asemia 150.

Kaupunkipyörä toimii puolen tunnin 
ajojaksoissa. Pyörän käyttö päivän ai-
kana maksaa viisi euroa, ja silloin saat 
polkea 30 minuuttia kerrallaan ilman li-
säveloitusta. Viikon saa pyöräillä kym-
pillä ja koko vuoden 25 eurolla. Maksun 
voi hoitaa myös HSL:n matkakortilla. 
Ajelun jälkeen pyörä pitää palauttaa 
mille tahansa kaupunkipyöräasemal-
le, jossa on tilaa. Mikäli pyörää käyttää 
yliaikaa, veloittaa HSL ensimmäisestä 
puolen tunnin jaksosta 50 senttiä, toi-
sesta euron ja kolmannesta kaksi euroa.

ARTIKKELIT

Virtuaalilasit tarjoavat läsnäolon tuntua, 
jolla on merkitystä.

ARTIKKELIT

Reino Nordin 2.0

TEKSTI: TIIA RANTANEN

“EN jaksa olla mikään reggae-Rei-
no, se on masentava titteli. Olen oi-
keasti aina ollut poppiäijä, joka on 
vain ajautunut väärään seuraan.”

Reino Nordin puhuu lakkaamat-
ta, vuoroin kevyitä, vuoroin syväl-
lisiä. Hän heittelee tämän tästä vä-
rikkäitä vertauskuvia ja vitsejä.

“Mitä hippi sanoi, kun pilvi lop-
pui? Vittu tää reggae on paskaa.”

Uuden tuotannon Nordin on mie-
hen omien sanojen mukaan Reikki 
2.0, jonka kaikki musiikilliset ratkai-
sut on tehty tietoisesti. Reggaeta ei 
tulla kuulemaan, vaan luvassa on 
popin lisäksi esimerkiksi jopa tropi-
cal housea. Tärkeintä Nordinille on, 
että musiikki on tanssittavaa. Hän 
on silminnähden innoissaan.

“Musassa on uutta energiaa. Se 
bängää, ja sopii laajemmalle ylei-
sölle. Suuremmille lavoille.”

Isommat kuviot tarkoittavat Nor-
dinille toivottavasti myös enemmän 
rahaa, ja se tulee kolmen lapsen isäl-
le tarpeeseen. Mies tähtää rehellises-
ti poplistojen kärkeen eikä epäile yh-
tään, etteikö hänelle olisi siellä sijaa. 

“Haluan viedä myös tämän artis-
miuden uudelle levelille. En halua 
laulaa Siltasessa ikuisesti ja räm-
piä matskun kanssa, joka on aitoa 
ja omatekoista, mutta josta tykkää 
vain kourallinen ihmisiä.” 

Nordinia ei hävetä tai harmita 
mikään - paitsi ehkä hiukan se, et-
tä oman äänen löytämisessä tuh-
raantui aikaa. 

“Olen nähnyt niin paljon paskaa 
ja tyrinyt niin monta kertaa, ettei 
minun tarvitse enää olla mitään 
mieltä mistään. Jos joku on kusi-
pää, se ei ole multa pois.”
Reino Nordin Cityn ja SpinFM:n 
Urban XPRS -risteilyllä lauan-
taina 30. huhtikuuta.

Sun kakka ei ole Reino Nordinin kakka.

Lue koko haastattelu: city.fi/reinonordin
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Kaikkien aikojen ensimmäinen City-
lehti ilmestyi vapun alla vuonna 1986. 
Sitä teki joukko ihmisiä, jotka halusi-
vat muuttaa kaupunkia. Tehdä siitä 
avoimemman, vapaamman, iloisem-
man, inhimillisemmän. 

Kolmekymmentä vuotta myöhem-
min City-lehti on muuttumisestaan 
huolimatta säilynyt sielultaan samana. 
Se on edelleen kaupunkikulttuurin 
sanansaattaja, joka liputtaa moni-
puolisemman vapaa-ajan, parempien 
ravintoloiden ja vapaampien ihmis-
suhteiden puolesta.

V U O T T A

TEKS TI: PANU JANS SON, TIIA RANTANEN 
KUVITUS: TIMO KUUSELA

“City-lehden kannessa luki, 

että olen Suomen suurin mulkvisti. 

Se oli kuin isku palleille. Vannoin, etten 

enää koskaan anna haastattelua Citylle.

Ja tässä minä nyt istun.” 

- Reino Nordin

“City oli 90-luvun ylivoimaisesti 

kiinnostavin julkaisu, sen ilmestymistä 

odotettiin kuin kuuta nousevaa ja 

sieltä kuuli kaikki uusimmat jutut. 

Kuultua-palsta oli ihan ehdoton.” 

- ravintoloitsija Mikko Olanterä

“Walter de Camp kirjoitti aikoinaan matcha-teestä. 

Kun menin eräästä teepuodista hakemaan tätä herkkua, 

törmäsin häneen. Oli hieno hetki päästä kättelemään 

itse herraa, jonka kirjoituksia oli tullut ahmittua 

Cityn sivuilta jo useamman vuoden ajan.” 

- @jakoavvain / instagram

i, 

visti. 

, etten 

Citylle.

“C

kiinno
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siel
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- 
KUVA: JULIUS KONTTINEN
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JO S seksistä, sukupuolitaudeista, pettämi-
sestä tai sinkkuudesta ei uskalleta puhua, 
City kirjoittaa siitä - ja niin on aina ollut. Ci-
ty puhuu sujuvasti yhteyden, avoimuuden ja 
rakkauden kieltä.

1987 Cityn viimeisille sivuille perustetaan 
Ilmoitustaulu-palsta, jossa julkaistaan pait-
si yritysten mainoksia, myös lukijoiden hen-
kilökohtaisia ilmoituksia. Ensin 
palstalla julkaistaan onnittelu-
ja ja syntymäilmoituksia, myö-
hemmin vuokrattavia asuntoja 

ja myytäviä sähkölaitteita, mutta vuosien 
saatossa siitä kasvaa kaupungin virallinen 
deittipalsta. “LIISA: (Juustovoileipä Var-
kaudessa aamunkoitteessa). Ota yhteys 
ma 9-10. I.K.” (1989)

1989 Luulitko, että newyorkilainen deitti-
kulttuuri naisten näkökulmasta on uusi jut-
tu Suomessa? Ehei. Jo 80-luvun Helsingissä 
järjestetään naisille luento: Kuinka mies iske-
tään - neuvoja New Yorkista, ja siitä yleisölle 
uutisoi tietenkin City-lehti. 

1995 Cityn bailututkimuksessa selviää, et-
tä mieslukijat haluaisivat kaikkein mielui-
ten jatkoille Maria Guzeninan tai Kirsi Pihan 
kanssa, ja naisille kelpaa parhaiten Jari Sa-

rasvuo. Jatkoseuran naiset iskisivät silmäpe-
lillä, miehet puhelahjoilla.

2000 Keväällä 2000 
noin 1,6 miljoonaa ih-
mistä käyttää internetiä viikottain, ja City 
tietää, että chateissa kukkii myös rakkaus. 
Cityn verkkorakkauskyselyyn vastanneis-
ta noin 60 prosenttia kertoo etsivänsä seu-
raa ravintoloiden sijaan mieluummin netistä. 
Kuuletko jo tulevaisuuden ja Tinderin kutsun?

2006 Folke Westin kuubalainen tyttöystävä-
ruletti puhututtaa Cityssä. “Minun on rakas-
teltava heidän kanssaan kolme kertaa yössä. 
Minä olen se osapuoli, joka joskus joutuu ve-
toamaan päänsärkyyn.”

2011 Suuren seksikyselyn “rinnat-perse-
maaottelun” voittaa takamus 61 prosentilla 
äänistä ja seksitutkija Osmo Kontula vahvis-
taa, että anaaliyhdyntä yleistyy. Seksikyse-
lyyn vastaa tavan kansan lisäksi tietysti myös 
seksin ammattilainen, Cityn ikuisuussuosikki 
Henry Saari, joka kertoo saavansa kiksejä pol-
visukista.

2016  Cityssä kir-
joitetaan monipuo-
lisesti parisuhdeen 
hoidosta, kumppanin 
etsinnästä ja seksitutki-
muksista. Mikä lukijoita 
kiinnostaa eniten? 
Pettäminen.

visukista.

2016  Cityssä kir-
joitetaan monipuo-
lisesti parisuhdeen
hoidosta, kumppanin
etsinnästä ja seksitutki-
muksista. Mikä lukijoita 
kiinnostaa eniten? 
Pettäminen.

C I T Y N  vahva ravintolaosaaminen juon-
tanee juurensa siitä, että toimittajien tie-
detään viihtyneen anniskelukapakoissa 
kautta aikojen. Ruokapaikat, -trendit ja 
tietenkin myös -juomat ovat Cityn keski-
össä yhtä voimakkaasti tänään kuin 30 
vuotta sitten.

1986 Luulitko, että brunssi on 2000-lu-
vun ilmiö? Cityssä julkaistaan kesällä ka-
sikuus ensimmäinen brunssiopas, jon-
ka otsikko on nerokas: “Aamilo, lounake, 
puolinen - ei vaan: brunssi”.

1987 City julkaisee ensimmäisen ravinto-
laäänestyksen tulokset. Äänestys tapahtuu 
lehdestä leikattavalla lomakkeella, ja vasta-
uksia saapuu toimitukseen kokonaiset 1879 
kappaletta. Ensimmäisen äänestyksen ää-
niharava on viidessä kategoriassa ykkösek-
si noussut italialaisravintola La Vista.

1989 City kampanjoi ravintoloiden, Al-
kon ja lukijoiden kanssa myöhäisempien 
ravintola-aukiolojen puolesta. Lehdessä 
julkaistaan vetoomuslomake, jonka sai 
lähettää ravintolahenkilökunnan liiton pu-
heenjohtajalle. Aukioloaikoja väljennettiin 
vuonna 1992.

1993 Helsingin “baarisoitumisen” kun-
niaksi City alkaa rankata kapakoita muun 

muassa hinnan, tunnelman ja kävijäkun-
nan mukaan. Yksi sektori kertoo, mitä ra-
vintolan lattialta löytyi. Näitä ovat muun 
muassa markka, plektra, kirjastokortti ja 
basisti Silu Seppälä.

1999  Veganismi on millenniumin kyn-
nyksellä jo niin last season, että Cityssä 
kirjoitetaan freeganismista eli eettises-
tä roskisdyykkaamisesta. Helppo Elämä 
-nimisessä jutussa väläytellään mahdol-
lisuutta siitä, että laiska ja rikas voi tilata 
hieronnan, viinipullon ja siivoojan kotiin, 
mutta ravintoloista kotiovelle saatiin vain 
pizzaa - Woltista tai Foodorasta ei ollut vie-
lä tietoakaan.

2006  Kampin keskus avataan. Cityssä 
innostutaan suuren maailman liikekes-
kuksen mahdollisuuksista: on hohtokei-
lausta, on innovatiivista kahvilabaaria ja 
tietenkin Sedu Koskisen luksusyökerhoa, 
jonka avautumista odotetaan pankkikor-
tit tanassa.

2016 City vahvistaa osaamistaan ravinto-
lakentässä entisestään lyömällä hynttyyt 
yhteen pöydänvarausjärjestelmä Table-
Onlinen ja rafl a-arviosaitti Eat.fi :n kanssa. 
Parempi ravintolakulttuuri, täältä tullaan!

Paremman ruoan ja 
juoman perässä

H A RVA  asia on Citylle tabu ja kiinnosta-
vat kulmat saattavat löytyä yllättävistäkin 
aiheista. Vuosien varrella Cityn sivuilla on 
syväsukellettu aiheisiin, jotka eivät muita 
kiinnosta ja otettu liberaaliin, mutta kriit-
tiseen käsittelyyn ilmiöitä valtavirrasta.

1986 “Blitz! Crack! Fresh! 
Crime! Bomb! Flash! Mur-
der! Wow. Sitä on jo Hel-
singissäkin.” Siinä, mis-

sä iltapäivälehdet ovat 
edenneet samalle aja-
tuksentasolle vasta vii-

me vuosina, kysyi City jo 1986, onko graffi ti 
taidetta vai töherrystä? 2001 Cityn Kim Finn 
hyppäsi graffi tipossen mukaan laittomalle 
maalausreissulle ja graffi tiaiheet ovat pysy-
neet pinnalla tähän päivään asti.

1987 Gentrifi kaatiosta on jauhettu iät ja 
ajat, mutta City kirjoitti kasarilla “center-
fi cationista” eli “keskustoitumisesta”. Go 
Kallio! -artikkelissa kerrottiin, kuinka van-
hat ihmiset väistyvät ja nuoret tulevat ti-
lalle. Asuntojen hinnat olivat jo nousussa 
ja 7982 markan keskimääräinen neliöhin-
ta kirpaisi. Nyt neliöhinta on sama, mutta 
valuutta eurot.

1995  Ilmeisesti Jyrki Katainen ei ollut 
lukenut Pekka Himasen haastattelua Ci-

tystä vuodelta 1995 tilatessaan kohuttua 
“Himasen raporttia”, sillä fi losofi  nimen-
omaan sanoi: “mä en halua olla mikään 
vastausautomaatti, kaikkea kommentoi-
va valmiiden vastausten tarjoaja.”

1999 21-vuotias Tomi kertoi Cityn haas-
tattelussa olevansa ex-miljonääri, joka 
elää sossun varassa. Hän oli ollut keskeisiä 
hahmoja Turun isoimmassa huumeliigas-
sa ja vuosia niin sekaisin, ettei aina pysty-
nyt edes kävelemään. Heroiiniongelma on 
poistunut, mutta huumeiden käytön laa-
juus on edelleen tabu suomalaisessa me-
diassa.

2014 City listasi suomalaisen holhouksen 
pahimpia ylilyöntejä. Listalta löytyi muun 
muassa uimarannoilta poistettuja pelas-
tusrenkaita, Kauppahallin tuuletuskieltoa, 
aurinkoenergian käytön rajoituksia ja kiel-
lettyjä kananmunia.

2015 Vuonna 2008 Arman Alizad kirjoitti 
Cityyn maahanmuuttoon kriittisesti suh-
tautuneen kolumnin. 2015 Arman ker-
toi Cityn haastattelussa mielipiteidensä 
muuttuneen maailmalla reissatessa ja 
tyrmäsi oman kolumninsa tiukat ajatukset. 

Syväsukelluksia ilmiöihin 
liberaalilla otteella

Monipuolisen
rakkauden asiallaa

“Nuoruudessani City oli kova juttu. 

Syvältä maaseudulta lähdettiin 

lehtimetsästykseen kauas Helsinkiin 

ja Tampereelle. Lehtiä vietiin kasoittain 

Tyrväälle ja kierrätettiin kädestä toiseen.” 

- Samuli Suonpää, kirkon viestijä

“80-luvun puolivälissä kahvila tarkoitti Esson baaria

 ja eilistä viineriä, ravintolaruoka puoliksi palanutta wieninleikettä ja viina 

taskulämmintä kossua. Sitten tuli City. Yhtäkkiä kaupunki oli elämän 

ilojen, mahdollisuuksien ja seikkailujen keidas.”

- Zzz-top, city.fi

“Olen paljosta velkaa Citylle. 

Cityn päätoimittaja uskoi meihin, 

kun me ei oltu vielä mitään.”

- James Nikander

/ Musta Barbaari
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SUHDEKLINIKKA

KYSYMYS Olen ollut sinkkuna viimeiset kym-
menen vuotta, jos kuukauden-parin juttu-
ja ei lasketa. Olen ihan kaunis, töissä käyvä 
(kylläkin rakennusalalla esimiehenä, mitä 
en enää kerro heti alkuun edes kysyttäessä, 
koska joko sitä ei uskota tai sitten mies häi-
pyy nopeasti paikalta), hyvin luotettava niin 
ystävänä kuin parisuhteessa. Olen naiselli-
nen ja toisaalta kykenevä tekemään paljon 
perinteisiä "miesten töitä", kuten sinkkuus 
edellyttää. Olen hyvä kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan. Olen spontaani ja toisaalta vas-
tuuntuntoinen. Minulla ei ole lapsia.

En ymmärrä, miksi juuri kukaan mies ei 
lähesty minua. Pari lyhyempää juttua mie-
het ovat lopettaneet sanoen, ettei minussa ole 
mitään vikaa vaan ennemminkin kehuneet, 
mutta eivät ole syytä erohaluunsa sanoneet 
pyynnöstä huolimatta.

Pärjään yksinäni, mutta haluaisin suhteen 
ja sellaiselle olisi tilaa. Olenko tosiaan pilan-
nut mahdollisuudet uravalinnalla vai olen-
ko vain liian "vahva" nainen? Kerran yksi 
mies sanoi, ettei tullut juttelemaan minulle 
"koska näytin siltä etten ole mitään vailla" ja 
että "miksi kukaan tulisi tieten tahtoen saa-
maan pakit”. En ole anteeksipyytävän oloi-
nen, mutta en myöskään nokka pystyssä... 
Itsevarmuusko pelottaa miehiä? Vai onko jo 
35-vuotiaana huono "markkina-arvo"? 

Miten nykypäivänä ihmiset löytävät toi-si-
aan? Harrastusten kautta ei ole kohdalle osu-
nut, vaikka niissäkin on miehiä ollut paljon.... 
Ja vaikka sanotaan, ettei se etsimällä löydy, 
niin ei se muutenkaan nähtävästi eteen tup-
sahda. Ystävieni kautta en sinkkumiehiä ta-
paa... Ja varattuihin en sekaannu. Onko se 
syy, koska monet miehet hakevat uuden nai-
sen valmiiksi ennen kuin eroavat vanhasta?

En haluaisi, että seuraavatkin kymmenen 
vuotta menee samanlailla, joten neuvoja kai-
vataan.

Ei yksinäistä tulevaisuutta, kiitos

VASTAUS Kiitos viestistäsi! 
Kokemukseni mukaan hyvin erilaiset ihmi-

set, riippumatta työtehtävästä, luonteenpiir-
teistä tai ulkonäöstä löytävät parisuhteisiin. 
Tämän vuoksi pidän realistisena, että myös 
sinä löytäisit itsellesi puolison, jolle juuri sinä 
olet oikeanlainen kumppani. Oikotietä onneen 

Mistä kumppani vahvalle naiselle?
Pulmia parisuhteessa? Ahdistaako arki? Suhdeklinikka auttaa.

facebook.com/suhdeklinikka

Tuoreita näkökulmia suhteisiin

Suhdeklinikan Facebook-sivulta:
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Kiinnostaako löytää ratkaisuja omaan 
tai muiden parisuhteeseen? Suhdekli-
nikka tarjoaa vastauksia parisuhteen 
solmukohtiin. Aiheet: eroaminen, mus-
tasukkaisuus, seksi, kommunikaa-
tio, bilettäminen, pettäminen, porno, 
sitoutuminen ja uusperhe.

city.fi/suhdeklinikka

ei valitettavasti kuitenkaan ole. Puolison löytä-
minen vaatii tänä päivänä paljon vaivannäköä, 
mihin viittaat myös kirjeessäsi kirjoittamalla, 
ettei puoliso tupsahda eteen etsimättä. Haas-
taisinkin sinua pohtimaan, mikä olisi sinulle 
luontevin tapa etsiä seurustelukumppania? 
Useimmiten seurustelukumppanit löytyvät 
yhteisten kiinnostusten ääreltä, läheltä omaa 
elämänpiiriä, vaikka kirjoitatkin, ettet tapaa ys-
täviesi kautta mahdollisia sinkkuja. Tänä päi-
vänä on aiempaa enemmän erilaisia vaihtoeh-
toja löytää mahdollinen seurustelukumppani 
aina seuranhakupalveluista lähtien. Mikä olisi 
sinun tapasi? Tunnet itsesi parhaiten.

Odotukset seurustelukumppania kohtaan 
vaikuttavat monesti epärealistisilta. Media luo 
kuvaa täydellisestä kumppanista, jonka kanssa 
voisi välttää elämän pettymyksiä. Väitän, että 
täydellistä – tai ehkä paremminkin virheetöntä 
– puolisoa ei kuitenkaan ole olemassa. Toisen 
ihmisen rinnalla elämiseen kuuluu väistämät-
tä myös puolison vaikeiden, itseä ärsyttävien 
puolien hyväksyminen. Tämä ei tietenkään 
tarkoita sitä, etteivätkö puolisot voisi olla epä-
täydellisyydessään täydellisiä toisilleen. 

Kaikkea hyvää toivottaen
Joona, perheneuvoja



129,90
Apurahalla 16,00/kk (12 kk)

Samsung Galaxy Tab S2 -tabletti, musta, 9,7", WiFi

Hinnat ja tarjoukset voimassa 25.4.–1.5.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Vapun aukioloajat
MYYMÄLÄ AUKI

vappuaattona 30.4. klo 9 –18
vappupäivänä 1.5. klo 12–18

24 h kioski on aina auki

Hauskaa vappua!

Motorola Moto G  
(2015 3rd gen), valkoinen

Jelly Belly Bean Boozled Giftbox -karkkipeli, 100 g

Ströme 12C  
-siirrettävä ilmastointilaite

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, 
maksuaika 12 kk, kuukausi erä 139 €/kk, kuukausi-
maksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. 
Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 
12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton 
myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 
Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 
11, 00220 Helsinki).

Oho, mikä hinta – normaalisti 499,90 €! 
Myynti alkaa perjantaina 29.4. kello 9.00. 
1 kpl per asiakas. 110 kpl webissä ja 
30 kpl per myymälä.
Siirrettävä ilmastointilaite, jota voidaan 
käyttää sekä viilennykseen että kuivatuk-
seen. Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu. 
24 tunnin ajastin. Selkeä LCD-näyttö. 
Verk.com/43707

Oho, mikä hinta – normaalisti 449,90 €! Myynti alkaa lauantaina 30.4. kello 9.00. 1 kpl 
per asiakas. 50 kpl webissä, 30 kpl Helsingissä, 30 kpl Pirkkalassa ja 20 kpl Oulussa.
Tehokas ja kevyt tabletti, jonka 9,7-tuumainen Super AMOLED -näyttö on suunniteltu luke-
miseen ja kaikenlaisesta sisällöstä, kuten digilehdistä, e-kirjoista ja videoista nauttimiseen. 
32 gigatavun tallennustilaa voi laajentaa 128 gigatavun muistikortilla. Verk.com/41180

Oho, mikä hinta – normaalisti 198,90 €! 
Myynti alkaa torstaina 28.4. kello 9.00. 
1 kpl per asiakas. 180 kpl webissä ja 
40 kpl per myymälä.
5-tuumainen puhdas Android-puhelin, jossa 
on 4-ydinprosessori, vesitiivis rakenne ja 
13 megapikselin kamera. 5 megapikselin 
selfiekamera. 4G LTE -tuki. Verk.com/13142

249,90
Apurahalla 17,00/kk (22 kk)

349,90
Apurahalla 21,00/kk (24 kk)

249249249249249
Säästä 250 €

129129
Säästä 69 €

Käyttöalue 25–30 m2

Äänitaso max 62 dB

Kapasiteetti 12000 BTU/h

,90
 (22 kk)

349,90

Säästä 250 €

349
Säästä 100 €

OSUUKO HYVÄ
VAI PAHA KARKKI?

6,90

Jelly Belly Bean Boozled Giftbox -karkkipeli, 100 gJelly Belly Bean Boozled Giftbox -karkkipeli, 100 g

Jännittävä seurapeli ja uusi 
somehitti. 100 g. 69,00 €/kg. 
Verk.com/36228
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Pienikokoinen

379,00
Apurahalla 23,00/kk (23 kk)

Pienikokoinen

379,00
Apurahalla 23,00/,00/,00 kk (23 kk)kk (23 kk)kk

HDThunder HD5000  
-HD-yhdistelmäboksi, 1000 Gt

49-tuumainen LED-taustavalaistu F ull HD -televisio, jossa on 200 hertsin kuvan-
parannus ja U SB -tallennus. DVB -T2- ja DVB -C-HD-virittimet. Energia luokka A+ . 
Verk.com/59641 Valkoisena 429,90 €. Verk.com/55665

ProCaster LE-49F407 Full HD -televisio, 49"

Full HD -ruutu 49"

200 Hz CMP -kuva

DVB-T2 ja DVB-C HD

ProCaster LE-40F447 Smart TV, 40"
40-tuumainen LED-taustavalaistu F ull HD -älytelevisio, jossa on 400 hertsin kuvan-
ara us a s elluksia kute  et i  a uTu e. -talle us. -T - a - -

HD- virittimet. Energialuokka A+ . Verk.com/34248

Full HD -resoluutio

WiFi ja Miracast

349,00
Apurahalla 21,00/kk (24 kk)

40" 399,00
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

49"

Samsung KS9005 -sarjan  
kaarevat 4K SUHD -televisiot
Todellinen huippu-uutuus! Äärimmäisen kirkkaalla 
kuvalla varustettu kaareva 4K SUHD -televisio, jossa 
on 2400 PQI -kuvanparannus ja TV-sovelluksia kuten 
Yle Areena, Netflix, Viaplay ja YouTube. DVB-T2- ja 
DVB-C HD- ja DVB-S2-virittimet. Katso energialuokka 
webistä. 
55" 2399,00 € Verk.com/34597
65" 3299,00 € Verk.com/54417

4K Ultra HD -resoluutio

HDR-tuki

*Ostaessasi SUHD TV:n, joka on mallia KS7005, KS7505, KS8005, KS9005, KS9505 tai KS9805 (sh. 1 349–19 999 €), saat Wireless Audio 360 R1 -kaiuttimen kaupan päälle, arvo 199 €. Tarjous on voimassa 
30.6.2016 asti. Rekisteröi ostoksesi osoitteessa samsung.com/fi/offer/R1bundle, niin saat Wireless Audio 360 R1 -kaiuttimen ilman lisämaksua. Etua ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin eikä käteiseen.

2399,00
Apurahalla 120,00/kk (24 kk)

55"

Te kas talle ta a - i i ksi a te i- a  
kaapelikoteihin. 1000 G t:n kovalevylle mahtuu jopa 
500 tuntia tallenteita. B oksilla voi tallentaa kolmea 
kanavaa ja katsoa samalla neljättä. Ajansiirto 
on aina käytettävissä, myös " neljättä kanavaa"  
kats ttaessa. i i ksi  r a m 4  
-prosessori on yli kolme kertaa nopeampi kuin 
i i kseissa lee s . Verk.com/38144

Myönnämme 
Apurahaa 

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden  
lai a-a alle   . Lu t  m t  Li r  est  uka aise katu   Turku  tai erkk kau a. m  T e mere katu   elsi ki .
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Samsung UE55JU6050 Smart 4K Ultra HD -televisio, 55"Samsung UE55JU6050 Smart 4K Ultra HD -televisio, 55"

799,90
Apurahalla 43,00/kk (24 kk)

55"

899,90
Apurahalla 48,00/kk (24 kk)

48"

55-tuumainen 4K U ltra HD -televisio, jossa on 800 P Q I -kuvanparannus ja Tize n-käyttöjärjestelmä. TV-sovelluksina 
muu  muassa ats m  uutu  le ree a a et i . -T -  -  - a - - irittimet. E er ialu kka . 
Verk.com/43725

4K Ultra HD -resoluutio

DVB-T2 / C HD / S2

259,00
Apurahalla 17,00/kk (23 kk)

4K Ultra HD -resoluutio259,00

Samsung BD-H8500N  
-Blu-ray-soitin ja digiboksi

l k s i i ksi  ssa   Gt  k ale  a  
3D B lu-ray -toisto. Tallenna kahta kanavaa ja katso 
kolmatta samaan aikaan. Verk.com/18287

 (23 kk)

” 5 0- t u u m ainen r u u t u  
t u keva st i seinä llä . E i 
m it ä ä n va lit t am ist a.”   

– Ja r ska7 7 , 1 4.3 .201 6

Seinäteline, joka sopii myös kaareville 23–55-tuumaisille 
televisioille. Verk.com/42929

59,90

Mozi Slim Full-motion B1 ,90
LASKIMMELASKIMME

HINTAA
100 €!

2579,90
Apurahalla 129,00/kk (24 kk)

75"

Philips 48PUS7600  
Android 4K -televisio, 48"
Kaunis 48-tuumainen 4K U ltra HD -resoluution 
Android-älytelevisio ja kaupan päälle Samsung 
B D-J4500R  -B lu-ray-soitin (arvo 49,90 €). 
Tele isi ssa m ili t  - al ei astus  

4  ertsi   ltra -ku atek l ia a 
G ooglen mahtava Android-televisiokokemus. 
2 ×  DVB -T2-, 2 ×  DVB -C HD- ja 2 ×  DVB -S2- 
virittimet. Energialuokka A. Verk.com/20542

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

4K Ultra HD -resoluutio

Sony KDL-75W855C 
Smart Android -televisio, 75"

ttil ism i e  -tuumai e  ull  -res luuti  
r i - l tele isi  ssa  ti    

-liiket ist  a  ealit  r  -ku a r sess i titek iikka. 
T -s elluksi a mm. et i  le ree a a T  
Katsomo. DVB -T2-, DVB -C HD- ja DVB -S2-virittimet. 
Energialuokka A+ . Verk.com/29961

WiFi ja Miracast

ERIKSEENERIKSEEN
OSTETTUNA

YHT. 1249,80 €!YHT. 1249,80 €!
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ISOT
PAKKAUKSET

Hurjan edulliset

10,00
24-pack

E nintään 2 kpl per asiakas.  
Amerikan pikkujättiläinen vuodesta 1905. 
24 ×  330 ml. 1,26 €/l. Verk.com/7878

RC-Cola  
24 × 330 ml

Rajoitettu 
erä

4 kpl per asiakas. Ihanan pehmeät irtomakeiset. 
1000 g. 5,00 €/kg. Verk.com/4292

2 kpl per asiakas. Ainutlaatuisen 
T fi ee  t m  akkaus ai  
Verkkokauppa.comista. 400 g. 
12,50 €/kg. Verk.com/28797

3 kpl per asiakas. Oreo Original 
-täytekeksit vihdoin snack packissa.  
20 ×  66 g. 6,06 €/kg. Verk.com/10848

Trolli Number One  
-irtomakeisrasia, 1 kg

Toffifee-suklaatoffee,  
400 g

Oreo Original Cookies  
-keksit, 20 × 66 g

5,00
1000 g5,00

400 g

8,00
20-pack

Rajoitettu 
erä

2 kpl per asiakas. P arasta Kinder-suklaata. 36 ×  21 g. 7,94 €/kg.  
Verk.com/51905

Kinder Maxi -suklaapatukat, 36 ×  21 g

6,00
36-pack

Rajoitettu 
erä

Rajoitettu 
erä

Rajoitettu 
erä

Vain Verkkokauppa.comista!
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Tyylikäs ja jämerä lasi- ja metallirakenne. 
Valovoimainen kamera edessä ja 
takana. Kirkas SuperAMOLED-näyttö, 
palkittu Samsung Knox -tietoturva ja reilu 
akunkesto. Hakusana galaxy A3 2016

Optinen kuvanvakain ja vaativiin valo-olo-
suhteisiin sopivat etu- ja taka kamerat. 
Käytännöllinen sormenjälkilukija, palkittu 
Samsung Knox -tietoturva ja reilu akun-
kesto. Hakusana galaxy A5 2016

Galaxy S6 on lasin ja metallin fuusio. Se henkii innovatiivista suunnittelua ja keksimisen 
iloa. Puhelimen ohut, sileä metallikehys on liitetty maailman toistaiseksi kirkkaimpaan 

Super AMOLED -näyttöön ja tuntuu ylelliseltä kädessä. Löydät kaikki mallit ja värit netistä 
hakusanalla samsung galaxy s6

294,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)

A3499,90
Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

394,90
Apurahalla 23,00/kk (24 kk)

A5

598,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

1139,90
Apurahalla 59,00/kk (24 kk)

99,90

 Weber Spirit Classic E-210 

Huippulaadukas perustason kaasugrilli – aito W eber- 
elämys ilman ylimääräisiä hienouksia. Kaksi polttimoa, 
posliiniemaloidut teräsritilät, 52,5 ×  45 cm:n grillaus-
pinta-ala ja kokoontaittuvat työtasot. Y ksi suosituimpia 
grillejä parvekkeelle. Verk.com/42345

,90
 (24 kk)

 Weber Spirit Classic E-210 

Huippulaadukas perustason kaasugrilli – aito W eber-
elämys ilman ylimääräisiä hienouksia. Kaksi polttimoa, 
posliiniemaloidut teräsritilät, 52,5 ×  45 cm:n grillaus
pinta-ala ja kokoontaittuvat työtasot. Y ksi suosituimpia 
grillejä parvekkeelle. 

1139,90
Apurahalla 59,00/,00/,00 kk (24 kk)kk (24 kk)kk

,90
 (24 kk)

443,90
Apurahalla 26,00/kk (24 kk)

Kaksi polttimoa

Neljä polttimoa

10 vuoden takuu

10 vuoden takuu

Grillauspinta-ala 52,5 × 45 cm

Grillauspinta-ala 62 × 45 cm

” W eb er  on m ielest ä ni m ar kki-
noid en p ar as g r illi. H innakas 
m u t t a laat u t u ot e.”  – M ar t t r ei, 

H elsinki, 1 5 .6 .201 5

Kaksi polttimoa

Grillauspinta-ala 44,5 × 41,5 cm

Weber Spirit Premium E-330 GBS -kaasugrilli
W eber Spirit P remium -kaasugrilli tuottaa parhaan mahdollisen 
grillauskokemuksen, jonka kaasugrilli voi tarjota, kun pysytään vielä 
kohtuullisessa hinta- ja kokoluokassa. Erittäin monipuoliset ruoanlaitto- 
ominaisuudet ja kattava lisävarustevalikoima. Verk.com/33420

Edullinen kahden 
rosteripolttimon kaasugrilli 
tyylikkäällä mattamustalla 
viimeistelyllä. Emaloitujen 
valurautaritilöiden grillauspinta- 
ala on 44,5 ×  41,5 cm. Kahden 
polttimon avulla voi kokeilla 
myös epäsuoraa grillausta. 
Verk.com/46529

,90
Kaksi polttimoa

Grillauspinta-ala 44,5 × 41,5 cm

rosteripolttimon kaasugrilli 
tyylikkäällä mattamustalla 
viimeistelyllä. Emaloitujen 
valurautaritilöiden grillauspinta-
ala on 44,5 ×  41,5 cm. Kahden 
polttimon avulla voi kokeilla 
myös epäsuoraa grillausta. 

,90
Kaksi polttimoa

Grillauspinta-ala 44,5 × 41,5 cm

rosteripolttimon kaasugrilli 
tyylikkäällä mattamustalla 
viimeistelyllä. Emaloitujen 
valurautaritilöiden grillauspinta-
ala on 44,5 ×  41,5 cm. Kahden 
polttimon avulla voi kokeilla 
myös epäsuoraa grillausta. 

MyGrill I-200 Black -kaasugrilliMyGrill I-200 Black -kaasugrilliMyGrill I-200 Black -kaasugrilli

K at so
kaikki kesä n

g r illiv aih t oeh d ot !  
Verk.com/
grillipiha
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28.4. mennessä tilanneille 
LG CAM Plus -kameramoduuli kaupan päälle!

LG G5 32 Gt

LG G5:n pohjassa olevaan laajennusporttiin voidaan liittää 
erilaisia lisämoduuleita, joilla puhelimen ominaisuuksia ja 
käyttötarkoitusta voidaan muokata. Puhelimen runko on 

valmistettu kestävästä metallista ja siinä on kaksoiskamera.

698,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)

Kaksoiskamera

Metallinen rakenne

Sormenjälkitunnistin

Vaihdettavia moduuleja

Titaani     Verk.com/18538
Kulta     Verk.com/52211

Iirisskanneri

5,2” 2K -näyttö

20 megapikselin kamera

Huippuluokan ominaisuudet, premium- 
muotoilu ja paras W indow s 10 -käyttö-
kokemus – valitse puhelin, jolla voit korvata 
tietokoneesi ja muuntaa tavalliset hetket 
erityisiksi. Saatavana myös Dual-SIM-malli. 

20 megapikselin kamera

 Lumia 950

569,90
Apurahalla 32,00/kk (24 kk)

Musta Verk.com/11983
Valkoinen Verk.com/62403
D ual- S I M, musta    Verk.com/17224

Kahdeksanytiminen suoritin ja upea 5,7 
tuuman Q uad HD -näyttö – tämä on Lumia, 
jota olet odottanut. Hanki puhelin, joka toimii 
täysverisen tietokoneen lailla ja auttaa sinua 
löytämään uusia mahdollisuuksia. 
Musta  Verk.com/1090
Valkoinen Verk.com/41410

 Lumia 950 XL

Iirisskanneri

5,7” 2K -näyttö

Optinen kuvanvakain

20 megapikselin kamera

” U p ean t u nt u inen lait e, loist ava  nä yt t ö  j a su j u va st i 
t oim iva t  sove llu kset . N ä yt t ö t elakkaa od ot ellessa 

on h yvä  t u t u st u a iir ist u nnist u kseen j a m u ih in u u siin 
om inaisu u ksiin.”  – Jyr ki N , K ou vo la,3 .1 2.201 6

( L u m ia 95 0, S ing le- S I M )

CAT S30 Dual-SIM

    CAT S40 Dual-SIM

CAT-puhelimiin voit luottaa normaalia rankemmissa käyttöolosuhteissa. CAT S30 on 
Dual-Sim-puhelin, johon voit laittaa yritys- ja siviili-SIM-kortin. IP 68-suojattu puhelin 
täyttää myös MIL Spec 810G  -standardin vaatimukset. Se on pöly- ja vesitiivis ja kestää 
myös 1,8 metrin pudotuksen betonipinnalle. Suurta 4,7 tuuman näyttöä voi käyttää 
myös työhanskat kädessä. P itkä akunkesto, tehokas Snapdragon-prosessori ja 8 G t 
sisäistä tallennustilaa. Y hteydet sujuvat nopeasti 4G  LTE:n ansiosta. Verk.com/29442

Myönnämme 
Apurahaa 

CAT S50 4G

CAT S50 -älypuhelin soveltuu erinomaisesti 
rakennustyömaille, vaellusreissuille, metsästyk-
seen eli kaikkialle, minne haluat mennä. Se on 

-sertifi itu r i - l u eli  ka kest  
pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen metrin 
syvyiseen veteen 30 minuutiksi. N eliytiminen 
suoritin ja 4G -yhteydet tekevät puhelimesta 
nopean työkalun taskuusi. Verk.com/52246

299,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)

4G LTE

IP68 ja MIL 
SPEC 810G

429,90
Apurahalla 25,00/kk (24 kk)

4G LTE

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

Erittäin kestävä Caterpillar S40 
Dual-SIM -matkapuhelin kestää 
karumpaakin käsittelyä. Siinä on 
IP 68-suojaus pölyä ja vettä vastaan 
ja se kestää -25 – + 55 ° C:n 
lämpötilat erinomaisesti. N opea 
4G  LTE -yhteys. Verk.com/59680

” E r it t t ä in h yvä  j a t oim iva  p u h elin, p id ä n 
er it yi sest i t u p lasim  om inaisu u d est a. 

P u h elim en m u ot oilu  va nh aan ve r r at t u na 
on m yö s p ar em p i.”  – T u om asS 40, 

R iih im ä ki, 1 1 .1 0.201 5

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

4G LTE

IP68 ja MIL 
SPEC 810G

Fuj:tech Micro DualPower 
-tupakansytytinadapteri

14,9014,90

P ienikokoinen virta-adapteri kahdella U SB -liitännällä 
auton tupakansytyttimeen. Kaksi 5 V:n U SB  -ulostuloa 
mahdollistavat esim. tabletin ja puhelimen saman-
aikaisen lataamisen. Verk.com/37414

Ilmastointiritilään asen-
nettava puhelinautoteline, 
joka sopii lähes jokaiseen 
autoon ja puhelimeen. Sopii 
4–5,5 tuuman kokoisille 
puhelimille (56 – 77 mm). 
Verk.com/59975

MyFoneKit Air Vent -autoteline

nettava puhelinautoteline, 
joka sopii lähes jokaiseen 
autoon ja puhelimeen. Sopii 

puhelimille (56 – 77 mm). 

MyFoneKit Air Vent -autoteline

autoon ja puhelimeen. Sopii 

19,90

” N ä p p ä r ä , nap akast i kiinnit t yvä  
j a h elp ost i ir r oit et t ava  t eline.”  
– JJA 6 1 , 1 .1 2.201 5

199,90
Apurahalla 17,00/kk (23 kk)

Jabra Pulse -Bluetooth-kuulokkeet

Jabra Sport Pace -kuulokkeet

Jabra Coach -Bluetooth-kuulokkeet

/kk (23 kk)kk (23 kk)kk

,90

Jabra Pulse -Bluetooth-kuulokkeet

,90
 (23 kk)

Kevyet ja tyylikkäät 
B luetooth- kuulokkeet, 
joita voi käyttää 
sateessakin. Inte-
groitu sykemittaus 
ilman sykevyötä. 
IP 55-suojaus. 
Verk.com/55068

Mukavat ja hyvin pysyvät B luetooth-kuulokkeet korkea-
tasoisella äänenlaadulla. Vain 15 minuutin pikalataus 
riittää tunnin treeneihin. IP 55-suojaus. Hae v ärit haulla 
j a b ra  s p ort  p a ce

Erityisesti kuntosali-
käyttöön suunnitellut 
kuulokkeet, jotka 
yhdessä Jabra Sport 
Life -sovelluksen 
kanssa toimivat 
virtuaali valmentajana. 
IP 55-suojaus. Hae v ärit 
haulla j a b ra  coa ch

Integroitu  
sykemittaus

Suojattu  
roiskevedeltä

Suunniteltu 
kuntosaleihin

3 väriä –  
valitse omasi

169,90
Apurahalla 20,00/kk (12 kk)

v ärit 

Suunniteltu
kuntosaleihin

valitse omasi

,90
 (12 kk)

Jabra Steel -Bluetooth-handsfree

99,90

99,90

99,90
Huomaamattoman kevyt handsfree vapauttaa kätesi. 
Kristallinkirkas äänenlaatu takaa upean käyttökokemuk-
sen riippumatta siitä, kuuntelitko äänikirjoja vai puhuitko 
tärkeää puhelua. IP 54-suojaus. Verk.com/2024

Kestää pölyä,  
iskuja ja vettä

Takuu peräti  
5 vuotta

Jabra Steel -Bluetooth-handsfree

Kestää pölyä, 
iskuja ja vettä

Takuu peräti 

Nopea 
pikalataus

Paino vain 
23 grammaa

469,90
Apurahalla 27,00/kk (24 kk)

Single-SIM

489,90
Apurahalla 28,00/kk (24 kk)

Dual-SIM



15

28.4. mennessä tilanneille 
LG CAM Plus -kameramoduuli kaupan päälle!

LG G5 32 Gt

LG G5:n pohjassa olevaan laajennusporttiin voidaan liittää 
erilaisia lisämoduuleita, joilla puhelimen ominaisuuksia ja 
käyttötarkoitusta voidaan muokata. Puhelimen runko on 

valmistettu kestävästä metallista ja siinä on kaksoiskamera.

698,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)

Kaksoiskamera

Metallinen rakenne

Sormenjälkitunnistin

Vaihdettavia moduuleja

Titaani     Verk.com/18538
Kulta     Verk.com/52211

Iirisskanneri

5,2” 2K -näyttö

20 megapikselin kamera

Huippuluokan ominaisuudet, premium- 
muotoilu ja paras W indow s 10 -käyttö-
kokemus – valitse puhelin, jolla voit korvata 
tietokoneesi ja muuntaa tavalliset hetket 
erityisiksi. Saatavana myös Dual-SIM-malli. 

 Lumia 950

569,90
Apurahalla 32,00/kk (24 kk)

Musta Verk.com/11983
Valkoinen Verk.com/62403
D ual- S I M, musta    Verk.com/17224

Kahdeksanytiminen suoritin ja upea 5,7 
tuuman Q uad HD -näyttö – tämä on Lumia, 
jota olet odottanut. Hanki puhelin, joka toimii 
täysverisen tietokoneen lailla ja auttaa sinua 
löytämään uusia mahdollisuuksia. 
Musta  Verk.com/1090
Valkoinen Verk.com/41410

 Lumia 950 XL

Iirisskanneri

5,7” 2K -näyttö

Optinen kuvanvakain

20 megapikselin kamera

” U p ean t u nt u inen lait e, loist ava  nä yt t ö  j a su j u va st i 
t oim iva t  sove llu kset . N ä yt t ö t elakkaa od ot ellessa 

on h yvä  t u t u st u a iir ist u nnist u kseen j a m u ih in u u siin 
om inaisu u ksiin.”  – Jyr ki N , K ou vo la,3 .1 2.201 6

( L u m ia 95 0, S ing le- S I M )

CAT S30 Dual-SIM

    CAT S40 Dual-SIM

CAT-puhelimiin voit luottaa normaalia rankemmissa käyttöolosuhteissa. CAT S30 on 
Dual-Sim-puhelin, johon voit laittaa yritys- ja siviili-SIM-kortin. IP 68-suojattu puhelin 
täyttää myös MIL Spec 810G  -standardin vaatimukset. Se on pöly- ja vesitiivis ja kestää 
myös 1,8 metrin pudotuksen betonipinnalle. Suurta 4,7 tuuman näyttöä voi käyttää 
myös työhanskat kädessä. P itkä akunkesto, tehokas Snapdragon-prosessori ja 8 G t 
sisäistä tallennustilaa. Y hteydet sujuvat nopeasti 4G  LTE:n ansiosta. Verk.com/29442

Myönnämme 
Apurahaa 

CAT S50 4G

CAT S50 -älypuhelin soveltuu erinomaisesti 
rakennustyömaille, vaellusreissuille, metsästyk-
seen eli kaikkialle, minne haluat mennä. Se on 

-sertifi itu r i - l u eli  ka kest  
pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen metrin 
syvyiseen veteen 30 minuutiksi. N eliytiminen 
suoritin ja 4G -yhteydet tekevät puhelimesta 
nopean työkalun taskuusi. Verk.com/52246

299,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)

4G LTE

 (23 kk)
IP68 ja MIL 
SPEC 810G

429,90
Apurahalla 25,00/kk (24 kk)

4G LTE

 (24 kk)

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

    CAT S40 Dual-SIM

299
Apurahalla 19

Erittäin kestävä Caterpillar S40 
Dual-SIM -matkapuhelin kestää 
karumpaakin käsittelyä. Siinä on 
IP 68-suojaus pölyä ja vettä vastaan 
ja se kestää -25 – + 55 ° C:n 
lämpötilat erinomaisesti. N opea 
4G  LTE -yhteys. Verk.com/59680

” E r it t t ä in h yvä  j a t oim iva  p u h elin, p id ä n 
er it yi sest i t u p lasim  om inaisu u d est a. 

P u h elim en m u ot oilu  va nh aan ve r r at t u na 
on m yö s p ar em p i.”  – T u om asS 40, 

R iih im ä ki, 1 1 .1 0.201 5

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

4G LTE

 (23 kk)
IP68 ja MIL 
SPEC 810G

Fuj:tech Micro DualPower 
-tupakansytytinadapteri

14,90

P ienikokoinen virta-adapteri kahdella U SB -liitännällä 
auton tupakansytyttimeen. Kaksi 5 V:n U SB  -ulostuloa 
mahdollistavat esim. tabletin ja puhelimen saman-
aikaisen lataamisen. Verk.com/37414

Ilmastointiritilään asen-
nettava puhelinautoteline, 
joka sopii lähes jokaiseen 
autoon ja puhelimeen. Sopii 
4–5,5 tuuman kokoisille 
puhelimille (56 – 77 mm). 
Verk.com/59975

MyFoneKit Air Vent -autoteline

19,90

” N ä p p ä r ä , nap akast i kiinnit t yvä  
j a h elp ost i ir r oit et t ava  t eline.”  
– JJA 6 1 , 1 .1 2.201 5

199,90
Apurahalla 17,00/kk (23 kk)

Jabra Pulse -Bluetooth-kuulokkeet

Jabra Sport Pace -kuulokkeet

Jabra Coach -Bluetooth-kuulokkeet

Kevyet ja tyylikkäät 
B luetooth- kuulokkeet, 
joita voi käyttää 
sateessakin. Inte-
groitu sykemittaus 
ilman sykevyötä. 
IP 55-suojaus. 
Verk.com/55068

Mukavat ja hyvin pysyvät B luetooth-kuulokkeet korkea-
tasoisella äänenlaadulla. Vain 15 minuutin pikalataus 
riittää tunnin treeneihin. IP 55-suojaus. Hae v ärit haulla 
j a b ra  s p ort  p a ce

Erityisesti kuntosali-
käyttöön suunnitellut 
kuulokkeet, jotka 
yhdessä Jabra Sport 
Life -sovelluksen 
kanssa toimivat 
virtuaali valmentajana. 
IP 55-suojaus. Hae v ärit 
haulla j a b ra  coa ch

Integroitu  
sykemittaus

Suojattu  
roiskevedeltä

Suunniteltu 
kuntosaleihin

3 väriä –  
valitse omasi

169,90
Apurahalla 20,00/kk (12 kk)

Jabra Steel -Bluetooth-handsfree

99,90

99,90
Huomaamattoman kevyt handsfree vapauttaa kätesi. 
Kristallinkirkas äänenlaatu takaa upean käyttökokemuk-
sen riippumatta siitä, kuuntelitko äänikirjoja vai puhuitko 
tärkeää puhelua. IP 54-suojaus. Verk.com/2024

Kestää pölyä,  
iskuja ja vettä

Takuu peräti  
5 vuotta

Nopea 
pikalataus

Paino vain 
23 grammaa

469,90
Apurahalla 27,00/kk (24 kk)

Single-SIM

489,90
Apurahalla 28,00/kk (24 kk)

Dual-SIM
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Sony PlayStation 4 -pelikonsoli, 
tt

Professional Farmer 2017 -peliProfessional Farmer 2017 -peliProfessional Farmer 2017 -peliProfessional Farmer 2017 -peliSony PlayStation 4  
– Ultimate Player 1TB Edition

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

1000 Gt 339,90
Apurahalla 21,00/kk (23 kk)

500 Gt

500 G t:n kovalevyllä varustettu mahtava pelikonsoli ja 
B lu-ray-soitin. Lisäksi TV-sovelluksia. Verk.com/24461

Yli 200  
arvostelua

95 %
arvostelijoista 

suosittelee

1000 G t tallennustilaa ja kaksi peliohjainta – vastaan-
sanomaton startti pelielämyksille. Verk.com/27920

Kaksi  
peliohjainta

Vapauta sisäinen maanviljelijäsi ja nauti työsi sadosta. 
Hae v ersiot haulla p rof es s i on a l  f a rmer 2 0 1 7

42,90
XOne/PS4

22,90
PC

Julkaisu 
29.4.

Vettä hylkivä rakenne

Kamera 21 Mpx

9,90
16 Gt

Transcend  
microSDHC 
-muistikortit

Transcend DrivePro 220 -autokamera Motorola Moto X Force 

128,90
Apurahalla 16,00/kk (12 kk)

698,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)

Monipuolinen autokamera 
sisäisellä akulla. Valovoimai-
nen objektiivi. P ysäköintitila, 
kaistavahti ja törmäysvaroitin. 
Verk.com/29439

Huippunopea 
microSDHC-muistikortti 
uusimmille puhelimille ja 
kameroille. Hae haulla 
mi cros d h c 4 0 0 x

128

Yli 20  
arvostelua

92 %
arvostelijoista 

suosittelee

Mukana  
imukuppiteline

9 16 Gt

Särkymätön näyttö 5,4"

Akun kesto jopa 48 tuntia

Vihdoinkin puhelin, joka kestää pudot-
telua mutta myös näyttää ja tuntuu 
mukavalta. 5,4-tuumaisen Android- 
puhelimen 32 gigatavun tallennustilaa 
voi laajentaa jopa 200 gigatavun 
muistikortilla. Verk.com/48242

299,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)

alk. 1099,90
Apurahalla 58,00/kk (24 kk)

,90
 (23 kk)

Acer Aspire Switch 10 E -kannettava, 10,1"

Acer Predator -pelinäytöt, 24 ja 27 tuumaaAcer Predator GN246HL 24” 144 Hz -pelinäyttö

Acer Aspire Nitro VN7 -kannettava

Kosketusnäytöllä varustettu W indow s 10 -hybriditietokone on tyylikäs kumppani. 
10,1-tuumainen HD IP S -kosketusnäyttö toistaa värit rikkaina sivustakin katseltuna. 
Intelin neliydinprosessori ja supernopea 64 G t:n tallennustila. 
Hae kaikki v äriv aihtoehd ot haulla a s p i re s w i t ch  1 0  e

Huippuluokan pelikannettavan tehosta huolehtivat Intel Core i5- tai i7 -neliydinsuoritin, 
 Gt keskusmuistia sek   Ge r e GT  - tai  - rafiikka ai . Eritt i  

nopea 128:n tai 256 G t:n SSD-levy sekä 
teratavun kovalevy takaavat ripeän 
toiminnan ja reilusti tallennustilaa. 
Heijastamatonta, 15,6- tai 17,3-
tuumaista F ull HD IP S-paneelilla 
varustettua näyttöä on ilo katsella.
Hae kaikki mallit haulla a s p i re n i t ro

1099,90
/kk (24 kk)kk (24 kk)kk

nopea 128:n tai 256 G t:n SSD-levy sekä 
teratavun kovalevy takaavat ripeän 
toiminnan ja reilusti tallennustilaa. 
Heijastamatonta, 15,6- tai 17,3-
tuumaista F ull HD IP S-paneelilla 
varustettua näyttöä on ilo katsella.
Hae kaikki mallit haulla a s p i re n i t ro

10,1” IPS -kosketusnäyttö

Neljä erilaista käyttötilaa Tehoa pelikäyttöön 

Akun kesto jopa 12 tuntia Intel Core -suorittimet 

Laadukas 24 tai 27 tuuman pelinäyttö, jonka 
ominaisuudet takaavat upean pelikokemuksen. 
144 Hz: n virkistystaajuus, 1 ms:n vasteaika, N VIDIA 
G -Sync V2  -tekniikka ja heijastamaton, mattapintai-
nen paneeli. Liitäntöinä HDMI ja DisplayP ort. 

Laadukas 24 tai 27 tuuman pelinäyttö, jonka 
ominaisuudet takaavat upean pelikokemuksen. 
144 Hz: n virkistystaajuus, 1 ms:n vasteaika, N VIDIA 
G -Sync V2 -tekniikka ja heijastamaton, mattapintai
nen paneeli. Liitäntöinä HDMI ja DisplayP ort. 

Huippuluokan 24 tuuman pelinäyttö, jonka avulla pysyt mukana intensiivisimmässä-
kin taistelussa!  Ä ärimmäisen nopea 1 ms:n vasteaika ja 144 Hz: n virkistystaajuus 
takaavat nopean ja sulavan liikkeen. Liitäntöinä VG A, DVI sekä HDMI. 
N VIDIA 3D LightB oost- ja N VIDIA Vision 2 Kit -yhteensopiva!  Verk.com/37093

” N ä yt t ö  on t ar kka j a 
sop iva n kokoinen. 
P elit  nä yt t ä ä  h yvi lt ä .”  
– m at t 8 6 , 7 .4.201 6

24”  Verk.com/47703
27”  Verk.com/51274

499,90
Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

24”

599,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

27”

1920 x 1080, 24”/27” 

NVIDIA G-Sync V2 

144 Hz, 1 ms 

279,90
Apurahalla 18,00/kk (23 kk)
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Intel i7-6700 HQ

Full HD -näyttö 15,6"

Keskusmuisti 8 Gt

2999,90
RAM 32 Gt

GeForce GTX 960M

Keskusmuisti 4 Gt

SSD-levy 128 Gt

598,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

ASUS ROG GR6 -tietokoneASUS MG279Q 
-pelinäyttö, 27"

ASUS Cerberus -pelinäppäimistö ASUS Cerberus  
-pelihiiri

ASUS Cerberus - kuulokemikrofoni

,90
,00/,00/,00

,90
/kk (24 kk)kk (24 kk)kk

49,90
54,90

29,90

U peasti viimeistelty 
27-tuumainen IP S-
näyttö, joka soveltuu 
hyvin vaativaan pelaami-
seen. Verk.com/31721

Lyömättömällä hinta-laatusuhteella varustettu ammattilaistason 
pelinäppäimistö, joka soveltuu ominaisuuksiltaan vaativammankin 
pelaajan makuun. Verk.com/3971

Optinen pelihiiri, joka sopii 
molempikätisen muotoilunsa 
ansiosta jokaisen pelaajan käteen. 
Verk.com/63275

Resoluutio 2560 × 1440

DisplayPort ja HDMI

Virkistystaajuus 144 Hz

ASUS ROG GR6 -tietokone

GeForce GTX 960M

699,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)

Hämmästyttävän kompakti 
pelitietokone, jossa on laajen-
nus paikat 2,5-tuumaiselle 
kiintolevylle ja toiselle muisti-
kammalle. Verk.com/58845

Intel Core i5-5200U

49,9012 ohjelmoitavaa 
makronäppäintä

29
54,90

ASUS Cerberus - kuulokemikrofoni

5454,90

Tämä headset on suunniteltu 
tarjoamaan käyttäjille 
parhaan äänentoiston 
lisäksi paras mah-
dollinen mukavuus 
niin pelitilanteissa, 
elokuvia katsellessa 
kuin musiikkia 
kuunnellessakin. 
Verk.com/30867

PC, PS4 ja älylaitteet

Irrotettava mikrofoni

ASUS ROG G752  
-kannettava, 17,3"

ASUS GL752VW, 17,3" ASUS GL552VW, 15,6"

1999,90
Apurahalla 101,00/kk (24 kk)

RAM 8 Gt

1399,90
Apurahalla 72,00/kk (24 kk)

,90
RAM 32 GtRAM 32 GtRAM 32 Gt

RAM 8 Gt

Intel i7-6700HQ -suoritin

Tyrmäävä Full HD -näyttö

Tehokkaat sisuskalut

U uden sukupolven järeä pelikannettava 
asettaa täydet uudet standardit lyömättömällä 
suorityskyvyllä, huippuluokan ominaisuuksilla ja 
edistyksellisellä jäähdytysjärjestelmällä.

► Intel i7 6700HQ -suoritin, keskusmuisti 8 Gt, 
SSD-levy 256 Gt + kovalevy 1000 Gt ja NVIDIA 
GeForce GTX 970M -näytönohjain (3 Gt). 
1999,90 €. Verk.com/9601
► Intel i7 6700HQ -suoritin, keskusmuisti 
32 Gt, SSD-levy 512 Gt + kovalevy 2000 Gt ja 
NVIDIA Geforce GTX980M -näytönohjain (4 Gt). 
2999,90 €. Verk.com/3248

ASUS GL752VW, 17,3"

1399,90 R aakaa pelitehoa ergonomisessa 
paketissa. Intel i7-6700 HQ , 
keskusmuisti 8 G t, SSD-levy 128 G t 
+  kovalevy 1000 G t. G eF orce G TX  
960M (2 G t). Verk.com/1641

R aakaa pelitehoa 15,6 tuuman 
rungossa. Intel i7-6700 HQ , 
keskusmuisti 8 G t, SSD-levy 128 G t 
+  kovalevy 1000 G t. G eF orce G TX  
960M (2 G t). Verk.com/43712

Raakaa tehoa 
pelikäyttöön

1299,90
Apurahalla 67,00/kk (24 kk)

Intel i7-6700 HQ

Full HD -näyttö 15,6"

Keskusmuisti 8 Gt

ASUS GL552VW, 15,6"

1299,90

SSD + kiintolevy yli 1 Tt

GeForce GTX 960M
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” S p eksien p er u st eella od ot u kset  t u ot t een 
su h t een oliva t  kor kealla. E n ole p et t yn yt  

m issä ä n su h t eessa. –  –  P osit iivi nen kokem u s 
kaikenkaikkiaan lä p p ä r in kor va aj ana. H elp om p i 

ku lj et t aa j a nä p p ä r ä m p i kä yt t ä ä .”  – H P i, E sp oo, 5 .3 .201 6

” T oim ii t ab let ina, t oim ii kannet t ava na, t oim ii p ö yt ä koneena. A inoa 
lait e, j ot a t ar vi t set . K annet t ava na u u d en T yp e C ove r  keyb oar d in 

kanssa ent ist ä  p ar em p i kä yt t ö kokem u s.”  – A r d ea, S alo, 1 3 .1 2.201 6

Microsoft Surface Pro 4 
+ Type Cover ja telakka

Tehokas työlaite yrittäjälle – korvaa pöytätietokoneen, kannettavan ja tabletin.

Hanki nyt Microsoft Surface Pro 4, saat Microsoft 
Surface Pro 4 Type Cover -näppäimistön kaupan päälle 

(arvo 159,90 €) ja Microsoft Surface Dock -telakan 
alennettuun hintaan 199,90 € (norm. 234,90 €) – säästät 

194,90 €! Kampanja voimassa 25.4–8.5.2016

Täydennä laitteesi mahtavilla lisävarusteilla!

Hae kaikki haulla sp4-yritys

alk. 1199,90
Apurahalla 62,00/kk (24 kk)

Type Cover sormenjälkitunnistuksella
Kynänkärkipaketti, 4 kärkeä
Mini DisplayPort -VGA-adapteri
Mini DisplayPort -HDMI-adapteri

Verk.com/44451
Verk.com/53631
Verk.com/37147
Verk.com/51161

189,90 €
9,90 €

49,90 €
49,90 €

Terävää ja värikylläistä kuvaa on miellyttävä katsella. Tyylikäs muotoilu 
ohuella ja kapealla kehyksellä sekä läpinäkyvällä jalustanvarrella luo näytölle 
hienostuneen ulkomuodon. Game Mode -pelitila nopealla 5 ms:n vasteajalla 
mahdollistaa sujuvan pelikäytön ja VGA- sekä HDMI-liitäntä tekevät kytken-
nästä vaivatonta. Verk.com/13195

Samsung S24D390HL, 23,6” LED-näyttö

Full HD 1920 × 1080 -tarkkuus

Liitännät: HDMI, VGA, kuuloke

Kaareva ja erityisen leveä panoraamanäyttö luo 
kokonaisvaltaisemman elämyksen ja kuva tuntuu 
syvemmältä ja leveämmältä. Leveällä näytöllä voit 
pitää auki useampaa vierekkäistä ikkunaa ja siten 
työskennellä tehokkaammin. Verk.com/17089

Samsung S34E790C, 34” näyttö

34” kaareva näyttö

WQHD 3440 × 1440 

HDMI ja DisplayPort

149,90
Apurahalla 18,00/kk (12 kk)

999,90
Apurahalla 53,00/kk (24 kk)

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron 
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

Myönnämme 
Apurahaa 
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Battery full
360° Rotation

Arrow

saa voimansa Intel® Celeron® N3050 -suorittimesta.

Näppärä yhdistelmä tablettia ja kannettavaa. 
360 astetta kääntyvä kosketusnäyttö. 

Kolme värivaihtoehtoa.

HP Pavilion x360 11-k106no

39990 € Tuote: 56999/20250/38374

mintunvihreä         hopea          punainen

HP Pavilion x360
360 ° MONIPUOLISUUTTA. 
JÄRKEVÄÄN HINTAAN.

Vapauttava akun kesto
Vastaa koko päivän haasteisiin 
yhdellä latauksella.

Neljä monikäyttöistä tilaa
Kannettava työskentelyyn, jalusta 
katseluun, teltta-asento pelaamiseen 
ja tabletti matkalle mukaan.

Kaikennielevä tallennustila
Suurikapasiteettinen kiintolevyasema 
säilyttää kaiken, mikä on sinulle 
tärkeää.1

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi ja Xeon Inside ovat Intel Corporationin 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
© Copyright 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Not all features are available in all editions of Windows. Systems may require upgrade and/or separately purchased hardware, drivers, and/or software to take full advantage of Windows functionality. See www.
microsoft.com. 1For hard drives, TB=1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30GB of hard drive is reserved for system recovery software.

Pienen kokonsa ansiosta Pavilion x360 
kulkee helposti mukana tien päällä. 

Intel® CoreTM m3-6Y30 -suoritin, 4 Gt, 128 Gt SSD
Kätevä 360 astetta kääntyvä näyttö
Kahden kaiuttimen Beats Audio 
-äänijärjestelmä

Reilusti tehoa ja ominaisuuksia viihde- ja 
pelikäyttöön. 

Intel® CoreTM i5-6200U -suoritin, 8 Gt, 1 Tt SSHD 
Full HD -täysteräväpiirtonäyttö
Erillinen NVIDIA GeForce 940M 2 Gt
Ergonominen Lift -sarana

Neljä tilaa, salamannopea suorituskyky ja 
vaikuttava akun kesto.

Intel® CoreTM i5-6200U -suoritin, 8 Gt, 256 Gt SSD
360 astetta kääntyvä FHD 13,3” näyttö
Bang & Olufsen -äänijärjestelmä

HP Pavilion x360 11-k108noHP ENVY 15-ae105noHP Spectre x360 13-4101no

59990 €89990 €119990 € Tuote: 62695 Tuote: 7000 Tuote: 62394
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alk. 89,90
12”

Nutcase-pyöräilykypärät

Muumi-pyöräilykypärät

Continental -pyöränrenkaat

Kolmannen sukupolven Street Sport -kypärä pyöräilyyn ja skeittaami-
seen. Suuri valikoima värejä ja kokoja, hae kaikki haulla n u t ca s e

Aika vaihtaa uudet renkaat alle kevääksi!  Laaja valikoima rengas-
tyyppejä ja kokoja maantie- ja maastopyörille, hae kaikki haulla 
con t i n en t a l

alk. 59,90

alk. 24,90

Aidon yksinkertainen ja mukava kaupunkipyörä on ollut 
viime vuosien ylivoimaisesti myydyin pyörämalli – eikä 
suosiolle näy loppua. Hae kaikki haulla j op o 2 4

Jopo, 24” Carraro-lastenpyörät, 12–16”
Carraron lastenpyörät sopivat loistavasti ensipyöriksi. Viisi eri mallia, joissa kaikissa on 
irrotettavat apu pyörät ja pienemmissä malleissa lisäksi työntöaisa. 
Hae kaikki haulla ca rra ro 1 2

Koot 12” ja 16”

Irrotettavat apupyörät

Sopivat hyvin ensipyöriksi

Kymmeniä eri malleja

Kestävä teräsrunko

alk. 

Kymmeniä eri malleja

Selkä kuntoon ja paino hallintaan!  
Selätin®  on pyörivä alusta, jonka päällä 
voit tehdä kiertoliikkeitä seisten, istuen, 
seinästä tukea ottaen ja monilla muilla 
tavoilla. Hae kaikki haulla s el ä t i n

Paino hallintaan ja selkä kuntoon

Halkaisija 40 cm

Selätin

34,90

29,90

Kestävä teräsrunko

34,90

Topeak JoeBlow 
Sport II -jalkapumppu
Topeakin suosituin 
jalkapumppu edullisesti. 
Kestävä teräsrunko ja 
-jalusta sekä pehmustetut 
kädensijat. Maksimipaine 
11 bar. Y hteensopiva 
P /S/D-venttiilien kanssa. 
Verk.com/34952

LOPPUERÄ!

Muumi-aiheinen kypärä on helppo pukea ja riisua. CE EN  1078 
-hyväksytty. Koko 49–55 cm. Hae kaikki haulla mu u mi  ky p ä rä

Muumi-pyöräilykypärätMuumi-pyöräilykypärätMuumi-pyöräilykypärät

18,90

GoZero pedelec plus 2016 -sähköpyörä
P ieneen tilaan taittuva sähköpyörä voimakkaalla sähkömoot-
torilla. P yörän toimintamatka yhdellä latauksella jopa 40 km.
Valkoinen Verk.com/11235
Musta  Verk.com/13544

Kokoontaitettava

Kesäretkeilyyn

Voimakas sähkömoottori

Laadukas festariteltta

Toimintamatka jopa 40 km

Nukkumatilat kahdelle

599,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

368,90
Apurahalla 22,00/kk (24 kk)

suosiolle näy loppua.  j op o 2 4

368,90

Interlock
-satulaputkilukko

Lukko joka ei unohdu kotiin!  
Interlock-lukon 2 x 45 cm:n 

vaijerit on piilotettu satu-
laputkeen. Verk.

com/38626

9,90

Camp Liner Monodome 1 
-kupoliteltta
N opeasti ja helposti pystytettävä 
kahden hengen kupoliteltta 
on kevyt kantaa mukana. 
Y ksikerrosrakenne, 
jonka ansiosta kuumilla 
kesäkeleillä on miellyt-
tävä nukkua. Teltan 
lattia vedenpitävä. 
P äällyskangas 
pitää sadekuurot 
ulkopuolella. 
Verk.com/17597

Nutcase-pyöräilykypärät

Continental -pyöränrenkaat

Kolmannen sukupolven Street Sport -kypärä pyöräilyyn ja skeittaami
seen. Suuri valikoima värejä ja kokoja, 

Aika vaihtaa uudet renkaat alle kevääksi!  Laaja valikoima rengas
tyyppejä ja kokoja maantie- ja maastopyörille, 
con t i n en t a l

alk. 

Muumi-aiheinen kypärä on helppo pukea ja riisua. CE EN  1078 
-hyväksytty. Koko 49–55 cm. 

Kesäretkeilyyn

Laadukas festariteltta

Toimintamatka jopa 40 km

Nukkumatilat kahdelle

Camp Liner Monodome 1 Camp Liner Monodome 1 

N opeasti ja helposti pystytettävä 
kahden hengen kupoliteltta 
on kevyt kantaa mukana. 

jonka ansiosta kuumilla 
kesäkeleillä on miellyt-

19,90
ONPA HALPA!
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Garmin zümo 595LM -moottoripyöränavigaattori, 5"
5-tuumainen navigaattori sisältää G armin Adventurous R outing -vaihtoehdot, jotka 
suosivat mutkaisia, mäkisiä ajoreittejä, jotta ajaminen ei kävisi tylsäksi. N äyttö toimii 
pysty- ja vaakasuunnassa, ja sitä voi käyttää myös käsineillä. Verk.com/47472

4,3-tuumaiset navigaattorit, joista 345LM-mallissa on Länsi-Euroopan kartat ja 
moottori pyöräteline ja 395LM-mallissa niiden lisäksi koko Euroopan kartat ja autoteline. 
Hae kaikki mallit haulla g a rmi n  zu mo

699,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)

539,90
Apurahalla 30,00/kk (24 kk)

395LM

439,90
Apurahalla 26,00/kk (23 kk)

345LM

Käyttö myös käsineillä

Autoteline ja -laturi

Monta reittivaihtoehtoa

Garmin zümo 395LM ja 345LM -navigaattori, 4,3"

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden  
laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

KEVÄÄN UUTUUSMALLIT NYT MYYNNISSÄ
– MUKANA ELINIKÄISET KARTTAPÄIVITYKSET

Logitech G810 -pelinäppäimistö ja  
Tom Clancy’s The Division -peli (PC)

Logitech Folio -suoja  
8-tuumaiselle Samsung Galaxy Tab 3:lle

Logitech Folio -suoja  
7-tuumaiselle Samsung Galaxy Tab 3:lle

Logitech G610 -pelinäppäimistö Logitech G900 -pelihiiri

Täyteläisen pelikokemuksen tarjoava R G B -valaistu ja monipuolisesti 
mukautettava näppäimistö ja Tom Clancy’ s The Division -peli P C-tieto-
koneille. Verk.com/47308

Valkoisilla ledeillä ja Cherry MX  R ed -kytkimillä 
varustettu monipuolinen pelinäppäimistö, jossa on 
sormenjälkiä hylkivä pinta. Verk.com/33899

Ammattilaistason pelihiiri, jossa on virtaa 
jopa 32 tunniksi. 2,4 G Hz: n langaton 
yhteys. Verk.com/25262

209,90
Apurahalla 17,00/kk (18 kk)

159,90
Apurahalla 19,00/kk (12 kk)

199,90
Apurahalla 17,00/kk (18 kk)

159,90 199

2,90 2,90

Ohut ja kevyt kotelo 8-tuumaiselle 
Samsung G alaxy Tab 3:lle. Sopii 
lukemiseen, katseluun, pelaami-
seen ja kirjoittamiseen. Kestävät, 
vettä hylkivät materiaalit.
Musta Verk.com/15766
Harmaa Verk.com/12524

Suojaa 7-tuumaisen Samsung 
G alaxy Tab 3:n kolhuilta, naarmuilta 
ja roiskeilta. P ysyy sopivassa 
kulmassa esimerkiksi katseluun, 
pelaamiseen ja lukemiseen.
Musta Verk.com/49807
Pinkki Verk.com/38390

2
LOPPUERÄ!

2
LOPPUERÄ!
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119,90
Apurahalla 15,00/kk (12 kk)

67 litran keräysastia

Hiljainen ja tehokas

Takoi-katkaisu- ja jiirisaha, 210 mm

TerraPro UV+ -terassilauta, 30 m2 / 209 m Jenkapaalut

99,90

79,90

1169,90
Apurahalla 61,00/kk (24 kk)

30 m2

Laudat ja kiinnikkeet 30 neliön terassin rakentamiseen – lisäksi 
tarvitset vain mittanauhan, sahan, poran ja ruuvivääntimen.  
Hae haulla t erra p ro t era s s i l a u t a

Kestävää komposiittia

Mukana kiinnikkeet

Helposti muokattavissa

Terassin koko 30 m2

Ruskea tai harmaa

Maahan ruuvattavat paalut 
esimerkiksi terassin perus-
tusta varten. Hae haulla 
j en ka p a a l u

1500-w attinen tehokas, tarkka ja turvallinen 210 millimetrin katkaisu- ja jiirisaha. 
Erinomainen leikkuukapasiteetti eri kaltevuuksilla. Mukana puulle tarkoitettu 40-ham-
painen kovametalliterä, jolla tekee siistiä sahausjälkeä. Helppo säilyttää ja kuljettaa. 
Verk.com/58996

alk. 26,90

Halkaisijat 
60 ja 120 mm

Kokonaispituus 
alkaen 800 mm

179,90
Apurahalla 16,00/kk (17 kk)

Green Cyclone ESS1 -murskaava oksasilppuri

67 litran keräysastia

Hiljainen ja tehokas

179,90
,00/,00/,00 kk (17 kk)kk (17 kk)kk

Erittäin hiljainen 2000 
w atin oksasilppuri, jonka 
murskaava terä tekee siistiä 
mursketta hetkessä. U los-
vedettävä keräys laatikko. 
Verk.com/7847

” T eh okas, Jo s ei t ä llä  m u r s-
kaannu , vo i t eh d ä  p olt t op u u ksi.”  
– K u u kkis, T am p er e, 2.5 .201 5

” T u ot e on t osiaan h ilj ainen. Voi 
h yvi n p ist ä ä  kä yn t iin j o aikaisin 
aam u isin va ikka naap u r it kin 
vi elä  nu kku isiva t .”   
– S eny5 4, R aasep or i, 
1 0.4.201 5

Jopa 45 millin oksille

Green Cyclone PowerSaw 18V -akkumoottorisaha

119,90
Apurahalla 15,00/,00/,00 kk (12 kk)kk (12 kk)kk

Erittäin tehokas akkusaha puutarhaan. 18 V:n ja 3000 mAh:n akku takaa  
pitkän käyttöajan latausta kohden. Turvallinen ja helppo käyttää. Verk.com/7776

Takoi 10,8 V LI -akkuporakone

69,90

Alcometrix Fuel Cell LED 
-tarkkuus alkometri

Elektrokemialliseen reaktioon ja poliisin 
alkometreistä tuttuun polttokennosenso-
riin perustuva tarkkuusalkometri. Mittaus-
alue 0,1–4,0 promillea. Kolme pestävää 
puhallusosaa. Verk.com/49885

P ienikokoinen ja helppokäyttöinen 
alkometri, joka antaa nopean ja 
luotettavan analyysin mittaamalla 
alkoholipitoisuuden uloshengityksestä. 
Verk.com/35453

6969
” H int aansa nä h d en 
h ar vi naisen h yvä -
laat u inen alkom et r i.”   
– A d oz,  1 0.7 .201 5

Erittäin tarkka 
polttokennosensori

Dräger Alcotest 3000 
-alkotesteri

29,90
Ennaltaehkäisevä turvallisuustuote uhkaaviin 
tilanteisiin. P ienikokoinen sumutin on helppo 
pitää mukana, ja se on heti valmis käytettä-
väksi. Ei vaadi osto- tai hallussapitolupaa. 
Verk.com/22701

Turvakerroin-turvasumutin

Teho 1500 W

Liukutoiminto

40 hampaan terä

Takoi 10,8 V LI -akkuporakone

Terä 20 cm

Pikapysäytys

Akkuporakone, jonka pikaistukka mahdollistaa nopeat terien vaihdot. Sisäänrakennettu 
LED-kohdevalo. Vääntömomentin esivalinta 14 vaihtoehdosta. Verk.com/3012

Pikaistukka

LED-kohdevalo

Tunnin pikalaturi

-alkotesteri
Akkuporakone, jonka pikaistukka mahdollistaa nopeat terien vaihdot. Sisäänrakennettu 
LED-kohdevalo. Vääntömomentin esivalinta 14 vaihtoehdosta. 

379,90
Apurahalla 23,00/kk (23 kk)

Myös ammatti- 
käyttöön
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639,90
Apurahalla 35,00/kk (24 kk)

639,90
Apurahalla 35,00/,00/,00 kk (24 kk)kk (24 kk)kk

Akun kesto noin 30 h

IP56-suojattu

Sisältää seinäkiinnikkeen

Taajuusvaste 45–20 000 Hz

MediaLounge OWS-5 -ulkokaiutin, valkoinen
U lko- tai sisäkäyttöön (IP 56) tehty 2-tie-
kaiutin yhdys rakenteisella kääntämisen 
mahdollistavalla seinäkiinnikkeellä. 
Verk.com/41974

79,90

Sequential Prophet 6 Module -analogisyntetisaattori
P rophet 6 Module on kuuden äänen polyfoninen syntetisaattori, joka on varustettu edeltäjänsä parhailla 

ominaisuuksilla lisäten huikeita täysin uusia toimintoja käytettäväksi, kuten studiolaatuiset efektit, 
polyfoninen askelsekvensseri, arpeggiaattori ja paljon muuta. Lopputuloksena syntyy puhdas analoginen 

ääni nykypäiväisen huippuluokan syntetisaattorin varmuudella. Verk.com/63781

Strymon Big Sky Reverb -kaikupedaali
Kahdentoista studio-
luokan kaikuefektin 
ja rajattomien muok-
kausmahdollisuuksien 
avulla löydät juuri 
oikean soundin 
soittamiseen. 300 
muistipaikan avulla voit 
vaihtaa tyyliä lennosta. 
Verk.com/57095

Native Instruments 
Traktor Kontrol S5 -DJ-ohjain
Todellinen all-in-one-kontrolleri. Historiallisen hyvät 
ohjaimet ja innovatiiviset ominaisuudet yhdistettynä 
korkearesoluutioiseen näyttöön avaavat ovet aivan 
uuteen musiikin luomiseen. Verk.com/55810

529,90
Apurahalla 30,00/kk (24 kk)

598,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

139,90
Apurahalla 17,00/kk (12 kk)

158,90
Apurahalla 19,00/kk (12 kk)

1998,90
Apurahalla 101,00/kk (24 kk)

AKG N60 NC -vastamelukuulokkeet
G rammy-palkinnon voittaneella äänentoistolla 
varustetut F light-sarjan AKG  N 60N C-kuulok-
keet on varustettu luokkansa parhaalla kohi-
nanvaimennuksella, joka minimoi ympäristön 
kaikki hälyäänet junista lentokoneisiin. 
Verk.com/51944

 (12 kk)

AKG N60 NC -vastamelukuulokkeet
G rammy-palkinnon voittaneella äänentoistolla 
varustetut F light-sarjan AKG  N 60N C-kuulok-
keet on varustettu luokkansa parhaalla kohi-
nanvaimennuksella, joka minimoi ympäristön 
kaikki hälyäänet junista lentokoneisiin. 

Herkkyys 123 dB

Taajuusvaste 10–20 000 Hz

158
Norm. 248,90 €Norm. 248,90 €

TARJOUS!

Genelec G One ja ProCaster PRE-01 -kaiutinsarja
G enelec G  One -aktiivikaiutinpari ja P roCaster P R E-01 -esivahvistin. Huippuluokan sarja vaikut-
tavaan ja tarkkaan äänentoistoon. Monipuoliset liitännät ja kaukosäädin helpottavat G enelecien 
käyttöä television kanssa ja B luetooth mahdollistaa langattoman soiton suoraan älylaitteelta.
Mustilla kaiuttimilla       Verk.com/12560
Valkoisilla kaiuttimilla   Verk.com/59920

Vain esiva h vi st in, 1 49,90 €  Ver k.co m / 26 97

” S w eng aa ku in h ir vi ! ”  
– kor j aam o, H elsinki, 1 8 .2.201 6  
( G enelec G  O ne - kaiu t t im et )

139,90
Apurahalla 17,00/,00/,00 kk (12 kk)kk (12 kk)kk

ProCaster AMP-01 -vahvistin
Y ksinkertainen ja toimiva järjestelmä olohuoneeseen 
tai vaikka makuuhuoneeseen. Kattavat liitännät ja 
pieni koko, joka mahdollistaa helpon sijoittamisen 
kaapistoon. Verk.com/16122

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, 
luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää 
Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

” Ä ä nenlaat u  h int alu okassaan h yvä .”  
– P er f ekt ionist i, P or i, 9.4.201 6

Pittsburgh Modular Lifeforms System 101
System 101 -syntetisaattori tarjoaa suoraan paketista laajan 

skaalan mahtavan kuuloisia analogisoundeja ilman kaapeleita, 
sillä se on valmiiksi kytketty “ konepellin”  alla. Verk.com/32954

999,90
Apurahalla 53,00/kk (24 kk)

Myönnämme 
Apurahaa 

JBL EON205P 
-kannettava PA-järjestelmä

Mukana kannettava, kevyt ja helppokäyttöinen äänentoisto-
järjestelmä monipuolisilla sisääntulokanavilla. Jokaisella 
tulokanavalla on itsenäiset Tone-ohjaimet. Verk.com/60654

548,90
Apurahalla 31,00/kk (24 kk)
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Kaupan päälle kotiinkuljetus kaikkiin 
Whirlpool-pesukoneisiin ja -kuivausrumpuihin

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A++

Linkousnopeus 1400 rpm

Whirlpool on Suomen 
jääkiekkomaajoukkueen 

virallinen yhteistyökumppani

N orm. 54 9 , 9 0  € . Kestävä ja hiljainen hiiliharjattomalla 
moottorilla varustettu pesukone. 6th Sense -sensoritek-
niikka varmistaa parhaan mahdollisimman pesutuloksen 
energiataloudellisesti. Monipuolinen pesuohjelmavali-
koima helpottaa pyykinhoitoa. Mitat: K 845 ×  L 595 ×  
S 520 mm. Verk.com/27622

N orm. 3 4 9 , 9 0  € . Laadukas pesukone edullisesti. 6th Sense 
-sensoritekniikka varmistaa parhaan mahdollisimman 
pesutuloksen energiataloudellisesti. Monipuolinen pesu-
ohjelmavalikoima, mm. nopea 60 minuutin päivittäispesu. 
N äyttö ja ajastin. Mitat: K 845 ×  L 595 ×  S 520 mm. 
Verk.com/15776

Whirlpool FDLR80469Whirlpool AWO/D6114

Whirlpool WWDC9614Whirlpool WWDE7512

N orm. 7 9 9 , 9 0  € . P esee ja kuivaa suuren 
määrän pyykkiä. Kestävä, hiljainen ja 
tärinätön hiiliharjaton moottori. Helppo-
käyttöinen digitaalinen ohjauspaneeli. 
Todella monipuoliset pesuohjelmat: mm. 
W oolmark-hyväksytty villaohjelma. Mitat: 
K 840 ×  L 595 ×  S 540 mm. Verk.com/0715

N orm. 59 9 , 9 0  € . Kuivaava pyykinpesukone, 
jossa kestävä ja hiljainen hiiliharjaton moot-
tori. Helppokäyttöinen digitaalinen ohjaus-
paneeli. Monipuoliset ohjelmat, mm. nopeat 
45 ja 90 minuutin pesu+ kuivausohjelmat 
1 ja 2 kilolle pyykkiä. Ajastin 3-6-9 h:lle. Mitat: 
K 840 ×  L 595 ×  S 540 mm. Verk.com/48860

Kuivaava pesukone

Pesu 9 kg, kuivaus 6 kg

Energialuokka A

Linkousnopeus 1400 rpm

Kuivaava pesukone

Pesu 7 kg, kuivaus 5 kg

Energialuokka A

Linkousnopeus 1200 rpm
599,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

599
Säästä 200 €

499,90
Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

499
Säästä 100 €

Whirlpool-pesutorni, 8 kgWhirlpool-pesutorni, 7 kgWhirlpool-pesutorni, 8 kg

N orm. 1 2 8 9 , 7 0  € . 
Energiatehokas 
pesutorni, jolla hoidat 
kerralla jopa 8 kg:n 
pyykit. P esukoneessa 
kestävä ja hiljainen 
hiiliharjaton moottori 
sekä tehokas 
1400 rpm:n linkous. 
Kuivausrummun 
älykäs teknologia 
lämpöpumppu-
tekniikalla varmistaa 
erinomaisen 
kuivaustuloksen. 
Verk.com/55989

N orm. 1 1 3 9 , 7 0  € . 
Taloudelliseen pyykin-
pesuun pesutorni 
7 kg:n täyttökapasi-
teetilla. P esuko-
neessa on kestävä ja 
hiljainen hiiliharjaton 
moottori ja 6th Sense 
-sensoritekniikka. 
Kuivausrummun 
älykäs teknologia 
lämpöpumppu-
tekniikalla varmistaa 
erinomaisen 
kuivaustuloksen. 
Verk.com/42865

N orm. 1 1 9 9 , 7 0  € . 
Taloudelliseen pyykin-
pesuun pesutorni 
8 kg:n täyttökapasi-
teetilla. P esuko-
neessa on kestävä ja 
hiljainen hiiliharjaton 
moottori ja 6th Sense 
-sensoritekniikka. 
Kuivausrummun 
älykäs teknologia 
lämpöpumppu-
tekniikalla varmistaa 
erinomaisen 
kuivaustuloksen. 
Verk.com/55611

1199,90
Apurahalla 62,00/kk (24 kk)

119911991199
Säästä 89,80 €

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A +++

Linkousnopeus 1400 rpm

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A +

Lämpöpumpputekniikka

999,90
Apurahalla 53,00/kk (24 kk)

999
Säästä 139,80 €

899,90
Apurahalla 48,00/kk (24 kk)

899
Säästä 299,80 €

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A +++

Linkousnopeus 1400 rpm

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A ++

Linkousnopeus 1400 rpm

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A +

Lämpöpumpputekniikka

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A +

Lämpöpumpputekniikka

Uutuus

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

399
Säästä 150 €

Kotiinkuljetuksen hinta normaalisti 39,90 €.

289,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

289289289
Säästä 60 €

Täyttömäärä 6 kg

Energialuokka A++

Linkousnopeus 1400 rpm

Suomenkielinen 
LED-näyttö

Suomenkielinen 
LED-näyttö
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Takoi Toolbox FridgeBOSCH-jääkaappi ja -kaappipakastinBOSCH-jääkaappi ja -kaappipakastinBOSCH-jääkaappi ja -kaappipakastin

149,90
Apurahalla 17,00/kk (22 kk)

Candy CDP4810-86

Ezetil EZ4000 -matkajääkaappi

189,90
Apurahalla 16,00/kk (18 kk)

169,90
Apurahalla 20,00/kk (12 kk)

Ezetil EZ4000 -matkajääkaappi

,90
 (18 kk)

Electrolux-induktiotasot

Electrolux EOB300X-erillisuuni

Electrolux EOB100X-erillisuuni

249,90
Apurahalla 17,00/kk (22 kk)

249
Säästä 50 €

149
Säästä 100 €

Candy CDP6950-86 

N orm. 2 9 9 , 9 0  € . Energiatehokas 
astianpesu kone seitsemällä pesuohjel malla. 
Kapea kone mahtuu pieneenkin tilaan. Siinä 
on silti tilaa jopa yhdeksän hengen astias-
tolle. N äyttö kertoo jäljellä olevan pesuajan. 
Ä änitaso vain 49 dB . Mitat: K 820-870 ×  
L 450 ×  S 600 mm. Verk.com/7504

Myönnämme 
Apurahaa 

Energialuokka A+

Leveys vain 45 cm

Näyttö ja ajastin

N orm. 2 9 9 , 9 0  € . Energiatehokas 
astianpesukone, jossa on 12 tehokasta 
pesuohjelmaa mukaan lukien 24 minuutin 
U ltra P ika -ohjelma. Korkeussäädettävä 
X L-yläkori. LCD-näyttö ilmoittaa jäljellä 
olevan pesuajan. Mitat: K 820-850 ×  L 600 
×  S 600 mm. Verk.com/32140

249,90
Apurahalla 17,00/kk (22 kk)

249
Säästä 50 €

Äänitaso 45 dB

Energialuokka A+

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

Kaikki ruoat kypsyvät tasaisesti U ltraF anP lus-
lämmitys  järjestelmän X L-kokoisen tuulettimen ja ilmaa 
ohjaavan muotoilun ansiosta. Helppo puhdistaa, sillä 
uunin luukku ja lasipaneelit ovat irrotettavissa. 
T eräs  Verk.com/21694
Valkoinen Verk.com/24999

Keraaminen keittotaso 
hipaisu kytkimillä. Lapsilukko 
ja automaattinen virrankat-
kaisu tuovat turvallisuutta. 
Mitat: L 560 ×  S 490 mm. 
Verk.com/20755

Electrolux HOC620X 
-keraaminen keittotaso

Erillisuuni kiertoilmatoiminnolla. U ltraF anP lus-lämmitys-
järjestelmä X L-kokoisella tuulettimella. 74 litran sisätila, 
markkinoiden suurin leivinpelti ja jopa yhdeksän eri 
pellinkannatintasoa. Monipuoliset ajastustoiminnot. 
T eräs  Verk.com/3692
Valkoinen  Verk.com/3443

Tyylikäs musta tynnyrijääkaappi. 
Lämpötila 2–10 ° C. Korkeus 
116,5 ja halkaisija 44,2 cm. 
Verk.com/16617

Coca-Cola-jääkaappi. Lämpö-
tilan säätövara 2–10 ° C. Mitat: 
K 515 ×  L 430 ×  S 470 mm. 
Verk.com/25655

N orm. 2 4 9 , 9 0  € . Tähän kaappiin sopivat 
niin työkalut kuin virvokkeetkin. 50 litran 
tilavuus ja kaksi laatikkoa työkaluille ja 
pullonavaajille. Helppo siirtää pyörien 
ansiosta. Verk.com/62421

Tilava ja tehokas neste-
kaasulla ja sähköllä 
toimiva matkajääkaappi. 
Verk.com/36871

Erittäin energiatehokas jääkaappi, 
jonka tehokas puhallin pitää sen 
tasaisen viileänä. 
K S V36N W 30 Verk.com/37760

Energiatehokas ja tilava kaappi-
pakastin. Huurtumaton, joten sitä 
ei tarvitse koskaan sulattaa. 
G S N 36VW 30 Verk.com/22214

Hipaisukytkimet tekevät keittotason käytöstä helppoa ja tarkkaa. Tehotoiminnon avulla 
keittoalueet lämpenevät erittäin nopeasti täyteen tehoon. Mitat: L 590 ×  S 520 mm.

HOI620S Verk.com/34977 HOI650F  Verk.com/34945

Domesto Party CoolerHusky Coca-Cola CoolCube 

Leveys 60 cm

Leveys 60 cm

Power Booster -toiminto

Hipaisukytkimet

Power Booster -toiminto

Digitaalinäyttö ja ajastin

Liukuhipaisukytkimet

569,90
Apurahalla 32,00/kk (24 kk)

tilan säätövara 2–10 ° C. Mitat: 

599,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

199,90
Apurahalla 17,00/kk (18 kk)

Tilavuus 42 lTilavuus 48 l

Tilavuus 50 l

Tilavuus 75 l

349,90
Apurahalla 21,00/kk (24 kk)

Whirlpool WBE3321A+NFWWhirlpool WBE3321A+NFWWhirlpool WBE3321A+NFW

Energiataloudellinen 
jääkaappi  pakastin. 
Elektronisen ohjaus-
paneelin avulla 
pakastinta ja jääkaappia 
voidaan säätää erik-
seen. Hiljainen – vain 
42 dB . Mitat: K 1895 
×  L 595 ×  S 640 mm. 
Verk.com/16957

Energialuokka A+

Tilavuus 226 / 97 l

NoFrost-pakastin

Äänitaso: 42 dB

Energialuokka A

Tilavuus 72 l

Saatavana myös valkoisena

Energialuokka A -20 %

Tilavuus 74 l

Saatavana myös valkoisena

429,90
Apurahalla 25,00/kk (24 kk)

Energialuokka A++

Tilavuus 237 l

NoFrost – huurtumaton

Elektroninen 
lämpötilan ohjaus

Energialuokka A++

Tilavuus 346 l

Elektroninen 
lämpötilan ohjaus

CrisperBox-
vihanneslaatikko

549,90
Apurahalla 31,00/kk (24 kk)

/ KPL
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189,90
Apurahalla 16,00/kk (18 kk)

129,90
Apurahalla 16,00/kk (12 kk)

59,90

89,90

,90

99,90 99,90

Hiljainen, tehokas ja näppärä. 
Imurin pölynpoistokyky on kovalta 
lattialta A-luokkaa. P estävä 
E12 -suodatin poistaa pienimmätkin 
hiukkaset. Mukana pehmeä 
parkettisuulake. Verk.com/54387

"Ääni ei häiritse naapureita ja imurin 
ominaisuudet riittävät hyvään imurointi-
tulokseen." –Ilmari60, 8.4.2015

Electrolux ClassicSilence

Suodatus A

Pieni ja hiljainen

Puhdistus lattialta A

HEPA-suodatin

Jopa 50 m2:n tilaan

Electrolux AeroPerformer 
Cyclonic Z9910EL
Huikean edullinen pölypussiton 
imuri. Imutehon säätömahdollisuus, 
teleskooppisesti säädettävä imu-
putki ja kaksi kantokahvaa. Helppo 
pölysäiliön tyhjennys. Mukana 
myös erillinen parketti suulake 
kovien lattioiden siivoukseen. 
Verk.com/19702

Dyson V6 -varsi-imuri Dyson V6 Animalpro 
-varsi-imuri

so   luff  - a s - u  
+ V6-suulakesarja

Dyson V6 Total Clean 
-varsi-imuriAinutlaatuinen 

Dyson-imuteho 
ilman virtajohdon 
aiheuttamia hanka-
luuksia. Kaikille 
lattiapinnoille. 
Verk.com/27795

Kaikille lattiapinnoille 
tarkoitettu varsi-imuri. 
Mukana lisävarusteet 
vaativiin siivouskohteisiin: 
rako- ja yhdistelmä suulake 
sekä omalla moottorilla 
varustettu miniturbiinisuulake. 
Verk.com/30314

N orm. 4 59 , 8 0  € . 
Kehitetty koville 
lattiapinnoille. P oistaa 
samanaikaisesti roskat 
ja hienojakoisen pölyn. 
Mukana rako- ja 
yhdistelmäsuulake sekä 
F luffy-rullasuulake, joka 
puhdistaa kovat lattiapin-
nat erittäin tehokkaasti. 
Verk.com/63795

so   luff  - a s - u  
suulakesarja

N orm. 4 59 , 8 0  € . 

lattiapinnoille. P oistaa 
samanaikaisesti roskat 
ja hienojakoisen pölyn. 
Mukana rako- ja 
yhdistelmäsuulake sekä 
F luffy-rullasuulake, joka 
puhdistaa kovat lattiapin-
nat erittäin tehokkaasti. 
Verk.com/63795

Varsi-imuri kaikenlaisten 
lattiapintojen tehokkaaseen 
puhdistamiseen. Mukana 
rako- ja yhdistelmäsuulake 
sekä suoravetosuulake 
mattojen puhdistamiseen. 
F luffy-rullasuulake koville 
lattiapintoille. Moottorin 
suodatin varmistaa puhtaan 
poistoilman (99,97 %). 
Verk.com/24960

349,90
Apurahalla 21,00/kk (24 kk)

299,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

499,90
Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

399399,90,90
Säästä 59,90 €

Electrolux EAP150 -ilmanpuhdistinDomesto ActiveAir 50 -ilmanpuhdistinDomesto ActiveAir 50  o a   u e  
Pure Comfort -ilmanpuhdistin
N auti puhtaammasta 
sisäilmasta!  Kolme 
suodatinta puhdistaa 
tehokkaasti epäpuh-
taudet hengitysilmasta. 
Verk.com/43438

Puhdistaa jopa 99,97 %

Viisi nopeutta

Ajastin

Kompakti ilmanpuhdistin 
esim. makuuhuoneeseen 
tai lastenhuoneeseen. 
Kolme tehotasoa. HEP A 
13 -suodatin kerää 
99,97 % hiukkasista. 
Verk.com/16448

Sopii hyvin jopa 50 m2:n tilan 
ilmanpuhdistimeksi. N elinker-
tainen suodatusteknologia, 
joka puhdistaa ilmasta 
pienimmätkin hiukkaset. 
Verk.com/1934

Kärcher WV 2 Premium -ikkunanpesuri

59,90,90

ikkunanpesuriikkunanpesuri

Akkukäyttöinen, imevä ikkunankuivain, joka 
kuivaa puhdistetun pinnan jälkiä jättämättä. 
Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen. Ei häiritse-
vää sähköjohtoa tai imuletkua. Verk.com/54750

Käsikäyttöinen höyrypuhdistin, joka syväpuhdistaa ja 
tappaa bakteerit kodissasi ilman kemikaaleja käyttäen 
pelkkää vesijohtovettä paineistetun höyryn voimalla. 
1000 w atin teho. Verk.com/7468

P uhdista helposti ja nopeasti 
esimerkiksi huonekalut, 
auton verhoilun, matot ja 
muut kodin huonekalu-
tekstiilit. Mukana on kaksi 
erikokoista suulaketta. 
Verk.com/61643

Todella monipuolinen 
siivous väline kotiisi. 
Tällä laitteella saat 
pestyä niin parketti-, 
laminaatti-, muovi- 
tai laattalattiat. 
Verk.com/14236

164,90
Apurahalla 19,00/kk (12 kk)

199,90
Apurahalla 17,00/kk (18 kk)

199,90
Apurahalla 17,00/kk (18 kk)

Bissell Steam Shot -höyrypuhdistin

Bissell SpotClean 
-kannettava 
tekstiilipesuri

Vax 6131 
-tekstiilipesuri

164,90
Uutuus

89,90
Uutuus

59,9059,90
Uutuus

pelkkää vesijohtovettä paineistetun höyryn voimalla. 
Verk.com/7468

P oistaa pysyvästi lian ja tahrat mistä tahansa veden, 
erityisen B issell-puhdistusnesteen, oheisrakenteisten 
puhdistusvälineiden ja tehokkaan imun avulla. Kompak-
tin kokoinen laite sopii mainiosti auton, asuntovaunun tai 
veneen sisäpuhdistukseen. Verk.com/49965

Laadukas ja kompakti 
höyrypuhdistin. Sopii 
kaikenlaisten kodin kovien 
pintojen kuten ikkunoiden, 
kaakeleiden ja laattalattioiden 
puhdistukseen. Hygieenistä 
ja turvallista puhdistusta 
ilman kemikaaleja. 
Verk.com/54737

Kärcher SC 2 Premium -höyrypuhdistin

Vax Steam Fresh Combi 
-höyrypuhdistin

Turvallienen ja 
tehokas puhdistus

Noin 25 min. 
(75 m2) / lataus

4,5 baarin 
höyrynpaine

Käsikäyttöinen höyrypuhdistin, joka syväpuhdistaa ja 

,90,90
Uutuus

Turvallienen ja 
tehokas puhdistus

höyrynpaine

P uhdista helposti ja nopeasti 

 (18 kk)

ilmanpuhdistin

HEPA13 -suodatin

Käyttöaika 20 min Käyttöaika 20 min

Miniturbiinisuulake

Electrolux AeroPerformer 

Pölypussiton

Energialuokka A

Laadukas ja kompakti 
höyrypuhdistin. Sopii 
kaikenlaisten kodin kovien 
pintojen kuten ikkunoiden, 
kaakeleiden ja laattalattioiden 
puhdistukseen. Hygieenistä 
ja turvallista puhdistusta 
ilman kemikaaleja. 
Verk.com/54737

höyrypuhdistinhöyrypuhdistin

124,90
Apurahalla 16,00/kk (12 kk)

Monipuolinen 
varustevalikoima

Irrotettava käsiosa

Laaja suutin valikoima
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189,90
Apurahalla 16,00/kk (18 kk)

129,90
Apurahalla 16,00/kk (12 kk)

59,90

89,90

99,90 99,90

Hiljainen, tehokas ja näppärä. 
Imurin pölynpoistokyky on kovalta 
lattialta A-luokkaa. P estävä 
E12 -suodatin poistaa pienimmätkin 
hiukkaset. Mukana pehmeä 
parkettisuulake. Verk.com/54387

"Ääni ei häiritse naapureita ja imurin 
ominaisuudet riittävät hyvään imurointi-
tulokseen." –Ilmari60, 8.4.2015

Electrolux ClassicSilence

Suodatus A

Pieni ja hiljainen

Puhdistus lattialta A

HEPA-suodatin

Jopa 50 m2:n tilaan

Electrolux AeroPerformer 
Cyclonic Z9910EL
Huikean edullinen pölypussiton 
imuri. Imutehon säätömahdollisuus, 
teleskooppisesti säädettävä imu-
putki ja kaksi kantokahvaa. Helppo 
pölysäiliön tyhjennys. Mukana 
myös erillinen parketti suulake 
kovien lattioiden siivoukseen. 
Verk.com/19702

Dyson V6 -varsi-imuri Dyson V6 Animalpro 
-varsi-imuri

so   luff  - a s - u  
+ V6-suulakesarja

Dyson V6 Total Clean 
-varsi-imuriAinutlaatuinen 

Dyson-imuteho 
ilman virtajohdon 
aiheuttamia hanka-
luuksia. Kaikille 
lattiapinnoille. 
Verk.com/27795

Kaikille lattiapinnoille 
tarkoitettu varsi-imuri. 
Mukana lisävarusteet 
vaativiin siivouskohteisiin: 
rako- ja yhdistelmä suulake 
sekä omalla moottorilla 
varustettu miniturbiinisuulake. 
Verk.com/30314

N orm. 4 59 , 8 0  € . 
Kehitetty koville 
lattiapinnoille. P oistaa 
samanaikaisesti roskat 
ja hienojakoisen pölyn. 
Mukana rako- ja 
yhdistelmäsuulake sekä 
F luffy-rullasuulake, joka 
puhdistaa kovat lattiapin-
nat erittäin tehokkaasti. 
Verk.com/63795

Varsi-imuri kaikenlaisten 
lattiapintojen tehokkaaseen 
puhdistamiseen. Mukana 
rako- ja yhdistelmäsuulake 
sekä suoravetosuulake 
mattojen puhdistamiseen. 
F luffy-rullasuulake koville 
lattiapintoille. Moottorin 
suodatin varmistaa puhtaan 
poistoilman (99,97 %). 
Verk.com/24960

349,90
Apurahalla 21,00/kk (24 kk)

299,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

499,90
Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

Säästä 59,90 €

Electrolux EAP150 -ilmanpuhdistinDomesto ActiveAir 50 -ilmanpuhdistin o a   u e  
Pure Comfort -ilmanpuhdistin
N auti puhtaammasta 
sisäilmasta!  Kolme 
suodatinta puhdistaa 
tehokkaasti epäpuh-
taudet hengitysilmasta. 
Verk.com/43438

Puhdistaa jopa 99,97 %

Viisi nopeutta

Ajastin

Kompakti ilmanpuhdistin 
esim. makuuhuoneeseen 
tai lastenhuoneeseen. 
Kolme tehotasoa. HEP A 
13 -suodatin kerää 
99,97 % hiukkasista. 
Verk.com/16448

Sopii hyvin jopa 50 m2:n tilan 
ilmanpuhdistimeksi. N elinker-
tainen suodatusteknologia, 
joka puhdistaa ilmasta 
pienimmätkin hiukkaset. 
Verk.com/1934

Kärcher WV 2 Premium -ikkunanpesuri

Akkukäyttöinen, imevä ikkunankuivain, joka 
kuivaa puhdistetun pinnan jälkiä jättämättä. 
Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen. Ei häiritse-
vää sähköjohtoa tai imuletkua. Verk.com/54750

Käsikäyttöinen höyrypuhdistin, joka syväpuhdistaa ja 
tappaa bakteerit kodissasi ilman kemikaaleja käyttäen 
pelkkää vesijohtovettä paineistetun höyryn voimalla. 
1000 w atin teho. Verk.com/7468

P uhdista helposti ja nopeasti 
esimerkiksi huonekalut, 
auton verhoilun, matot ja 
muut kodin huonekalu-
tekstiilit. Mukana on kaksi 
erikokoista suulaketta. 
Verk.com/61643

Todella monipuolinen 
siivous väline kotiisi. 
Tällä laitteella saat 
pestyä niin parketti-, 
laminaatti-, muovi- 
tai laattalattiat. 
Verk.com/14236

164,90
Apurahalla 19,00/kk (12 kk)

199,90
Apurahalla 17,00/kk (18 kk)

199,90
Apurahalla 17,00/kk (18 kk)

Bissell Steam Shot -höyrypuhdistin

Bissell SpotClean 
-kannettava 
tekstiilipesuri

Vax 6131 
-tekstiilipesuri

Uutuus

Uutuus

59,90
Uutuus

P oistaa pysyvästi lian ja tahrat mistä tahansa veden, 
erityisen B issell-puhdistusnesteen, oheisrakenteisten 
puhdistusvälineiden ja tehokkaan imun avulla. Kompak-
tin kokoinen laite sopii mainiosti auton, asuntovaunun tai 
veneen sisäpuhdistukseen. Verk.com/49965

Laadukas ja kompakti 
höyrypuhdistin. Sopii 
kaikenlaisten kodin kovien 
pintojen kuten ikkunoiden, 
kaakeleiden ja laattalattioiden 
puhdistukseen. Hygieenistä 
ja turvallista puhdistusta 
ilman kemikaaleja. 
Verk.com/54737

Kärcher SC 2 Premium -höyrypuhdistin

Vax Steam Fresh Combi 
-höyrypuhdistin

Turvallienen ja 
tehokas puhdistus

Noin 25 min. 
(75 m2) / lataus

4,5 baarin 
höyrynpaine

HEPA13 -suodatin

Käyttöaika 20 min Käyttöaika 20 min

Miniturbiinisuulake

Pölypussiton

Energialuokka A

124,90
Apurahalla 16,00/kk (12 kk)

Monipuolinen 
varustevalikoima

Irrotettava käsiosa

Laaja suutin valikoima

Kätevä ja kompakti tehosekoi-
tin, jolla valmistat smoothiet 
tai proteiinijuomat suoraan 
pulloon. Verk.com/22558 

OBH Nordica Smoothie 
Twister -tehosekoitin

29,90
/ KPL Russell Hobbs Oxford 

-kahvinkeitin

4,90

N eljä kappaletta Oral-B  
sähkö hammasharjojen 
kanssa yhteensopivia vaihto-
päitä. (Ei sovi Oral-B  Sonic 
-malleihin.) Verk.com/5099

Ströme-sähkö-
hammasharjan 
vaihtopää, 4 kpl

-

39,9018,90

Oral B  Vitality – terve suu, 
joka näkyy hymyssäsi. 7 600 
hellävaraista edestakaista 
liikettä minuutissa poistavat 
tehokkaasti plakkia. 
Verk.com/25964

8800 kierrosta ja 20 000 
sykkivää liikettä. P äivittäinen 
puhdistus -asetus sekä 
mekaaninen paineentunnistin. 
Verk.com/8683

Tehokas 400 w atin moottori ja 
kaksisiipinen ruostumaton terä. 
Mukana tulee 700 ml:n sekoitus-
kulho. Verk.com/14631

Ainutlaatuinen suihkusuutinteknologia 
tuo esille kahvin parhaat aromit. Lasi-
nen kannu, jonka tilavuus on 1,25 litraa 
/ 10 suurta kuppia. Verk.com/47602

Haudutuskattilalla kyp-
sennät ruoan pehmeästi 
säilyttäen samalla 
raaka-aineiden vitamiinit 
ja muut tärkeät ravintoai-
neet. Verk.com/27780 viisi vohvelisydäntä ja merkkivalo syttyy 

kun vohveli on valmis. Verk.com/32836

Ladattava ja verkkokäyt-
töinen partarimmeri erittäin 
kestävällä akulla takaa 
jopa 50 minuuttia ajoaikaa. 
Verk.com/48973

Johdoton partarimmeri 
erittäin kestävällä akulla 
takaa jopa 40 minuuttia 
ajoaikaa. Laadukkaat ja 
pitkäikäiset terästerät. 
Verk.com/43301

Kestävä ja tehokas hiusten-
leikkuri säilytyssalkussa. 
Itsestään teroittuvissa 
terissä on ainutlaatuinen 
Advanced Ceramic-keraa-
minen pinnoite. 
Verk.com/47359

Braun Oral-B 
Vitality Cross Action

Braun Oral-B PRO600

Electrolux ESTM1451 
-sauvasekoitin

Remington MB4130 
Beard Boss -partatrimmeri

Remington MB4125 
Beard Boss -partatrimmeri

Remington MB4045 E51 
Beard Kit -partatrimmeri

Remington HC5810 
Genius -hiustenleikkuri

8800 kierrosta ja 40 000 
sykkivää liikettä. Harjassa 
on näkyvä paineentunnistin, 
joka varoittaa käytettäessä 
suositeltua enemmän 
painetta. Verk.com/9999

Oral-B PRO 2000 
CrossAction

69,90

59,90 79,9049,9039,90

Beard Boss -partatrimmeri Beard Boss -partatrimmeri
Kestävä ja tehokas hiusten-

59,9049,90
Uutuus39,90

Uutuus

P artatrimmerisetti, jossa on 
mukana kaikki mitä tarvitset 
partasi trimmaamiseen. 
Verk.com/57672

N orm. 9 9 , 9 0  € . R a j oi t et t u  erä  4 0 0  kp l . 
Y leiskone on kotikokin ehdoton apuri. 
P lanetaarisen sekoitusliikkeen ansiosta 
kaikki ainekset sekoittuvat kunnolla 
kulhon reunoja myöten. Mukana 
taikinakoukku, sekoitin, vatkausvispilä, 
4,5 litran ruostumaton teräskulho sekä 
roiskesuojakansi. Verk.com/35846

Hampurilaisgrillillä kypsennät 2 hampurilais-
pihviä kolmessa minuutissa!  G rillin parilalevyt 
on pinnoitettu tarttumattomaksi. Merkkivalot 
osoittavat kun virta on päällä ja kun laite on 
käyttövalmis. Verk.com/31288

Ströme-yleiskone OBH Nordica 7118 Quick burger -hampurilaisgrilli

59,90 29,9059,90
Säästä 40 €

KATSO MIKÄ HINTA!
N orm. 9 9 , 9 0  € . R a j oi t et t u  erä  4 0 0  kp l . N orm. 9 9 , 9 0  € . R a j oi t et t u  erä  4 0 0  kp l . 

P lanetaarisen sekoitusliikkeen ansiosta P lanetaarisen sekoitusliikkeen ansiosta 

taikinakoukku, sekoitin, vatkausvispilä, 
4,5 litran ruostumaton teräskulho sekä 

Erä keittiökoneita huippuhalvalla!

Tehokas 400 w atin moottori ja 
kaksisiipinen ruostumaton terä. 
Mukana tulee 700 ml:n sekoitus-

Verk.com/14631

Electrolux ESTM1451 
-sauvasekoitin

Vahva 400 w atin 
moottori helppoon 
sekoittamiseen 
ja vatkaami seen. 
1,5 litran laadukas 
lasikannu. 
Verk.com/32890 

Philips 
HR2105/90 
-tehosekoitin

Russell Hobbs Oxford 
-kahvinkeitin/ KPL

-tehosekoitin

Russell Hobbs Oxford 

Avec-haudutuskattila

Elram EWS-5 -vohvelirauta29
Avec-haudutuskattila

Tilavuus 3,5 l

Tippalukko

Lasikannu 1,5 l300 W400 W

viisi vohvelisydäntä ja merkkivalo syttyy 

Chilli-sarjaan kuuluva tehokas 
300 W :n vatkain, jossa on 
viisi nopeutta ja turbotoiminto. 
Verk.com/30597

OBH Nordica Chilli 
-sähkövatkain

Kätevä ja kompakti tehosekoi-
tin, jolla valmistat smoothiet 

OBH Nordica Smoothie 
Twister -tehosekoitin

,90
/ KPL/ KPL

Hampurilaisgrillillä kypsennät 2 hampurilais29
TEE HAMPURILAISET

29,9029
TEE HAMPURILAISET

HELPOSTI
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Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

Y DIN -
KESKU STA

R ATIKKA 6

R ATIKKA 6 JA 9

R ATIKKA 9

R ATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

0600 55 24 24 24 h puhelinpalvelu
1,97 € / puhelu + ppm

Lainaa 
peräkärry 
ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

Myönnämme 
Apurahaa 

Apurahalla saat 14 päivää korotonta maksuaikaa.  
Sen jälkeen voit päättää, maksatko laskun yhdessä vai useammassa erässä.

79,90 79,90Monikäyttöinen kiikari, joka sopii myös silmälasien käyttäjälle. Hintaluokassaan 
ennennäkemätön kuvanlaatu, kompakti koko, erittäin lyhyt lähin tarkennusetäisyys sekä 
järkevä 8-kertainen suurennos. Vesitiivis rakenne. Verk.com/4357

Olympus 8x25 WP II -kiikari Olympus 7×35 DPS I -kiikari

79,90

Olympus 8x25 WP II -kiikari

,90

Olympus 7×35 DPS I -kiikari
P eruskiikari kaiken-
laiseen katseluun 
laajalla kuvakulmalla. 
Asfääriset, monikal-
vopinnoitetut linssit 
antavat hintaluokas-
saan erinomaisen 
kuvan. Mukana 
laukku ja kantohihna. 
Verk.com/30248

alk. 29,9029,90

alk. 34,90
54 cm

AB S-muovista valmistettu kovakuorinen matkalaukku. Vahvistettu 
pyramidimainen etukannen rakenne, 360 astetta kääntyvät pyörät 
sekä ergonominen teleskooppikahva. Kestävä vetoketju ja TSA- 
numerokoodilukko. Hae kaikki haulla p y ra mi d  p ea k l i mi t ed

Feru Pyramid Peak -matkalaukut

Secrid-lompakot 
ja -korttikotelot

34

Limited-värit samppanja ja purppura

Kova, kestävä ABS-muovikuori

Numerokoodilukko

alk. 2929Secrid-lompakot 
ja -korttikotelot
Laadukkaat ja käytännölliset Secridin 
lompakot ja korttikotelot sopivat loistavasti 
osaksi tyylitietoisen asustegarderobia.  P aljon 
eri värejä ja malleja, hae kaikki haulla s ecri d

Laadukkaat materiaalit

Paljon eri värejä ja malleja

Laadukkaat ja käytännölliset Secridin 
lompakot ja korttikotelot sopivat loistavasti 
osaksi tyylitietoisen asustegarderobia.  P aljon 
eri värejä ja malleja, hae kaikki haulla s ecri d

Näppäimistö mukana

Sopii 10–10,1-tuumaiselle tabletille

Belkin QODE Universal Keyboard 
Case -näppäimistökotelo
Kompakti universaali näppäimistökotelo 
10–10,1 -tuumaisille tableteille. N äppäimistö 
yhdistyy tablettiin bluetoothilla ja latautuu 
Micro U SB  -liitännällä. Sen toiminta-aika 
on jopa 60 tuntia yhdellä latauksella. 
Verk.com/45025

84,90
” T od ella laad u kas nä p p ä im ist ö . 

–  –  N ä p p iskot elo p ysyy h yvi n 
syl issä  kä yt ö ssä , nä p p im ist ö t u nt u m a on 

h yvä  j a su oj akot elonakin t ä m ä  on h yvä  va ikka 
t ekeekin lait t eest a vä h ä n p aksu m m an.”  – D ir kD , 8 .1 2.201 5
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KYSYMYS Muistan että kirjoitit jo-
kin aika sitten häpykarvaraport-
tia saksalaisista nuorista naisis-
ta, ja johtopäätöksesi oli se, että 
karvoitus sillä saralla on taas in. 
Samanlaista trendiä on myös ol-
lut huomattavissa tuolla aikuis-
viihteen puolellakin.. Mutta ker-
ropa Walter milloin miehinen 
karvoitus tulee taas muotiin? Ha-
luaisin niin kovasti kantaa rinta-
karvoitukseni ja karvaiset paka-
rani ylpeydellä, ja saada naiset 
huokaamaan: "ooo tuollainen 
on oikea mies!"

Hairy Herman, mies

VASTAUS  Rinta- ja pakarakarva-
si ovat hulmuten tulossa. Homo-
jen keskuudessa rintakasvat ovat 
jo lähes vaatimus. Täyssheivaus 
on poissa muodista. Ja mitä ho-
mot edellä, sitä heterot perässä. 
Voit näytellä hyvin, hyvin häm-
mästynyttä, jos joku nainen ei ta-
jua ihailla karvojasi. Sinun oikeaa 
miehisyyttäsi. 

KYSYMYS Mikä hitto siinä on että 
Paperi T on niin kuuma?

Kivi T & Sakset T, 31 v nainen

VASTAUS Runoilijamiehet vetoavat 
naisiin, koska runoilijamies vaikut-
taa niin herkältä ja niin kykenevältä 
ilmaisemaan ja ymmärtämään tun-
teita. Yleensä nuo naisiin vetoavat 
rahattomat, aina avun tarpeessa 
olevat ja hulttiomaiseen elämään 
taipuvaiset runoilijamiehet kir-
joittavat runonsa paperille. Paperi 
T esittää runonsa musiikin kans-
sa, mikä on vielä paljon parempaa 
runoilijaelämää. Hän on kaikessa 
pitkätukkaisessa boheemissa avut-
tomuudessaan hyvin puoleensave-
tävän näköinen, varsinkin kun hän 
katsoo kauniilla silmillään. Silloin 
tuntuu kuin suora putki avautuisi 
hänen silmiensä kautta sinun ja hä-
nen sielun syvyyksien väliin. Et voi 
luottaa runoilijaan, koska runoili-
jat tarvitsevat aineistoa rakkaus-
elämän kiemuroista, rakkauden 
syttymisestä ja rakkauden päätty-
misestä, mutta epävarmuus on osa 
hänen kuumuuttaan.

KYSYMYS Arvoisa herra de Camp. 
Miksi samppanjasta tulee enem-
män humalaan kuin muista al-
koholijuomista? Ja onko samp-
panjakänni tavallista jurria 
hauskempi?

Cupla, 32 v nainen

VASTAUS Kippis vain, Cupla, olet 
oikeilla jäljillä. Ilmiöön on muuta-
mia selkeitä syitä. Kyse on kihah-
tamisesta. Samppanja kihahtaa 
hattuun eli imeytyy nopeammin 
kuin esimerkiksi viini. Viinissä on 
alkoholin imeytymistä hidasta-
via tanniineja ja värimolekyylejä. 
Samppanjassa on hiilidioksidia, 
joka kumoaa hidasteet ja samp-
panja kihahtaa nopeasti päähän. 
Ihminen saattaa melkein tuntea, 
miten kuplat poreilevat hänen ai-
voihinsa. Toinen syy: samppanjaa 
nautitaan aperitiivina tyhjään vat-
saan, jolloin se imeytyy nopeam-
min. Silloin kun samppanjaa – tai 
kuohuviiniä – nautitaan ruokajuo-
mana, se ei humahda yhtä nope-
asti. Samppanjan iloisuutta lisää 
se, että sitä nautitaan hyvissä tun-

nelmissa. Korkin poksahdus on 
merkki iloisesta hetkestä. On juh-
lan aika, ei arjen.

KYSYMYS  Hoi Waltsu! Brankkarit 
olivat aikoinaan kuuminta hot-
tia. Olemme tässä kaveriporukal-
la miettineet, mikä on nykypäivän 
versio palomiehestä? Vai ovatko 
tuleensyöksyjät edelleen kova sa-
na ja me vaan emme tiedä sitä? 
Käykö fl aksi, jos naamiaisissa pu-
keutuu palomieheksi?

Emmä mut kaverit, 36 v mies

VASTAUS Palomiehet ovat nykyisin 
ihan yhtä kuumaa hottia naisten 
keskuudessa kuin aina ennenkin. 
Okei, heidän toimenkuvansa on 
laajentunut. Osan aikaa he pelas-
tavat teidän pikku kisujanne puun-

latvoista, mutta tulipalon syttyessä 
nuo ritarit syöksyvät entiseen ta-
paan liekkeihin. Miehen kannat-
taa naamiaisiin pukeutua nimen-
omaan palomieheksi. Naishipiää 
työntyy tyrkylle.

KYSYMYS Minulla on periaattees-
sa asiat jotakuinkin hyvin, mutta 
tunnen itseni tyhjäksi muovikas-
siksi. Elän päivästä toiseen tietä-
mättä miten saisin elämäni täydel-
liseksi. Tarvitsenkö rakkauden vai 
seikkailun, naisen vai hyvän idean, 
lottovoiton vai mitä?

Tyhjiö, 24 v mies

VASTAUS  Tämä on hyvin innos-
tavaa, koska tämä on ensimmäi-
nen viesti,  jonka olen saanut 
tyhjältä muovikassilta. Vetoan 

Karvaisten miesten paluu

Ovatko valkoiset ruskettumattomat tisut parempi vaihtoehto kuin tasainen rusketus? Tunnetko monia dickweedejä, Walter? Mikä 
on Mette Mannosen viehättävyyden salaisuus? Miksi miehet koukistavat polviaan suihkussa pestessään kulkusiaan? Mistä löytää 
Kari Riipisen teoksia? Mistä löytää miespuolisia prostituoituja? Miten saisin vaimoni innostumaan kinkyilystä? Olenko normaali?

Lue verkosta Walterin vastaukset muun muassa 
seuraaviin kysymyksiin. Tule mukaan kysymään 

tai neuvomaan muita, sana on vapaa: city.fi /sisapiiri

Sisäpiiri: Kysy mitä tahansa, Walter De Camp vastaa mitä tahansa.

SISÄPIIRI

K
U

VA
:TH

VER
D

O
H

LIB
/ FO

TO
LIA

Lue ve
seura

tai neu

kaikkiin tyhjiin muovikasseihin: 
kirjoittakaa minulle. Kun katson 
ikkunastani ulos, näen tyhjien 
muovikassien kulkevan kadun 
vastakkaisella puolella. Pian tulee 
lämmintä ja voin avata ikkunan ja 
kuulla tyhjien muovikassien pu-
huvan. Olen itsekin aina ajatel-
lut, että olen tyhjiö. Tyhjiö toivoo 
täyttymistä. Tärkeää kuitenkin on, 
ettei tyhjä muovikassi anna min-
kä tahansa roskan täyttää itseään. 
Ikkunani ohi kulkee usein roskaa 
täynnä olevia muovikasseja. Hei-
dän tilanteensa on kauhea. Sinun 
pitää yrittää täyttää muovikassiasi 
kiinnostavilla asioilla. Tärkeää on 
kaksi juttua. 1. Tee jotain aamusta 
iltaan äläkä pelkästään makaa, sil-
lä makaava tyhjä muovikassi ei voi 
olla onnellinen. Parasta olisi tehdä 
töitä. 2. Miellä itsesi osana ihmis-
kuntaa eli osana valtavaa muovi-
kassikuntaa ja yritä tutkia, mitä 
itsesi muut osat eli muut muovi-
kassit tekevät ja ajattelevat. Silloin 
saat hyvää aineistoa omaan tyh-
jään muovikassiisi.

KYSYMYS Mitäs Waltsuliini? Play-
boy lopetti paljaan pinnan esit-
telyn. Onko tämä isku suoma-
laisille naisille, jotka eivät enää 
pääse esille kansainvälisille töt-
terömarkkinoille?

Kalle ja Jallu, 19 v mies

VASTAUS  Kyllä, se on raaka lii-
ke suomalaisia naisia kohtaan. 
Tunsin kerran erään kotimaisen 
viljanvaalean kaunottaren, joka 
kertoi auringonotostaan kalifor-
nialaisella uimarannalla. Hänen 
luokseen oli tullut mies, joka esit-
täytyi Playboyn valokuvaajaksi ja 
pyysi häntä Playboyn koekuva-
uksiin. Nainen oli kieltäytynyt, 
mutta hän kertoi tapahtuneesta 
tyytyväisyyttä hehkuen. Hän saa 
mielihyvää tuosta ehdotuksesta 
koko loppuelämänsä ajan. Nyt on 
ehdottomasti käynnistettävä maa-
ilmanlaajuinen kansanliike, joka 
takavarikoi Hugh Hefnerin hauta-
paikan Marilyn Monroen vierestä.
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L
ÄHDIN maailmalle lapsen mielellä raken-
tamaan aikuisen elämää”, kuvailee räp-
päri Ällänä hiphopkansan tietoisuuteen 
noussut Mico Martesuo tilannetta, jossa 
hän 13-vuotiaana lähti kotoaan tapeltuaan 
isänsä kanssa. 

“Se löi mua, mä löin sitä ja se sano, että 
painu vittuun täältä. Annoin pienelle systerille iltapalan, 
laitoin sen nukkumaan ja pakkasin repun. Oli marraskuu, 
lunta ja helvetin kylmä. Lähdin himasta enkä mennyt iki-
nä takas.”

Martesuo marssi SPR:n turvakodille, joka tarjosi hänelle 
katon pään päälle. Miehenalun sahattua kuukausia Hert-
toniemen ensihuoltolaitoksen ja SPR:n välillä hänelle löy-
tyi paikka Muhoksen perhekodista Pohjois-Pohjanmaalta.

Ällän äiti jättänyt kaksi lastaan jo kahdeksan vuotta ai-
emmin alkoholi- ja huumekoukun takia. Lapset päätyi-
vät isälleen ja sieltä nuoren miehen tie jatkui eteenpäin 
perhekotiin.

Räppi tuli kuvioihin varhain. Se oli Fintelligenssin en-
simmäisen levyn ja Tupacilta ja muilta jenkkistaroilta opi-
tun toistamista omassa ympäristössä.

“Perhekodilla räpättiin aina karaokevehkeiden kanssa 
Taakibörstän päälle ja dissattiin lestadiolaisia omistajia.”

Viisi vuotta sitten Martesuo alkoi tehdä omaa musaa 
aktiivisesti. Omille frendeille, ilmaiseksi nettiin ja periaat-
teella, ‘käykää kuuntelemassa, mutta älkää kertoko kenel-
lekään’. Viime vuonna yhä useampi kuitenkin pääsi kuule-
maan. Ällä oli osa D.S.G-nimistä “vankilaräppi”-ryhmää, 
joka pääsi vierailemaan niin Ylen aamu-tv:ssä, A2 Tuomio-
illassa kuin Bassoradiollakin. “Rötösräppäreiden” yhteen-
liittymän taival jäi lyhyeksi ja Ällä jatkoi musahommia ai-
saparinsa Taiston kanssa. Musiikin saralla vuosi huipentui 
joulukuussa julkaistuun ensimmäiseen soololevyyn, Self-
made I:een.

“Eilen kirjoitin biisin, missä sanoin, että mentiin niin 
helvetin kovaa, ettei ehtinyt pysähtyä ympärilleen kattoon. 
Oon lukenut ja katsonut dokumentteja esimerkiksi Rauli 
Baddingistä ja Bob Dylanista ja niistä huomaa, miten no-
peasti päihteet tulevat keikkaelämään. Me kierrettiin viime 
vuosi Suomea ja ajettiin ihan jäätäviä kilometrejä. Päihteet 
teki sen, että jaksoi painaa. Tai kuvitteli jaksavansa, mutta 
kyllä sen tietää, että jossain vaiheessa tulee stoppi.”

Siinä, missä monelle artistille päihteet tulevat mukaan 
tähteyden sivutuotteena, olivat ne Ällän ratkaisupaletissa 
jo valmiiksi. 

“Ne oli aiemminkin mukana, mutta olin silloin joutunut 
tekemään pakon edessä rahaa, ajautunut rikoskierteisiin 
ja ylipäätänsä huonoihin piireihin ja siellä sitä on totta kai 

tarjolla. Urheilin koko ikäni 19-vuotiaaksi asti. Pelasin fu-
tista alle 16-vuotiaiden maajoukkueessa ja painin SM-ta-
solla. Oon aina tykännyt selvästä päästä. Viime vuonna se 
hävis ekaa kertaa.”

Ällä kuvailee viime vuotta maratonin viimeiseksi sata-
seksi, joka piti vetää täysillä. Se tarkoitti sekoilua amfe-
tamiinin ja kokaiinin voimalla niin pahasti, että suhteet 
lähimmäisiin joutuivat koetukselle. Julkiset biiffi t räppä-
reiden kanssa olivat vain kohua pinnalla ja taustalla vai-
vasi syvemmät sotkut sekä oman perheen että läheisten 
kavereiden kanssa. Näissä tunnelmissa syntyi Selfmade I.

“Joulukuussa julkaistusta levystä on tullut palautetta, et-
tä olipa gangsta levy. Oon aina halunnut tehdä levyn siitä, 
mitä täällä oikein tapahtuu ja nyt sain tuottaa sen, mutta 
jengi on lokeroinut sen joksikin ‘siwanryöstöräpiksi’. Mä 
vaan halusin saada kadun kylmimmän puolen esitettyä 
vähän nätimmin.”

K
ADUN kylmin puoli ei ole vieras Martesuolle, jo-
ka on nähnyt ja kokenut väkivaltaa lähietäisyy-
deltä. Häntä on puukotettu naamaan, kaulaan, 
päähän, käteen ja jalkaan. Yhden suurimmis-

ta tragedioistaan hän kohtasi viime keväänä, kun hänen 
“veljekseen” nimittämänsä läheinen serkku tapettiin Vuo-
saaressa raa’asti viiltämällä puukolla kaula auki. Hän oli 
jo parikymppisenä puolitoista vuotta kokaiinikoukussa ja 
diilasi tuolloin kamaa Helsingin yöelämässä.

“Levy kertoi kuluvasta viidestä vuodesta, mikä oli aika 
synkkää aikaa. Olin juuri kiinniotettuna kaikista rikoksista-
ni. Menin itse poliisiasemalle, kävin kuulustelut ja ne kaik-
ki lyötiin samaan oikeusjuttuun. Sain kuustoista kuukautta 
ehdollista ja kaks vuotta koeaikaa, jonka aikana en saa teh-
dä mitään. Jos palan pienestäkin jutusta, se on heti kovaa.”

Martesuon tiliin kirjattiin pari huumausainerikosta ja 
hallussapitoa, ryöstö ja pahoinpitely, joka oli tapahtunut, 
kun mies oli omien sanojensa mukaan hakenut rahat ve-
lalliselta kustantaakseen läheisen serkkunsa hautajaiset.

“Olin silloin sellaisissa tunnetiloissa, että oli pakko saa-
da rahaa, että saa uurnan ostettua. Oli ihan oikein, että 
jäin siitä kiinni.”

Poliisiasemalle marssiminen oli oma tietoinen valinta, 
jolla oli seurauksensa.

“Huoltajuuden menettäminen kahteen lapseen oli kova 
paikka. Tiesin, että jos tulee lähtö putkaan, niin eksälle ei 
tarjota enää vaihtoehtoa. Sen pitää hakea yksinhuoltajuut-
ta, jos mulla on tällainen rikostausta. Ei ole tervettä, että 
lapset saa olla tekemisissä tällaisen ihmisen kanssa, joka 
on epäterve. Hän teki ihan oikein.”

Ajatus elämänmuutoksesta oli vienyt Ällän tasaamaan 
tilinsä oikeuslaitoksen kanssa. Viisi päivää putkassa vah-
vistivat ajatusta.

“Luin putkassa kirjan Isät katsovat poikiaan, jossa sa-
nottiin, että ‘jos lapsille ei rakenna tulevaisuutta, niillä ei 
ole tulevaisuutta’. Mä mietin, että miksi mä olen päätynyt 
itse sellaiselle yksinäiselle tielle. Jos mulla olis ollut van-
hemmat luomassa elämän perustaa, niin ehkä mulla olis 
ollutkin erilainen perusta. Nyt haluan antaa mun lapsille 
terveen ympäristön perustaksi. Toivon, että he kävis koulut 
ja lähtis elämään yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Tälle 
puolelle ei oo mitään asiaa. Ei mitään asiaa.”

Ä
LLÄN levyä Selfmade I on helppo syyttää rikolli-
sen elämäntavan ihannoinnista. Samoista syistä 
kritisoitiin 1990-luvun alussa jenkkiläistä gangs-
taräppiä. Biisit kertovat, joskin ihannoiden, to-

dellisesta rikollisesta alakulttuurista, joka määrittää omat 
sääntönsä ja arvonsa. Valitettavasti tuo alakulttuuri ei ka-
toa mihinkään sillä, että siitä ei puhuta.

Haastatteluhetkellä 12 viikkoa ilman kovempia huu-
meita olleella ja pilven poltosta eroon pyristelevällä Äl-
lällä on toinen ääni kellossa. On aika hankkiutua ka-
tujen säännöistä ja arvojärjestyksestä eroon ja löytää 
“normaalin” yhteiskunnan ja perhe-elämän arvot. 
Helppoa se ei ole, sillä tavallisuudessa on paljon 
opeteltavaa.

“Se on se iso muutos, mikä on ollut mun viime 
vuoden päätös ja tulos. Ensin se iskostui ajatus-
tapoihin ja nyt yritän saada sen ihan tapoihin. 
Nyt kehitetään vaihtoehtoiset rutiinit nega-
tiivisille jutuille. Säilytetään kaikki hyvä, se 
musa ja ihmiset, mutta yritetään purkaa 
negatiivinen ulos tulevalle levylle.”

“Haluan kertoa, että olen itse mogan-
nut. Huumeiden käytön lopettaminen 
on oman päätöksen takana. Pitää ta-
juta, että jos lähdet ite kävelemään ja 
kaverit jää, niin totta kai ne huutelee 
sulle, koska ne on vieläkin paikal-
laan ja sä oot liikkunut eteenpäin. 
Oon parille kaverille sanonut, 
että lopeta huuteleminen ja 
lähdetään kävelemään yh-
dessä pois. Mut ei sieltä oo 
kukaan valmis lähtemään. 
Ihan ite sieltä joutuu tu-
lemaan veke.”

matkalla
parempaan
Mico Martesuo, 25, tekee 
räppiä ja yrittää samalla päästä 
eroon syvään juurtuneista 
haitallisista toimintamalleista.
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Ällä kasvattaa
amerikanpitbull-

terriereitä.
Hänen ensimmäiset

pentueensa ovat
syntyneet hetki

sitten.

Ällä & Pirados

> Ällä tekee musiikkia
Pirados Recordsin alla. 

Pirados Records on vaatteita
myyvän Pirados Suomen
musiikkiin keskittynyt

sisarbrändi.

> Pirados Records
järjestää

räppäreille kykyjenetsintää 
Battle-iltamien muodossa 

Helsingin Kalliossa
sijaitsevassa liikkeessään.

> Ällän suosituista
videoista vastaa manageri

Jukka Kuisma ja
Piradosin videolafka 
Redak Productions.

> Piradosin artisteihin
kuuluvat Ällän lisäksi

muun muassa ENRP, Taisto
Tapulist, Pikkis ja Mertsi.

Luvassa räpin lisäksi
iskelmää, elektronista
räppiä ja dubstepiä.

> Ällän tuotannosta
vastaavat

Wil ja DJ Blublo.
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Torstai 28.4.
R.A The Rugged Man saa-
puu ug-kavereidensa 
kanssa Kutoselle huh-
tikuun lopussa ja luvassa 
on rytmiä ja fl ow’ta, joka saa 
aitopäät nyökkimään. R.A on pitkän 
linjan nykiläisräppäri, joka on tehnyt yh-
teistyötä ison liudan legendoja kanssa.
R.A. The Rugged Man, 
Kuudes Linja, Helsinki.

Perjantai 29.4. 
Sympaattinen singer-songwriterkak-
sikko Eva & Manu valtaa Korjaamon 
vappua edeltävänä perjantaina duo-
tunnelmissa. Parivaljakko 
on palannut kiertueel-
laan akustisem-
piin ja riisuttuihin 
tunnelmiin.
Eva & Manu, Kor-
jaamo, Helsinki.

Keskiviikko 4.5.
Suomen kiinnostavimpiin kokeellisiin 
rock-bändeihin kuuluva K-X-P viettää 
uuden levynsä julkkareita Bar Looses-
sa toukokuun alussa. Op:l Bastardsista 
lähtenyt Kaukolampi ja Puranen ottivat 
mukaansa pari rumpalia, soittivat rok-
kia ja yrittivät pitää sen piilossa, mutta 
laatu ei aina pysy jemmassa.
K-X-P, Bar Loose, Helsinki.

KOE FESTARIKESÄ!

Sideways
MUSAN monialatoimisto Fullsteam toi 
viime kesänä Teurastamolle ensimmäi-
sen oman ison festarinsa Sidewaysin. 
Tavoitteet olivat kovat ja niihin päästiin 
helposti. Teurastamon kauniin tehdas-
miljöön sopukoihin kätketyillä lavoilla 
esiintyi laaja kattaus vaihtoehtoisem-
paa musiikkia muutamalla isolla nimel-
lä höystettynä. Tänä vuonna luvassa on 
vastaavat kekkerit, kun kaupunkiin saa-
puvat EPMD, PJ Harvey, Mykki Blanco 
sekä pitkä liuta muita.

17.–18.6.

Provinssi
PROVINSSI on klassikkofestareista se, 
johon voi jäädä liput ostamatta, koska 
se tulee vastaan jo alkukesästä. Törnä-
vänsaaren festareille patentoitu ympä-
ristö kannattaa kokeilla, sillä ei ole sat-
tumaa, että seinäjokelainen festari on 
löytänyt yleisönsä lähes joka vuosi jo 
kohta 40 vuoden ajan. Pari vuotta meni 
huonommin, mutta nyt on taas kaasu 
pohjassa ja esiintyjiä Rammsteinista 
Action Bronsoniin ja House of Painista 
Damien Riceen.

30.6.–2.7.
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Pasi kasvoi Stigin rooliin
TEKSTI: PANU JANSSON

PASI SIITONEN, paremmin tunnet-
tu Stiginä, ei arvannut päätyvänsä 
koko kansan kestosuosikiksi lähti-
essään huumoripohjalta laulamaan 
Stigidilaatiota kymmenisen vuotta 
sitten.

“Tajusin, että voin tehdä hyviä 
biisejä, joista nautin itse, lyömättä 
niitä läskiksi. Ei pidä väkisin laittaa 
kirosanoja tai härskiä läppää kau-
niiseen kappaleeseen. Ennen oli 
sellainen kapinavaihe jäänyt teini-
iästä päälle”, Stig kertoo.

Stig Dogg -nimellä aloittanut ja 
Punavuoren R. Kelly -lisänimeä 
käyttänyt Siitonen ponnisti yleisön 
tietoisuuteen räppipiirien kautta. 
Laulu- ja tyylitaitoinen kaveri oli 
helppo valinta monen tulevan räp-
piklassikon kertosäkeeseen. 

“Jos mulla jotain vaikutusta on 
ollut räppikulttuuriin, niin olen 
näyttänyt, että voi ottaa roolia ja 
huumoria mukaan. Suomessa oli 
pitkään niin, että pitää olla tosi to-
det sanat ja todellinen imago. Se on 
hassua, koska rap-musiikin historia 
on täynnä sitä, että jollekin tanssi-
jalle on puettu gangsterin vaatteet 
ja sittemmin nuo hahmot on nos-
tettu hiphopin jalustalle.”

Stig on ollut Siitoselle alusta asti 
rooli, joten aitouden vaatimus tuntuu 
hänestä lähtökohtaisesti hassulta.

“Räpissäkin voidaan nykyisin 
kertoa jostain sellaisesta, mistä jo-
kainen tajuaa, ettei se voi olla ko-
konaan totta. Bob Marleykin lauloi 
ampuneensa sheriffi n, vaikkei se si-
tä oikeasti ampunut. Aiemmin, jos 

räppäri on laulanut tuollaisesta, 
niin se on ollut no-no. Fantasiasta 
saadaan lisää draamaa ja tehoa.”

Ujoudesta etenkin uransa al-
kuvaiheessa kärsineelle Siitoselle 
roolin taakse piiloutuminen on ol-
lut luonnollinen valinta.

“Oon kasvanut rooliin sisään. 
Oon aina ollut ujo ja siinä mieles-
sä tosi epätodennäköinen esiinty-
vä artisti. Ekalla Stig Dogg -keikal-
la jännitti niin, että ääni värisi, käsi 
tärisi ja kompastuin mikkojohtoon, 
mutta huomasin, että se vaan viih-
dytti jengiä.”

Yksi Stigin uran suurimmista pää-
töksistä oli luopua albumien teke-
misestä. 

“Silloin jo kun tein pari bändi-
levyä, puhuimme, että miksi näi-
tä tehdään, kun ne ei myy mitään? 
Mun levyt ei oo ikinä myynyt mi-
tään ja oon ollut sellainen artisti, 
että jengi tulee kehumaan tiettyä 
biisiä. Tosi tosi harvoin saan pa-
lautetta levyistä ja se on tuonut 
fiiliksen, että kuunteleeko niitä 
kukaan.”
Stig Stadin Vapussa 30.4. Rautatie-
ntorilla. 

Lue Stigin koko haastattelu:
city.fi/stig.

Tajusin, että voin 
tehdä biisejä, joista
nautin, lyömättä
niitä läskiksi.

Major Lazer.

8.4.
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mään. R.A on pitkän 

Perjan
Sympaattin
sikko Eva &
vappua ed
tunnelmiss
on palannnu
laan akkus

Mykki Blanco. Action Bronson.
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Ruisrock
Ihminen tietää olevansa oikeassa pai-
kassa, kun aurinko paistaa Ruissalon 
hiekkarannalle laivojen lipuessa hiljal-
leen ohi kohdassa, missä meri muuttuu 
iloisten ilmeiden ja ilmaan heitettyjen 
käsien ihmismereksi. Suomen vanhin 
ja Euroopan toiseksi vanhin yhtäjaksoi-
sesti järjestetty Ruisrock johdattelee 
kävijänsä 46:tta kertaa eeppisiin tun-
nelmiin tänä vuonna muun muassa Ma-
jor Lazerin, Macklemoren & Ryan Lewi-
sin, AIRin, MØn ja kumppaneiden avulla.

8.–10.7.

Keskiviikko 4.5.
Big Pharma on tuottaja Jussi Ylikosken 
projekti ja sen ensimmäinen levyllinen 
Freedom Juice julkaistiin maaliskuussa 
ja julkkareita juhlitaan Kutosella. Ylikos-
ki on tunnettu myös Disco 
Ensemblen kitaris-
tina. 
Big P h arma, 
Kuudes linja, 
Helsinki.

Lauantai 7.5.
Jyväskylässä nautitaan 
trashistä JKL trash at-
tackin muodossa, kun 
lavan ottavat haltuun Lost Society, In-
kvisitor ja Justice Theory. Lost Society 
edustaa Jyväskylästä ponnistanut-

ta raakaa osaamista, jota on nähty 
isoilla festarilavoilla Suomessa ja 
keikoilla Japanissa asti.

JKL Trash Attack, Lutakko, Jyväskylä.

Torstai 12.5.
Conner Youngblood, indie-muusik-
ko ja multi-instrumentalisti, saapuu 
ensimmäistä kertaa Suomeen ja Bar 
Looseen. Youngblood vastaa täysin 
omasta tuotannostaan ja kavalka-
dista löy ty y myös Suomi-
teemainen The Birds of 
Finland. 
C onner Youngblood, 
Bar Loose, Helsinki.

Lauantai 14.5.
Turun Gongissa nähdään lavalla eri-
koiskaksikko bändejä, kun punkpump-
pu Teksti-TV 666 ja grimeräpin suoma-
lainen pioneeri Horse Attack Sqwad. 
Teksti-TV 666 vyöryttää la-
voille useita kitaristeja, 
kun taas H.A.S luottaa he-
vosaiheisiin räppeihin ja 
erikoisnopeaan fl ow´hun.
Teksti-TV 666, HAS, Gong 1, Turku.

Lauantai 14.5.
SMG on jaksanut painaa korkealla suo-
sion tasolla jo vuosituhannen alun en-
silevystä lähtien. Nyt bändi keikkailee 
viime syksynä ilmestyneen Baabel-le-
vy tiimoilta. 
Scandinavian Music Group, 
Tavastia, Helsinki.

15.7.–17.7. 12.–14.8.

Ilosaarirock
ILOSA ARIROCK on se festari, joka sai 
suututettua osan vakiokävijöistään jul-
kistamalla tiedon Cheekin saapumi-
sesta mestoille. Luvassa on kuitenkin 
paljon muutakin, joten ei kannata ve-
tää hernettä liian syvälle nenään yh-
den popparin takia. Laulurinteellä Jo-
ensuussa kuullaan läjäpäin brittiläistä 
osaamista, kun Skepta, Tesseract, Ha-
ken, Ellie Goulding, Frank Carter & The 
Rattlesnakes, Wolf Alice, The 1975 ja 
Paradise Lost saapuvat pelipaikoille. 

TEKSTI: TIIA RANTANEN

SUOMIROCKIN  paluuksi, tule-
vaisuuden toivoksi ja maan lu-
paavimmaksi rockyhtyeeksi titu-
leerattu Tiisu on rockbändi, joka 
etsii kauneutta sieltä, missä se ei 
paljaalle silmälle näy.

Tiisun laulaja, Henrik “Tiisu” 
Illikainen, 20, kertoo, että bändin 
syksyllä julkaistava kakkosalbumi 
on debyyttiä aikuisempi pläjäys. 
Koko poppoo on aikuistunut.

“Kun on elänyt vuoden ver-
ran enemmän, tietää muka pal-
jon enemmän”, Illikainen sanoo.

Helpostilähestyttävä ja jo-
pa hiukan kömpelö olemus ei 
kuitenkaan suinkaan kieli sii-
tä, etteikö Illikainen tai koko 
bändi tietäisi, mitä tekee.

“Allekirjoitan kaiken ja 
seison sen takana, mitä 
olemme tehneet. Myös 
sen, mitä meistä on sa-
nottu. Ensimmäinen 
levy oli raakile.”

Siinä, missä ensimmäinen al-
bumi oli läpileikkaus bändin vai-
heista perustamisesta levyn jul-
kaisuun asti, on seuraava albumi 
tarkkaan mietitty kokonaisuus. 
Aikuisemmasta otteesta kertoo 
myös se, ettei tulevalla levyllä 
poukkoilla paljoa tyylilajien vä-
lillä. Illikaisen mukaan uuden le-
vyn teema pyörii rappioituneen 
kaupungin ympärillä.

“Vietin vuosi sitten paljon ai-
kaa sellaisessa kuolevassa kyläs-
sä. Se inspiroi minua valtavasti.”

Viehätys ruman ja kauniin 
kontrasti in pait-
si kuuluu Tiisun 
musiikissa, näkyy 
myös keikoilla: 

kaikki saavat olla juuri sellaisia 
ja sillä tavalla kuin haluavat. La-
valla Tiisu on spontaani ja rehel-
linen, ruma ja kaunis.

“Jokainen keikkalava on kuin 
lelulaatikko. Jahas, mitäs tällä 
tehtäis?” Illikainen selittää.

Jos keikkapaikalla on tor-
ni, Illikainen kiipeää sinne. Jos 
taas suihkulähde, hän hyppää 
uimaan. Keikalla bändi sekoi-
lee ja mokailee ja nauraa itsel-
leen mielellään. Spontaanius 
on herttaista, mutta altistaa se-
kä muusikot itsensä että yleisön 
joskus onnettomuuksille.

“Kerran roikuin keikalla il-
mastointiputkesta ja potkaisin 
alastullessa vahingossa tyttöä 

naamaan.”
“Sellaista sattuu, vaikkei 

tahdo pahaa kenellekään. 
Olemme yhtä hölmöjä 

kuin kaikki muutkin.”
Rumia ja kauniita.

Tiisu Stadin Vapussa 
29.4. Rautatientorilla. 

Rumakin on kaunista

Lue Tiisun 
koko haastattelu: 

city.fi/tiisu.

CITY näkyy kaupungin ytimessä lop-
pukeväästä ja alkukesästä kolmessa 
eri tapahtumassa.

Tapahtumaputken aloittaa Stadin 
Vappu -festari, joka tuo Rautatiento-
rille vappuviikonlopuksi ison kasan 
huippuartisteja. Kaksipäiväiseen fes-
tivaaliin mahtuu staroja Stigistä, Pet-
ri Nygårdin kautta E-roticiin, Asas-
ta Atomirotan kautta Eveliinaan, 
Ellinooraan ja Tiisuun. Vihdoinkin 
helsinkiläinen vappu saa kokoontu-
mispaikan keskelle kaupunkia. Mak-
sullisten keikkojen lisäksi tarjolla on 
ilmainen, kolmipäiväinen vapputori. 

Musiikin lisäksi Rautatientorilla 
tarjoillaan alkukesästä herkullista 
ruokaa ja juomaa. Tapasfestivaali 
valtaa Rautatientorin toista kertaa 
10.–12. kesäkuuta. Viime kesä osoit-
ti, että makunautintoja tarjoileval-
le tapahtumalle on kysyntää, sillä 
paikalle löysi peräti 43 000 kävijää. 
Erilaisten pikkusyötävien lisäksi ta-
pahtumassa korostetaan erilaisten 
pientuottajien viinitarjontaa.

Ruokajuhlat jatkuvat Rautatie-
ntorilla seuraavanakin viikonlop-
puna, mutta kevyet tapakset vaih-
tuvat raskaampaan tavaraan, kun 
uusi kolmipäiväinen grillaustapah-
tuma BBQ Fest Helsinki valtaa alu-
een. Kävijöille ilmainen tapahtuma 
tuo samaan kohteeseen grillauksen 
eri osa-alueet.
Tapasfestivaali 10.–12.6. ja BBQ Fest 
Helsinki 16.–18.6. Rautatientorilla.

Grilli käy kuumana kesäkuussa 
Rautatientorilla BBQ Fest Helsingissä 
16.–18.6.

Herkkujen Rautatientori

Ellie Goulding.

Flow
FLOW´ta ei voi ohittaa ja sitä on vaikea 
ylittää. Kattaukseen kuuluvat legendat 
Massive Attack, New Order ja Iggy Pop, 
mystinen, mutta pop Sia, konemusan 
taiturit Jeff Mills ja Four Tet, raa'an lyrii-
kan mestarit Stormzy ja Lil B sekä coo-
liutta uudelle tasolle nostavat M83 ja 
Kamasi Washington. Tähän päälle kiin-
nostavimmat kotimaiset, dj-kattaus, 
kauniit puitteet ja läkähdyttävä oheis-
ohjelma, niin voidaankin lähteä suorinta 
tietä viiksivahan ja kesämekon ostoon.

ta juhlitaan Kutosella. Ylikos-
ettu myös Disco 
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Kulttuuriprojekti ravintolan vaatteissa
“Kaiken ei tarvitse olla supertuottavaa – riittää, ettei mennä konkurssiin”, Finnjävelin Henri Alén sanoo.

TEKSTI: TIIA RANTANEN

H
ENRI ALÉNIA hirvittää.

“On se myönnettävä. Kon-
septi ja kokkaustavat ovat täy-
sin uusia. Yhteenkään virhee-
seen ei ole varaa.”

Alén ja ravintoloitsijakumppani Tom-
mi Tuominen eivät todellakaan ole men-
neet sieltä, missä aita on matalimmil-
laan. Etelärantaan huhtikussa avatun 
ravintola Finnjävelin ruokaideat on ke-
rätty matkustelemalla ympäri Suomea ja 
opettelemalla perinnereseptejä tavallis-
ten emäntien ja isäntien keittiöissä. 

Ateljé Sotamaa on suunnitellut ravin-
tolan jokaisen huonekalun, valaisimen 
ja ruokailuvälineen varta vasten tilalle, 
ruoalle ja juomalle. Lisäksi koko proses-
sia seuraa kuvausryhmä, joka varjostaa 
miehiä lakkaamatta. Ravintolan perus-
tamisesta tehdään 8-osainen realityoh-
jelma, joka esitetään MTV-kanavalla ke-
väällä. 

“Toivon ohjelman näyttävän kuinka pal-
jon työtä vaatii, että saadaan joku siipale 
ihmisen lautaselle syötäväksi.”

Projektissa on paljon liikkuvia osia, ei-
vätkä kokeneet ravintoloitsijatkaan tee 
tällaista rutiinilla. Alén myöntää, että ta-
vallinen ravintola aukeaisi paljon yksin-
kertaisemmin.

“Ruokaidea olisi texmex-streetfood-din-
gelidangeli-osastoa, eikä tarvitsisi tehdä 

muuta kuin hankkia kuppila, tilata tukusta 
raaka-aineet ja astiat ja maalata vähän itse 
sympaattisesti seiniä”, Alén sanoo.

“Se maksaisi yhden miljoonasosan tästä 
ja sen tuottomahdollisuudet olisivat huo-
mattavasti korkeammat.”

Alén kutsuu Finnjäveliä puhtaasti kult-
tuuriprojektiksi, sillä hän tietää, ettei se tu-
le tuottamaan siihen sijoitettua pääomaa 
takaisin. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että 
joissakin tilanteissa tulee yksinkertaisesti 
toimia vatuloinnin sijaan. Kaiken ei tar-
vitse tuottaa kasapäin rahaa - riittää, ettei 
mennä konkurssiin.

“Tämä on samalla keskisormen osoitus 
päättämättömille suomalaispoliitikoille. 
Sillä aikaa kun te neuvottelette siitä, että 
neuvotteletteko te, me teemme jotakin.”

Ravintola on riski monesta syystä. Se 
on epätrendikästä, suomalaista ruokaa 
valmistava tyyris fine dining -ravintola 
taantuma-aikana. Ravintoloitsijat usko-
vat riskeistä huolimatta, että Finnjävelille 
on paikkansa.

“Suomalaiset ovat valmiita mihin tahan-
sa, myös kotimaisen perinneruoan tren-
diin, kun sen tekee tarpeeksi hyvin. Uskon 
myös, että ylirennon ruokakulttuurin kes-
kellä ravintolalle, johon saa pukeutua hie-
nolle illalliselle, on tilausta.”

Ravintola avataan ensin kahdeksi vuo-
deksi ja sitten katsotaan, miten se muut-
tuu. Parasta ennen -päiväys ei ole Alénin 
mukaan markkinointijippo. Kyse on to-
siasioiden tunnustamisesta: ravintola on 
energisimmillään parin vuoden ajan. Näin 
estetään se, että hommaan väsytään ja si-
tä tehdään väkisin. Hän vertaa ravintolaa 
rokkibändiin.

“Ajattele nyt. Kahden vuoden bändikier-
tue olisi helvetin pitkä kiertue.”

Alén ja Tuominen ovat opetelleet suo-
malaisissa keittiöissä kaikkea sitä, mitä ei 
internetistä tai reseptikirjoista löydy. Kokit 
ovat joutuneet nöyrtymään suomalaisen 
perinnekeittiön ääressä ja myöntämään, 
etteivät osaa kaikkea. Molemmat ovat in-
noissaan siitä, että ovat oppineet paljon 
uutta kotimaisesta ruokakulttuurista.

“Sesonkiajattelua ei ole ennen ollut. 
Hengissä pysyminen on luonut mageita 
ruoanvalmistustapoja. Hävettää, etten 

ole aiemmin ymmärtänyt, kuinka pal-
jon yhdellä raaka-aineella voi olla an-
nettavaa.”

Vaikka ravintolaprojekti on ollut stres-
saava ja työläs, Alén väittää, ettei kokkien 
välillä ole ollut riitoja prosessin aikana. 
Tuominen ja Alén ovat tehneet vuosien 
varrella paljon töitä yhdessä, eikä kahi-
noita ole juuri ollut - vielä.

“Riidathan ovat vasta tulossa. Siksi meille 
tulee avokeittiö. Ei siellä kehtaa huudella.”

Avautumista odotellessa eniten Alénia 
korpeaa se, ettei ole vielä päässyt tekemään 
sitä, minkä osaa: valmistamaan ja tarjoa-
maan ruokia asiakkaille. Varauksia on tehty 
jo satoja.

“Hitto, jotain pitäisi saada lautasellekin.”
Jos jotakin Finnjävelissä pitää ehdotto-

masti maistaa, on se Alénin mukaan Uts-
joella opittu kopara- eli poronsorkkakeit-
to. Poron sorkka nyljetään ja sitä keitetään 
niin kauan, että nivelistä tulee hyytelöä. 
Sitten nivelet puhdistetaan, maustetaan 
ja syödään.

“Ne ovat aivan helvetin hyviä. Kannat-
taa maistaa niin kauan kuin vielä saam-
me niitä.”

Mies ei itse ole koskaan ollut perinne-
ruokafanaatikko, mutta hän on aina pitä-
nyt veriruoista. Niitä hän suosittelee ko-
keilemaan kotonakin:

“Pakastettu veri ei maksa mitään, ja sen 
terveysarvot ovat huikeat. Hyvä verilettu 
on loistava ruoka.”

’’Riidathan ovat 
vasta tulossa. 
Siksi meillä on 
avokeittiö. Ei siellä 
kehtaa huudella.
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8 x uudet ravintolat
Helsinki / Ox 
Pieni Roobertinkatu 11

Kun legendaarinen Bee-
fy Queen Jambo ilmoitti 
sulkevansa ovensa, oltiin 
Pikku roballa hetken verran 
hukassa. Maaliskuussa sen tilalle avattiin uusi 
härkä: ruokaravintola Ox. Intiimin ruokaravinto-
lan erikoisuutena on loppumaton menu: asiakas 
päättää, milloin napa on täynnä.

Helsinki / Bystro
Eteläranta 16

Henri Alén ja Tommi Tuominen räjäyt-
tivät pankin Finnjävelillä, mutta sitä 
ennen he panivat pystyyn slaavilai-
sen blinilän, joka tarjoilee Suomes-
sa harvoin saatavilla olevia ruo-
kaelämyksiä. Bystro on hämyisä, 
venäläisestetiikkaa tihkuva ra-
vintola, jossa myydään rehellistä 
ruokaa kohtuuhintaan ja vodkaa 

gramma kerrallaan.

Helsinki / Soma
Fredrikinkatu 27

Burrito, joka on kuitenkin sushi, mutta silti burri-
to, ja samalla sushi? Sanfransiscolaisen buumin 
Suomeen keksi tuoda helsinkiläinen kaveripo-
rukka. Sushiburrito on raikas, terveellinen rulla 
joka yhdistää meksikolaisen burriton japanilai-
seen sushiperinteeseen. Soma ottaa huomioon 
niin kasvissyöjät, keliaakikot kuin laktoosi-into-
lerantikotkin.

Helsinki / Natura
Iso Roobertinkatu 11

Natura on espanja-
laishenkinen tapas-
ravintola, muttei sin-
ne päinkään. Naturassa 
tarjoillaan pieniä annoksia 
ryppäissä niin, että seurustelulle jää sijaa. Kai-
ken takana on täällä hauskuus: annoksista löytyy 
paitsi makua, myös kekseliäisyyttä ja huumoria. 
Siitä esimerkkinä muun muassa suussa villisti 
poksuva, sitruunainen vodkapallo.

Koko Suomi / Frans & les Femmes
Kaikki Fransmanni-ravintolat uudistuvat tämän ja 
ensi vuoden aikana rennoiksi ranskalaisbistroik-
si. Helsingin Kluuvikadulla majaa pitää Frans & 
Amélie, Tampereen Koskikeskuksen ravintola 
on Frans & Marie ja Turussa Fransin kaverina on 
Emilie. Frans ja naiset panostavat juustoihin, vii-
neihin ja suklaaseen - kuten ranskalaishengessä 
kuuluukin.

Tampere / ravintola Pyy
Papinkatu 20

Pyynikin kupeeseen alkuvuodesta avattu ravin-
tola Pyy on konstailematon seurusteluravintola, 
joka soveltuu niin lounaalle, lasilliselle kuin pit-
kän kaavan illallisellekin. Pyytä pyörittävät kok-
kiveljekset luottavat eurooppalaiseen ruokape-
rinteeseen ja rentoon meininkiin. Parempi pienet 
Pyyssä kuin Pyy pivossa.

Tampere / Aisti
Hallituskatu 19

Viime syksynä Tampereen Työväen Teatterin 
kylkeen avattu ravitsemisliike Aisti yhdistelee 
maalaisruokaa ja hienostuneisuutta onnistu-
neesti. Tunnelmallinen ravintola pursuilee maa-
laisromantiikkaa ja antiikkiesineitä, mutta se ei 
tarkoita yksinkertaista listaa: annoksissa on run-

saasti kekseliäisyyttä ja sitä, mitä nimikin lupaa 
- aistikkuutta.

Porvoo / Meat District
Jokikatu 43

Porvoon uusin ravintolatulokas Meat District pa-
nostaa nimensä mukaisesti lihaan. Eikä pelkäs-
tään ihan mihin hyvänsä lihaan, vaan rotukarjan 
tuoreeseen luomu- ja lähilihaan. Tässä ravinto-
lassa luomua ja lähiruokaa ovat myös muut raa-
ka-aineet, ja mikä parasta: luomumozzarella ve-
nytellään itse omassa keittiössä.

GRANDE
STEAKS,
RIBS & 
BURGERS

Aleksanterinkatu 15

Tehtaankatu 12

Ateneuminkuja, Hki
Kristiinankatu, Turku

Steaks & Tapas!

Nyt saat -
ravintoloiden 
herkut myös 

kotiintoimitettuna!

Lataa sovellus:
woltapp.com/lataa/

Aleksanterinkatu 15

tex mex
cajun 
bbq

Aleksanterinkatu 15



Apuraha-osamaksu antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron 
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

iPhone 6s, 16 Gt
3D Touch, Live P hotos, 7000-sarjan alumiinikotelo, A9-siru, 
edistykselliset kamerat, 4,7 tuuman R etina HD -näyttö ja monet 
muut ominaisuudet saavat sinut huomaamaan, että iP hone 6s:ssä 
vain kaikki muuttui. Hae mallit haulla i P h on e 6s

Apuraha-osamaksu antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

iPhone 6s, 16 Gt
3D Touch, Live P hotos, 7000-sarjan alumiinikotelo, A9-siru, 
edistykselliset kamerat, 4,7 tuuman R etina HD -näyttö ja monet 
muut ominaisuudet saavat sinut huomaamaan, että iP hone
vain kaikki muuttui. 

Hae  
Apurahaa  

ja valikoima 
kasvaa  
silmissä

alk. 698,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)




