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Housut pois
Uusi muotivillitys käskee jättämään housut pois. Kyseinen 
itsensäpaljastajatyyli toimii kuitenkin huomattavasti parem-
min Rihannalla kuin keskivertosuomalaismiehellä.

Antti Herlin
Helsingin Sanomat sai haastattelun oman hallituksensa pu-
heenjohtajalta. Aukeaman viesti oli tosi yllättävä: Hesarilla ei 
mene hyvin ja se ei ole oma vika.

Kuitti-Suomi
Ravintoloitsija sai sakot, koska asiakas ei saanut kuittia, jota 
ei alunperinkään halunnut..

Ysäridance
Eurodance on musiikkia niille, jotka kuuntelivat musiikkia vii-
meksi viime vuosituhannella.

Kauppa
Hyvä, jos S-ketju saa yliotteen päivittäistavarakaupasta pank-
kibisneksensä kautta, sillä Suomessa on aivan liian kauan 
nautittu valinnanvarasta.

Juha Sipilä
“Kääritään hihat, Suomi Oy Talous Ab Luottamus Ky nousuun! 
Oho, onpa vaikeata.”

Tosi-TV
Odotamme formaattia, missä pariskunnat tapaavat toisensa 
ensimmäistä kertaa, menevät naimisiin ja hääloman sijaan 
tarjolla on viettelyksiä sinkkujen seurassa. Kaikki tämä alasti.

Puistojooga
5000 ihmisen puistojoogassa ohjaajan näyttämä alaspäin 
katsova koira voi muuttua takariviin mennessä pyllistäväk-
si mäyräksi.

Temptation Island
Hiljainen suomalaisjuntti-Simokin voi näyttäytyä paremman 
puutteessa suurena ja mystisenä rakastajana.

Hoff
David Hasselhoff ei ole paras talk show -juontaja, 
mutta maailman paras Ritari Ässän ex-pääosanäyt-
telijä, joka on vetänyt Suomessa talk show’ta.

20  VUOTTA
S IT TEN

Pekka Haavisto, joka oli kuvitukseen naamioitu 
jostain syystä lakupekaksi, kertoi vuonna 1995 

Citylle silloisesta vaalikampanjastaan.

Kuumenna öljy pannulla ja paista kuutioidut, marinoidut Jalotofut yhdessä 
hienonnetun valkosipulin, sipulin ja chilipaprikan kanssa. 

Mausta tacomausteella. Kaada joukkoon tomaattimurska ja vesi. 
Anna kiehua hiljalleen noin viisi minuuttia.

 JA L O T O F U - T O RT I L L AT 

Jalotofutäyte
2 rkl avokadoöljyä
300 g Jalotofu Marinoitu
1 sipuli silputtuna
1 valkosipulinkynsi
pala punaista chilipaprikaa  
tacomaustetta maun mukaan
500 g tomaattimurskaa
1 dl vettä

aa  
kaan

nnulla ja paista kuutioidut, marinoidut Jalotofut yhdessä 
tun valkosipulin, sipulin ja chilipaprikan kanssa. 

n

JALOTOFU.FI/RESEPTIT

OHJE:

 -  -



Luo sinäkin oma deittiprofiili nyt: www.deitti.net/liity

Deitti.net on vuodesta 1997 lähtien toiminut kotimainen seuranhakupalvelu. Palvelusta vastaa suomalainen yhtiö, jonka asiakaspalvelu toimii Helsingissä. Deitti.net noudattaa Suomen lakeja ja asetuksia.

MISSÄ VAIN, MILLOIN VAIN, MITEN VAIN
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ARTIKKELIT

Tebian teki itsestään luojan
Teppo Lakaniemen pajalla pyöriskely synnytti brändin.

Eri mieltä, mutta 
yhteistyössä
YLEISEN  väärinymmärryksen mu-
kaan ihmisten välinen yhteistyö vaa-
tii, että osapuolet ovat samaa mieltä. 
Kyky ymmärtää toisen näkökulma ja 
luopua omista ehdottomuuksista ei 
tarkoita automaattisesti perseennuo-
lemista ja oman itsensä myymistä.

Esimerkki aiheesta, missä löytyisi 
ratkaisuja, mutta ei kyvykkyyttä saa-
da niitä käytäntöön, löytyy Helsingin 
asuntopolitiikasta. Tämän lehden si-
vuilla 6-7 kerrataan, millaista vääntöä 
aiheen ympärillä käydään. Se, miksei 
kohtuuhintaista asumista ole saata-
villa enemmän, on mysteeri, mutta 
tilanne haiskahtaa siltä, että poliitti-
nen kädenvääntö estää asioiden pää-
semisen edes kokeiluasteelle. 

Suomalaiset hakevat konsensusta 
ja ihmettelevät sitten porukalla, kun 
maasta löytyykin ne, jotka ajattelee 
eri tavalla kuin me. Olemme olleet 
niin pitkään samanlaisia, että emme 
osaa olla erilaisia. Tämä näkyy muun 
muassa kupla- ja maahanmuuttokes-
kusteluissa. Näissä aiheissa omia ar-
voja, olivat ne sitten liberaaleja tai 
konservatiivisia, pidetään kirjoitta-
mattomina lakeina, jotka määrittä-
vät keskustelun raamit ja oikeat vas-
taukset. Harvoin ihmiset tunnistavat 
omat ehdottomuutensa, mutta usein 
erehdytään pitämään vahvoja mieli-
piteitä ikiaikaisina faktoina.

Hyväksyntä lämmittää mieltä. Sitä 
saattaa kaivata loputtomasti, mutta 
tarvitsee vain rajallisesti. Vaarana sil-
mien avaamisessa on tietysti se, että 
matkan varrella saattaa joutua luopu-
maan omista ehdottomuuksistaan.

PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI: TIIA RANTANEN

36-VUOTIAAN Cordenin par-
haat puolet nousivat esiin 

Cityn haastattelussa.

Useita palkintoja voittanut 
Corden paitsi juontaa ja näyt-

telee, myös käsikirjoittaa. Into 
the Woodsissa hän esittelee li-

säksi laulunlahjojaan.
”Musikaalin tekeminen on 

hauskaa, koska lauluun puhkea-
minen kesken kohtauksen on ku-
vauksissa kiusallista ja erikoista.”

Amerikkalaisen talk show'n 

juontaminen saattaa nousta hat-
tuun, mutta näin ei ole käynyt Ja-
mes Cordenille.

”Onhan juontohomma riski, mut-
ta se on hauska riski. En oleta, että 
Late Late Show jatkuu edes koko so-
pimusaikaa. Mutta jos niin käy, olen 
39-vuotias, kun se loppuu. Johnny 
Depp taitaa olla 11 vuotta vanhem-
pi, ja katsokaa sitä jätkää.”

James Corden on Hollywoodin 
kavalkadissa virkistävän tavalli-
nen tyyppi paitsi ulkonäöllisesti ja 
asenteellisesti, myös puheissaan. 

”Elokuvien tekeminen ei oikeas-
ti ole yhtään luksusta. On melkein 

uskomatonta, miten suuri osa työ-
päivästä menee asuntovaunussa 
parkkipaikalla. Päivän työ saattaa 
olla sitä, että kävelet paikasta A 
paikkaan B sanomatta mitään, ja 
teet sen 37 kertaa. Lopun aikaa is-
tut siellä asuntovaunun vessassa.”

Kahden lapsen isä Corden ei ole 
aikuistumisesta huolimatta unoh-
tanut keppostelijan luonnettaan.

”Onnistuin kuvauksissa aloitta-
maan puolivahingossa huhun, jon-
ka mukaan Meryl Streep sai potkut 
Into the Woods -elokuvasta. Jos saan 
ihmiset uskomaan, että legendaari-
nen Meryl Streep on saanut potkut, 
voin tehdä mitä tahansa.”
Lue koko artikkeli: 
city.fi /jamescorden

T OIMI T U S: Päätoimittaja: Panu Jansson, 
toimittaja: Tiia Rantanen. 
UL KOA S U: Timo Kuusela / Valtamedia.
C I T Y N O R G A N I S A AT I O : päätoimittaja Pa-
nu Jansson, web-päällikkö Jesse Valli, Art 
Director Tomi Mynttinen, systeemisuunnitte-
lija Leo Koivistoinen. 
M Y Y N T I: kaupallinen johtaja Tuomas Suihko-
nen (050 567 6707), Ulla Vartiainen 
(050 323 9626). Toimitusjohtaja Ilkka Lavas.
Y H T E Y S T IEDO T: City Digital Oy, 
Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki. 
Etunimi.sukunimi@city.fi  tai city@city.fi . 
MEDI AT IEDO T: city.fi /mediatiedot. 
Julkaistu Citypress Oy:n lisenssillä. 
Rakkaita terveisiä kaikille entisille 
Cityläisille! ❤

@CityLehti

facebook.com/city.fi 

Panu Jansson
@pandolio

instagram.com/city.fi 

4 syytä fanittaa James Cordenia

TEKSTI JA KUVA: PANU JANSSON

AIVAN CITYN toimituksen naapurissa, sisäpihalla Helsingin 
Vallilassa näkyy musta paku päivästä toiseen jo aikaisin aa-
mulla. Rautaoven takana häärii pakun omistaja Teppo “Te-
bian” Lakaniemi, huonekalusuunnittelija, nettikauppias, 
käsityöläinen ja nouseva suomalainen brändi. Lakaniemen 
työtila on jaettu kahteen osaan, aivan kuten hänen duunin-
sakin. Toisella puolella on Tebian Storen kamat, toisella, isom-
malla puolella huonekalujen rakennuspaja.

“Kalustepuoli on mun elinkeino. Kauppa on taas tietynlai-
nen alusta, johon puran sitten muita ajatuksia ja luon uutta 
nahkaa itselleni. Se kasvaa vahvasti koko ajan”, Lakaniemi 
sanoo esitellessään samalla kaupan tulevia tuotteita. Valikoi-
maan kuuluu huppareita, kasseja, lippiksiä ja erilaisia koruja. 
Tai mitä mieleen sattuu tulemaan. Uusittu verkkokauppa lan-

seerataan kesäkuun alussa.
“Eri puolet tukee toisiaan siten, 

että kauppa antaa mahdollisuu-
den luoda enemmän. Pakottava 
tarve on tehdä, koska rakastan te-
kemistä, en puheita. Tää on mun 
maailma, ja nää on mun juttui. 
Nautin tästä.”

Tebianin huonekalut ovat sel-
keälinjaisia, kulmikkaita ja funk-
tionaalisia. Niitä löytyy mitta-
tilaustyönä yksityiskodeista ja 
esimerkiksi ravintoloista. 

“Mä en oo teoriajätkä ollenkaan, vaan teen kaiken käytän-
nössä. Ihan lähtien siitä, miten huonekalut valmistuu. Teen 
aina oikean mallin yks yhteen koossa, eikä tietokoneella teh-
dä mitään.”

.TEBIAN on noussut yhdeksi Suomen kiinnostavimmista 
brändeistä. Vaikka harvat edes tietää, mistä siinä on kyse. Iso 
osa julkisuuskuvasta johtuu maamme eturivin räppäreistä 
ja muista julkkiksista, joiden on nähty pitävän .TEBIAN-kau-
lakoruja ja Lakaniemi tekee esimerkiksi huippukokki Tomi 
Björckin kanssa jatkuvaa yhteistyötä. Kansainvälisistä sta-
roista Snoop Doggille tilattiin mystinen Tebian-puurasia ja 
Wu-Tang-räppiposselle Lakaniemi suunnitteli yhtyeen logolle 
kunniaa tekevän pöydän uudella twistillä.

“Mä haluan olla esillä, mutta mä en halua olla esillä. Se on 
tosi vaikeeta, mut oonhan muutenkin ristiriitainen sielu.”

Toinen pakollinen paha on raha.
“Ikävä kyllä asioita joutuu ajattelemaan aika paljon rahan-

kin kautta, mikä on ihan perseestä. En haluaisi ajatella asiaa, 
mutta mä en myöskään uskalla antaa niiden hoitamista ke-
nenkään muun vastuulle. Pitäis uskaltaa, että saisi keskittyä 
sataprosenttisesti tekemään ja olemaan luoja.”

”Tää on mun 
maailma ja 
nää on mun 
juttui.
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5 x ravintola
-aamiainen
BRUNS SI on so last season, täältä 
tulee vanha kunnon aamupala.

Cafe Daja
Kruununhaka, Mariankatu 13 B.
MITÄ? Alkuvuonna avattu saksalaiskah-
vila Daja tarjoilee aamiaisbuffetia berlii-
niläisellä twistillä. Sisältää itsetehtyä 
mysliä, monipuolisia herkkuja ja saksa-
laisia erikoisuuksia kuten makkaraa.
MILLOIN? Arkisin 8-11, viikonloppui-
sin 9-15.
HIN TA :  arkisin 10 €, viikonloppuisin 
19,50 €.

Café TinTin Tango
Töölöntorinkatu 7.
MI TÄ? Legendaarisen TinTin Tangon 
aamiaisannokset ovat tarjolla aamusta 
iltaan. Kaikkiin aamiaisiin kuuluu kahvi 
tai tee ja tuoremehu sekä teeman mu-
kaan joko croissant, ruisleipä tai säm-
pylä. Kahvilassa toimii myös pesula.
MILLOIN? Tin Tin Tangon aukioloaikoi-
na ma-pe 7–24, la 9–24 ja su 10–21.
HINTA: 5,90-10,80 €.

Ravintola Tori
Punavuorenkatu 2.
M I TÄ?  Ravintola Torista ei saa enää 
alkoholia, mutta sehän ei aamupalalla 
haittaa - ainakaan suurinta osaa meis-
tä. Torin uskomattoman runsaat aami-
aislautaset ovat tarjolla koko päivän.  
MILLOIN? Torin aukioloaikoina arkisin 
kello 11-16, viikonloppuisin 12-18.
HINTA: aamiaislautaset 15 €.

Ravintola Story
Vanha kauppahalli, Eteläranta.
MITÄ? Storyn aamiainen on aavistuksen 
tyyris, sillä annoksia on tilattava useam-
pia. Aamupala on herkullinen ja ravinto-
lan miljöö tunnelmallinen. 
MILLOIN? Arkisin 8-10.30, lauantaisin 
8-12. Sunnuntaisin suljettu.  
HINTA: 4,20-14,50 €.

Café Engel
Aleksanterinkatu 26.
MITÄ? Erilaisia aamiaislautasia saa ti-
lata alkuiltaan asti, ja anniskeluoikeuk-
sien ansiosta päivän tärkeimmän ate-
rian voi kuorruttaa myös kuohuviinillä. 
Plussaa pöytiintarjoilusta!
MIL L OIN ?  Arkisin 8-17, lauantaisin 
9-17, sunnuntaisin 10-17.
HINTA: 5,30-14,50 €.

RAVINTOLATARTIKKELIT

Parkkipaikoista terasseja 
Helsingissä?
HEL SINKI kaavailee uutta systeemiä parkkipaikkojensa käyttöön. Jos 
suunnitelmat etenevät, yrittäjä voisi lunastaa esimerkiksi kivijalkaliik-
keensä edessä olevan parkkipaikan ja käyttää sitä terassina tai asiak-
kaiden väliaikaisena pysäköintipaikkana.

Rakennusvirasto on suhtautunut ideaan 
myönteisesti ja ehdottaa, että sitä tes-
tattaisiin jo kesällä. Mallia yritysparkki-
ruutuihin on haettu muun muassa San 
Fransiscosta, jossa kivijalkaliike tai kansa-
laisjärjestö voi ehdottaa uutta käyttötarkoi-
tusta kadunvarren parkkiruuduille.

Alkoholin suhteen Suomessa on tunne-
tusti tiukka linja, joten parkkipaikkateras-
sista voivat haaveilla vain kahvilat ilman 
anniskeluoikeutta. Anniskelusääntöjen 
mukaan terassin on oltava yhteydessä ra-

vintolaan, jotta siellä voi nauttia alkohoila. Toinen kohta, jossa yrittäjät 
voivat törmätä ongelmiin on se, että paikkojen käytöstä pitää päästä so-
puun myös asukkaiden kanssa. Parkkipaikan hyödyntämisen esteeksi 
voi nousta pysäköintitilan korkea hinta.

Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksanen oli Ylen mukaan ide-
an suhteen varovaisen myönteinen. Hän tosin muistuttaa, että Helsingin 
keskustassa parkkipaikat ovat jo kortilla, joten nähtäväksi jää, kuinka 
paljon paikkoja todella voidaan ohjata muuhun käyttöön.

RAVINTOLAT

Puistoon joogaamaan yhdessä 
tuhansien ihmisten kanssa!

MILLAISTAHAN  on tavoitella joo-
gassa vaadittavaa mielenrauhaa 
samalla ruuhkaisella nurmella tu-
hansien kanssajoogaajien kanssa? 
Voiko tilanteesta syntyä jonkinlai-
nen joukkotranssi, jossa ihmiset 
tuntevat hetken aikaa olevansa 
yhtä toistensa ja maailman kans-
sa? Se nähdään kesäkuussa Töö-
lössä Café Regatan puiston puis-
tojoogassa. Eveliina Hanski perusti 
vetämälleen ilmaisjoogalle Face-
book-tapahtuman ja parissa päi-
vässä mukaan oli ilmoittautunut 
viisi tuhatta ihmistä. Tapahtuma 
enemmän jengiä kuin keskiverto 
HJK:n peli.

Café Regatassa saadaan jooga-
päivinä valmistautua paistamaan 
pullia oikein urakalla. Regatan il-

maisjooga veti väkeä hyvin jo vii-
me vuonna ja tästä kesästä näyt-
täisi tulevan massiivisen suosittu. 
Myös muissa puistoissa on nähty 
vastaavia ryhmäjoogaharjoituksia.

Aurinkoisena päivänä kimppajoo-
ga saattaa olla se paras tapa polkais-
ta homma käyntiin, sillä joogainnos-
tus ja ihmisten into nauttia toisten 
seurasta yhdistyvät puistojoogassa 
harmoniseksi kokemukseksi. Kan-
nattaa kuitenkin olla varovainen et-
tei loukkaa itseään, sillä takariviin 
saattaa välittyä rikkinäisen puheli-
men kautta melko vinksahtanut ku-
va tehtävästä asanasta.

Joogatunnit Regatalla pyörähtä-
vät käyntiin kesäkuussa rakennus-
viraston ja Café Regatan siunauk-
sella.

Café Regatan ilmaisjooga houkuttelee 
massoittain ihmisiä.
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”Mallia on 
haettu muun 
muassa San 
Fransiscosta.

hait
tä
a

KYSYMYS Heippa Walter! En ole keh-

dannut juristiikkaa tuntevia ystä-

viäni lähestyä, joten käännynkin 

toisen luotettavan tietolähteen - si-

nun - puoleesi. Olen tässä muutaman 

kuukauden ajan lähes viikottain har-

rastanut aina tilaisuuden tullen sek-

siä. Tässä nyt mitään ihmeellistä ole, 

mutta tämä tapahtuu työaikana, työ-

paikalla, työkaverin kanssa. Nyt, kun 

kiihko on alkanut tasaantua ja aivoil-

lekin on riittänyt verta, olen alkanut 

pohtia, mitä jos jäisimme kiinni. On-

ko seksin harrastaminen työaikana 

rangaistava teko? Saanko potkut vai 

vaan varoituksen? Vai riippuuko se 

TES:stä? Onko tätä edes linjattu työ-

laissa?

Lue vastaus osoitteessa:

www.city.fi /sisapiiri/tyoseksi

SISÄPIIRI
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A
SUNTOPULA  on ajanut pääkaupunki-
seudulla monet työttömät ja opiskelijat 
nihkeään tilanteeseen. Kämpät, jos niitä 
ylipäätään on tarjolla, ovat hemmetin 
kalliita ja vuokranantajat pistävät var-
mat maksajat etusijalle. Uutisia asun-
tomarkkinoiden haasteista ilmaantuu 

jatkuvasti. Hesari kertoi keväällä edullista asumista ra-
kennuttavan Y-säätiön halukkuudesta rakentaa yli 2000 
asuntoa pääkaupunkiseudulle, mutta kaupungilta ei 
heru tarkoitukseen tonttia. Yle kertoi elokuussa, että 
vuokrat ovat nousseet reippaasti kuluttajahintoja nope-
ammin vuodesta 2012 ja että esimerkiksi Vantaalla kau-
pungin asuntoihin jonottaa 5200 ihmistä, kun asunto-
ja vapautuu kuukaudessa 80-100. Palikkamatikallakin 
osaa laskea, että pitkään ellei ikuisesti menee, ennen 
kuin jono on purettu.

Ylen haastattelema Vuokralaiset ry:n toiminnanjohta-
ja Anne Viita luettelee ratkaisuiksi valtion ja kuntien yh-
teistyön, runsaan rakentamisen ja Senaatti-kiinteistöjen 
maiden pistämisen vuokra-asuntotuotantoon. Kaupun-
kisuunnittelulautakunnan johtaja Risto Rautava (kok.) 
on ehdottanut pelastukseksi ns. Mellunmäen mallia, jos-
sa 1960-luvun rakennukset purettaisiin ja ison tontin ra-
kennusoikeus myytäisiin rakennuttajille, jotka saisivat 
tungettua umpikortteleihin viisi kertaa nykyistä enem-
män asuntoja. Ideoita riittäisi muillakin, mutta jostain 
syystä homma junnaa paikallaan. Ilmiselvä ratkaisu olisi 
kaavoittaa kaupungin toimesta lisää rakennusoikeutta 
sekä uusille että olemassaoleville tonteille.

Marraskuun lopulla julkaistiin Helsingin uusi yleis-
kaava, jolla kaupunki pyrkii vastaamaan kahden mil-
joonan asukkaan haasteeseen, joka sillä on edessään 
vuoteen 2050 mennessä.Yleiskaavassa on kuultu kau-
punkilaisten toiveita ja luvassa on urbaanimpaa ja 
tiiviimpää Helsinkiä. Eurooppalaista suurkaupunki-
maisuutta, vahvaa kantakaupunkia, bulevardisoituja 
pääväyliä. Toivottavasti myös edullisia asuntoja.TEKSTI: PANU JANSSON

K ÄMPPIÄ

ON!
Helsingin asuntopulaan 
löytyisi ratkaisuja, mutta 
niihin ei uskalleta tarttua.
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Asunnottomien määrä on kääntynyt nousuun 
(Suomen noin 8000 asunnottomasta puolet asuu 
pääkaupunkiseudulla), joten olisi mukava nähdä 
nopeita ratkaisuja, ihan vaikka testimielessä. Asun-
topulan kanssa painiminen on malliesimerkki suo-
malaisesta poliittisesta paradoksista: toimenpiteiden 
pitää olla hyväksi todettuja, vaikkei niitä olla edes 
kokeiltu käytännössä. Ideat muuttuvat pikku hiljaa 
hankkeiksi, projekteiksi tai tukipolitiikaksi, mutta 
linjaukset purevat ongelmiin tuskaisen hitaasti, jos 
lainkaan. Väliin mahtuu yleensä tajuton määrä po-
liittista kädenvääntöä.

A
suntopulassa simppeli ratkaisu on rakentaa no-
peasti lisää asuntoja. Etenkin pieniä, sillä yksi-
nasuvia olisi tarjolla paljon enemmän kuin yksi-
öitä. Onko asunnoista oikeasti pulaa vai ovatko 

ne vääränlaisia, eli pieniä ja kohtuuhintaisia asuntoja 
on tarjolla liian vähän? Pitäisikö tarjolla olla halvempia 
asuntoja, jotta ihmisillä jäisi enemmän rahaa elämiseen? 
Voisiko sääntelyä purkaa ongelman ratkaisemiseksi, vai 
onko oikeasti välttämätöntä, että kaikki asuntorakenta-
misen lukuisat vaatimukset toteutuvat jokaisessa raken-
nettavassa asunnossa? Vai pitäisikö rakennusliikkeiden 
toimintaa säädellä tiukemmin, ettei voittojen maksi-
mointi olisi ainoa mahdollisuus?

Parhaimmillaan asuntoja tehdään nopeasti, pienil-
lä kustannuksilla ja mahdollisuutena skaalata raken-
tamista tarpeen mukaan. Suomessa on esitetty muu-
tamia ratkaisuja, jotka haastavat miettimään, miten 
paljon tilaa on tarpeeksi. Yksiö Puutarhassa on arkki-
tehtiopiskelija Olli Enteen diplomityö Aalto-yliopis-
toon, joka voisi tarjota täyterakentamista eri puolille 
pääkaupunkiseutua, jonka rakentaminen on levinnyt 
omakotitalomattoina ympäriinsä. Yksiö Puutarhassa 
on tyyppitalo, jonka tavoitteena on tarjota laadukasta 
asumista pienemmillä neliöillä ja kustannuksilla. Nuo-

risosäätiö on puolestaan ilmoittanut olevansa valmis 
rakentamaan Helsingin ensimmäisen merikonttitalon, 
jossa 60 konttia kasattaisiin kerrostaloksi. Tilansäästö-
ratkaisuihin tähtäävät kalusteet on suunniteltu varta 
vasten konttiin sopiviksi. Suunnitelmien mukaan kont-
tiasunnon vuokraksi tulisi noin 250 euroa kuukaudes-
sa. Enää puuttuu paikka konttitalolle ja valtion rahoi-
tuspäätös. Asuntosijoitusyhtiö SATO otti konkreettisen 
askeleen pienten kämppien suuntaan ilmoittamalla ra-
kentavansa Vantaan Martinlaaksoon 16 neliön asunto-
ja, joiden vuokrahinnaksi tulee 500 euroa.

M
arkkinoita seuratessa syntyy helposti kuva, 
että ainoa asuntorakentamista määrittävä 
tekijä on asunnoista saatava tuotto. Kunta-
politiikka ja yritysmaailma lyövät iloisesti 

kättä, kun Helsinkiin houkutellaan juuri ne oikeat ih-
miset maksukykyineen. Kaupungin virastot pallottele-
vat äärimmäisen arvokkaalla tonttimaalla: toinen vi-
rasto kaavoittaa alueita rakennettavaksi ja toinen varaa 
ne ja luovuttaa rakennusliikkeille. Isoissa rakennus-
hankkeissa kilpailu on olematonta. Esimerkiksi Keski-
Pasilan “kilpailutukseen” osallistui vain YIT ja Kalasa-
taman Redissä vain SRV. Vaikuttaa siltä, että isoimmat 
rakennusliikkeet jakavat isot hankkeet keskenään eikä 
kaupunki pysty vastaamaan mitenkään kilpailun puut-
teeseen. Architecture Helsinki -blogin mukaan kilpai-
lun puuttuminen mahdollistaa sen, että rakennuttajat 
voivat suunnitelmista poiketen vaatia itselleen enem-
män rakennusoikeutta ja tehdä bisnesorientoituneem-
paa arkkitehtuuria, jossa alkuperäisistä suunnitelmista 
karsitaan säästösyistä rakennusvaiheessa.

Olemme tilanteessa, missä asuntoja riittää kaikille, 
jotka ovat valmiita maksamaan markkinahinnan. Va-
litettavasti se hinta on aivan liian korkea niille, jotka 
asuntoja kipeimmin tarvitsevat. Voidaan puhua tont-
tipulasta tai "tonttipulasta", sillä tontteja on kyllä tar-

jolla, mutta osa niistä on sellaisia, etteivät ne kelpaa 
rakennusliikkeille, koska niille rakentaminen ei tarjoa 
tarpeeksi suuria voittomahdollisuuksia. Kaupungin ja 
rakennuttajien logiikka voi tuntua ahneelta, mutta pe-
riaatteessa kyse on ihan samasta ilmiöstä kuin siinä, 
ettei yksityinen ihminenkään myy asuntoaan vapaa-
ehtoisesti alle markkinahinnan.

K
aupungin vuosittain itse rakennuttamien asun-
tojen määrä vaihtelee. Tänä vuonna rakenne-
taan noin 500 asuntoa, mikä vaikuttaa vähältä, 
jos katsoo esimerkiksi vuoden ensimmäisen, 

kesäkuussa Pukinmäkeen rakentuvan talon tilastoja: 51 
asuntoon oli pyrkijöitä 1838. Kaupungin taloissa vaihtu-
vuus on hidasta ja nyt suunnitellaankin hyvätuloisten 
vuokralaisten savustamista tuetuista kaupungin asun-
noista määräaikaisten sopimusten avulla. 

Pääkaupunkiseudulle virtaa ihmisiä siihen malliin, 
että asuntopulan poistaminen kokonaan on vaikeaa el-
lei mahdotonta. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö asial-
le voisi tehdä jotain. Tuskin on järkevää purkaa kaikkea 
säätelyä ja vapauttaa kilpailua esimerkiksi virolaisille 
rakennusfi rmoille, jotka tulisivat mielellään rakenta-
maan meille kohtuuhintaista asumista pienemmillä 
voittomarginaaleilla kuin meikäläiset fi rmat. Se ei puo-
lestaan tarkoita, etteikö esimerkiksi parkkipaikkavaa-
timuksista voitaisi joustaa, jos asunnot on tarkoitettu 
kaupungissa asuville opiskelijoille ja työttömille. Jos 
esteettömyydestä ei voida luopua edes osittain, miksei 
rakenneta enemmän asuntolatyyppistä asumista, jon-
ka jaetut tilat täyttävät vaatimukset?

Iso joukko ihmisiä odottaa valmiina maksamaan 
järkevän vuokran vaatimattomastakin kämpästä. 
Kummallista, ettei asiaan keksitä ratkaisuja. Jotain 
ongelman sitkeydestä kertoo se, että aihe vaivasi jo 
1960-luvulla Asuntopula Helsingissä -kappaleen kir-
joittanutta Reino Helismaata.
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TEKSTI: LUPAVIIDAKKO
KUVA: FOTOLIA/MILANMARKOVIC

"OLEN parturi-kampaaja ja toimi-
nimi yrittäjä. Kun valmistuin en 
tiennyt, että kampaamo-alalla 
suurin osa työskentelee yrittäji-
nä. Palkkatöitä on todella vähän 
tarjolla joten ajauduin yrittäjäk-
si, koska vaihtoehtoja ei juuri-
kaan ollut. Kun aloitin kampaajan 
työt yrittäjänä, en olisi koskaan 
arvannut millaisia tulevat vuo-
det tulevat olemaan. Jos olisin 
tiennyt mitä pienyrittäjyys Suo-
messa on, voin sanoa 100% var-
muudella, etten olisi valinnut tä-
tä tietä. Olisin varmasti hakenut 
palkkatöihin tai harkinnut jotain 
muuta vaihtoehtoa, mutta koska 
rakastan alaa, en ole osannut lo-
pettaakaan, kun kuitenkin koen 
olevani oikealla alalla. Kilpailua 
on paljon, joten olen tehnyt to-
della paljon töitä sen eteen, että 
olen saanut kerättyä lojaalia asia-
kaskuntaa. Koskaan ei voi mennä 
sieltä mistä aita on matalin.

Avataanpa hieman kuluja. ALV- 
veroahan päätettiin nostaa mei-
dän alalla vuonna 2012 kerral-
la 14%. Ja vuosi sen jälkeen sitä 
nostettiin vielä prosentilla. Tällä 

hetkellä ALV on siis 24%. Miten 
tuollaisen korotuksen voi laittaa 
suoraan hintoihin, kun asiakkaat 
valittavat muutenkin korkeis-
ta hinnoista? Emme todellakaan 
pystyneet tällaisena lama-aikana 
nostamaan hintoja niin paljoa, 
joten tämä vero meni niin sano-
tusti omasta pussista.

Toiminimiyrittäjänä maksan 
ensin tuolivuokran, joka minul-
la on 30%, sen jälkeen maksan 24 
prosentin arvolisäveron. Lisäksi 
tietenkin maksan normaalia ve-
roa niin kuin palkansaajat. Meil-
lä yrittäjillä se on ennakkovero. 
Maksan myös itse itselleni elä-
kettä, joka on pakollinen yrittäjä-
eläkevakuutus. Maksan itse omat 
väriaineeni ja sakset mitä käytän, 
mutta muut liikkeen kulut kuuluu 
vuokraani. Väreistä tulee jonkin 
verran kustannuksia ja toki olen 
myös hankkinut hyvän kirjanpi-
täjän, joka maksaa joka kuukau-
si. Olen laskenut, että minulle jää 
melko tarkasti 30% omaan tas-
kuun kaikesta mitä asiakas mak-
saa. Kun lasketaan prosentuaali-
sesti arvonlisävero, ennakkovero 
ja yrittäjäeläkevakuutus, valtio 
saa takuuvarmasti enemmän mi-
nun tekemästä työstä.

Kun oli kulunut yli vuosi ALV-
veron nostosta, tilanteeni al-
koi olemaan rahallisesti hanka-
la. Töitä tuli kyllä tehtyä paljon, 
mutta rahaa käteen jäi todella 
vähän. En meinannút selvitä las-
kuistani. Karu totuus paljastui, 
kun katsoimme kirjanpitäjäni 
kanssa vuoden 2013 liikevaihto-
ani. En ollut uskoa todellisuut-
ta. Puhdas liikevaihtoni vuonna 
2013 oli ollut 42 000 €. Tämän 
summan olin lyönyt kassaan ja 
mielestäni se on ihan ok sum-
ma vuodelta. Minulla on kuiten-
kin vain kaksi kättä ja tunteja on 
rajallinen määrä vuorokaudessa. 
Tämän olin ansainnut hiuksia 
laittamalla aivan itse. MUTTA… 

kun katsoimme mitä minulle 
todellisuudessa jäi käteen, olin 
järkyttynyt. Voitto-osuuteni oli 
12 800 euroa!!! Tästä oli siis vä-
hennetty jo kaikki yritykseni ku-
lut, joten kuukausipalkkaksi jäi 
1 066 euroa.

Työtunteja tähän mahtuu to-
della monta ja lomia ei ole pidet-
ty paljoa. Tällä noin tuhannen 
euron kuukausipalkalla minun 
piti elää ja maksaa asuntolaina-
ni lyhennykset, laskuni ja moni 
muu elämiseen liittyvä pakolli-
nen kulu. Olen kymmenen vuot-
ta maksanut siitä, että saan ihan 
itse työllistää itseni. Mitä järkeä 
tällaisessa on?

Asiakkaat ovat tänä päivänä ko-
koajan hintatietoisempia ja ym-
märrän kyllä, että jo esim. 100 € 
väri/leikkauspalvelu voi tuntua 
kalliilta omasta pussista. Toivoi-
sin vain niin kovasti, että asiak-
kaat ymmärtäisivät mistä hin-
ta Suomessa koostuu ja kuinka 
paljon siitä jää käteen tekijälle. 
Kunpa asiakkaat muistaisivat 
hinnoista valittaessaan, että sen 
työn takana on ihminen joka te-
kee käsityötä täydellä sydämel-
lään ja rakkaudesta alaan."

- Parturi-kampaaja 29v

SINÄKIN VOIT!
Tutustu Cityn blogeihin ja perusta 
omasi osoitteessa: city.fi /blogit

“Harrastuksesta 
tipahti karenssi”
" T E-T O IM I S T O N alkukartoituksessa 
minulta kyseltiin, mitä tulevaisuudessa 
ajattelin tehdä ja jutustelimme niitä näi-
tä. Menin sitten sanomaan, että minulla 
oli päässäni idea eräästä käsikirjoituk-
sesta, jonka haluaisin joskus vielä kir-
joittaa. Ajattelin, että kirjoitusprojektille 
voisi jossain vaiheessa hakea apuaraho-
ja ja yrittää ehkä saada jopa myydyksi.

Kun mainitsin kirjoittamisesta, TE-
toimiston virkailija tarttui siihen ja al-
koi kysellä lisää. Totesin, että mahdolli-
sesti kirjoitan siis käsikirjoitusta, jonka 
voi mahdollisesti muuttaa myöhemmin 
rahaksi. Virkailija kysyi: ”Eli siis elätät 
itsesi, olet siis kirjailija?” Vastasin, että 
en ole. Kirjoitan ainoastaan mahdolli-
sesti myyntikelpoista käsikirjoitusta. 
Virkailija kuitenkin tokaisi, että tämä 
muuttaa montakin asiaa ja että tulen 
toimeen omillani. Virkailijan mukaan 
olin vähän niin kuin yrittäjä ja kirjoitin 
elääkseni." 

“Montas 
eläintä sulla on?”
"JÄIN työttömäksi muutama vuosi sit-
ten ja kaikki hoitui alkuun ihan normaa-
listi Kelan ja työkkärin kanssa: molem-
piin selvitykset ja työnhaku rullaamaan. 
Kuulostaako liian hyvältä ollakseen tot-
ta? No kyllä, todellakin kuulostaa.

Yhtäkkiä sain ilmoituksen, että tuke-
ni laskevat huomattavasti ja loppusum-
maksi jäisi huikeat 60€. Syynä tähän oli 
se, että omistin Kelan mukaan maatilan, 
karjaa sekä metsäpalstan. Ensireaktioni 
taisi olla aika sanatarkasti ”Mitähän v… 
nyt taas”. Alkoi pitkällinen puhelinrumba, 
jonka aikana en saanut mitään selville: 
En sitä, mistä moiset tiedot olivat tulleet, 
saati sitä, että missä tämä omistamani 
farmi ja sen eläimet ja muut sijaitsevat. 
Olen ikäni asunut kaupungissa, eikä per-
heelläni ole koskaan ollut maatilaa, leh-
miä, eikä muutakaan.  

Sain noin 40 sivua täytettävää. Pa-
lautettuani paperit, minulle ilmoitet-
tiin, etten voi itse aikuisena ihmisenä 
(silloin 26 v.) tehdä tätä selvitystä, vaan 
minun piti pyytää vanhempiani selvit-
tämään se puolestani." 

"Kunpa asiakkaat muistaisivat hinnoista valittaessaan, että työn takana on ihminen."

Jos olisin tiennyt,
mitä pienyrittäjyys
Suomessa on, 
en olisi valinnut 
tätä tietä.

Kampaamoalan karu arki
Lupaviidakko lupien, kieltojen ja rajoitusten Suomessa. Lisää tarinoita: city.fi /lupaviidakko.

”

BLOGIT



BlackWash WM3116E 
-pyykinpesukone

Philips 40PFH5509 40” Full HD LED Smart TV
Ohutreunainen Full HD Smart TV sisäänrakennetulla WiFillä ja. Sovellusvalikoimaan kuuluvat mm. YouTube, Netflix, Spotify, Facebook ja Twitter. WiFi Miracast -toiminnolla voit 
helposti toistaa älypuhelimen tai tabletin sisällön TV:n ruudulla. Antenni- ja kaapelivirittimet. Energialuokka A+. Verk.com/6492

Hinnat ja tarjoukset voimassa 18.–24.5.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

399,90
39,69 / kk (12 kk)

40” Full HD 200 Hz PMR

WiFi Smart TV + Miracast

USB-toisto ja -tallennus

DVB-T ja DVB-C HD

Mukavaa 
pyhäpäivää!

Näin palvelemme 
helluntaina 24.5.
Helsinki klo 12–18
Pirkkala suljettu
Oulu suljettu
24 h kioski aina auki
web aina auki

Helsingin 24 h kioski aina auki

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jako paketilla televisioiden 

kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

Tyylikäs, musta, 6 kg:n täyttömäärän ja 
energialuokan A++ pesukone, selkeällä 
suomenkielisellä ohjauspaneelilla ja jäljellä 
olevan pesuajan näytöllä. Verk.com/46451

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Energialuokka A++

6 kg:n täyttömäärä

1200 rpm:n linkous

Näyttö ja ajastin

Norm. 249,90 €

”Black Wash kone on toiminut meidän taloudessa 
mainiosti, se on hiljainen ja pesee pyykin hyvin ja 
hyvässä ajassa vielä. Kone on myös helppokäyttöinen ei 
ole mitään ylimääräisiä nappeja ja vipuja mitä täytyisi 
huomioida.” –rock12, Tampere, 5.4.2015

Samsung Galaxy Tab 4 10,1” 
-WiFi-tabletti

249,90
27,19 / kk (12 kk)

Mainio tabletti monipuoliseen käyttöön. Normaalin 
internet- ja pelaamisen lisäksi laitteella on mahdollista 
käyttää kahta ikkunaa vierekkäin.  
Musta Verk.com/44737
Valkoinen Verk.com/44735

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämaksulla maksat vain laskutuslisän 3,95 € / lasku tilausten määrästä 
riippumatta. Todellinen vuosikorko esim. 1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.



69,90
129,90
17,19 / kk (12 kk)

149,90
18,86 / kk (12 kk)

14,90

34,90

39,90 44,90

139,90
18,03 / kk (12 kk)

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Micuna Big Africa -pinna- ja juniorisänky

Britax Two-Way -turvaistuin, 9 – 25 kg

CYBEX Juno-Fix, 9 – 18 kg

Britton Compact -matkasänky

Ainu Medela Swing 
-sähkökäyttöinen rintapumppu ja 
Alma-syöttöratkaisu

Britax Trifix -turvaistuin, 9 – 18 kg

Rätt Start Babysaur -petivaatesetti

Britton Siesta -matkasänky

Elodie Details -sadesuoja Crazy Stuff -pyöräilykypärä

Doomoo Softy -imetystyynyAinu Medela Mini Electric 
-sähkökäyttöinen rintapumppu

Myynti alkaa 21.5. kello 9.00. 
Verkossa 25 kpl per väri ja Pirkka-
lassa 10 kpl per väri. Kombi-istuinten 
turvallinen ja mukava perusmalli. 
Laajennetut syvät sivutuet mahdol-
listavat pitkän käyttöiän. Kulmatuen 
avulla voidaan säätää istuimen 
asentoa. Normaalisti 158,90 €. Hae 
värit haulla britax two-way

Myynti alkaa 21.5. kello 
9.00. Verkossa 30 kpl 
ja Pirkkalassa 20 kpl. 
Britton Compact 
-matkasängyssä 
lapsi nukkuu yönsä 
hyvin. Sopii sekä 
matkalle mukaan 
otettavaksi että kotiin 
vierassängyksi pienille 
yökyläilijöille. Mukana 
kätevä kuljetuspussi. 
Verk.com/29258

Myynti alkaa 21.5. kello 
9.00. Verkossa 20 kpl 
ja Pirkkalassa 20 kpl. 
Mainio matkakaveri, jossa 
lapsi nukkuu yönsä hyvin. 
Monipuoliset ominaisuu-
det, kätevä kuljetuspussi 
ja säädettävä pohja 
tekevät tästä ylivertaisen 
valinnan reissuun mukaan 
tai vierassängyksi 
pienille yökyläilijöille. 
Verk.com/29542

Myynti alkaa 23.5. kello 
9.00. Verkossa 10 kpl 
ja Pirkkalassa 10 kpl. 
Testivoittaja eurooppalai-
sessa turvaistuintestissä 
6/2012! Kiinnitys 
ISOFIX-kiinnikkeillä 
tai ilman. Nor-
maalisti 198,90 €. 
Verk.com/9349

Myynti alkaa 22.5. kello 
9.00. Verkossa 15 kpl 
per väri ja Pirkkalassa 
15 kpl per väri. 
Näyttävä sadesuoja 
sopii useimpiin vaunu- ja 
ratasmalleihin. Normaa-
listi 38,90 €. 

Kukikas
Verk.com/2002

Mustavalkoinen
Verk.com/3346

Verkossa eri värejä yhteensä 30 kpl ja Pirkkalassa 
10 kpl per väri. Turvallisuus ja hauskuus ennen kaikkea! 
Päänympärys 49–54 cm. Hae värit haulla crazy stuff

Verkossa 5 kpl per väri ja Pirkkalassa 15 kpl per väri. 
Iloa sekä vauvalle että vanhemmalle. Muotoiltavuus ja 
pehmeys takaavat rentouttavat imetys- ja syöttöhetket.  
Harmaa  Verk.com/7348   •   Värikäs  Verk.com/16443

Verkossa 20 kpl ja Pirkkalassa 20 kpl. Ihastuttava 
petivaatesetti sisältää pussilakanan ja 
tyynyliinan, jotka 
on valmistettu 
pehmeästä 
puuvillasta. 
Setti on saanut 
Öko-tex-serti-
fikaatin. Nor-
maalisti 24,90 €. 
Verk.com/12339

Verkossa 20 kpl ja Pirkkalassa 10 kpl. 
Ainutlaatuisen turvallinen, kevyt ja tyylikäs 
turvaistuin ISOFIX- ja Top Tether -kiinnityspis-
teisiin. Asennus kasvot menosuuntaan. 
9–18-kiloiselle lapselle. Normaalisti 
249,90 €. Verk.com/54096

Verkossa 15 kpl ja Pirkkalassa 
5 kpl per väri. Sänky, joka 
muuttuu helposti pinnasängystä 
juniorisängyksi. Normaalisti 
219,90 €. Hae värit haulla 
micuna big africa

Useita kallistusasentoja Säästä 50 euroa!

Säästä 70 euroa!

Maksimaalista turvaa

Kaksi sänkyä samassa

149,90
18,86 / kk (12 kk)

Säästä 49 €!

Säästä 30 €!

Säästä 15 €!

24,90

Verkossa 25 kpl ja Pirkkalassa 
20 kpl.  Helläva-
rainen sähkö- ja 
paristokäyttöinen 
rintapumppu. Nor-
maalisti 159,90 €. 
Verk.com/48217

Verkossa 15 kpl ja Pirkkalassa 10 kpl. Hellävarainen 
sähkö- ja paristokäyttöinen rintapumppu. Normaalisti 
84,50 €. Verk.com/47315

9,90



Testivoittaja

298,90
31,28 / kk (12 kk)

Concord Reverso -turvaistuin, 0 – 25 kg

Todella turvallinen turva - 
istuin täyttää uuden 
i-Size-turva standardin 
vaatimukset. Istuin 
kiinnitetään aina 
tukevasti 
auton 
ISOFIX-kiin-
nikkeisiin selkä 
menosuuntaan. 
Esillä Helsingissä 
ja Pirkkalassa. 
Hae kaikki haulla 
concord reverso

Vastasyntyneelle makuuasento

Mountain Buggy Nano -matkarattaat

Upeat, huippulaadukkaat matkarattaat, 
jotka kulkevat mukana lentokoneessa jopa 
käsimatkatavarana. Jousitetut takaren-
kaat, sisäänrakennetut turvakaukaloadap-
terit ja säädettävä jalkatuki. Normaalisti 
268,90 €. Esillä Helsingissä ja Pirkkalassa. 
Hae värit haulla mountain buggy nano

Erittäin kompaktit

Jousitetut takapyörät

Mukana kantolaukku

BabyBjörn Kantoreppu One

Verkossa 30 kpl. 
Kuluttaja-lehden testi-
voittaja 2/2014. Uuden 
sukupolven kantoreppu, 
jossa on runsaasti 
säätömahdollisuuksia. 
Neljä erilaista kanto-
asentoa. Vyötäröhihna ja 
pehmustetut olkahihnat 
tasaavat painoa ja paran-
tavat ergonomiaa. 
Verk.com/26612

109,90
15,53 / kk (12 kk)

249,90
27,19 / kk (12 kk)

Turvakaukaloadapteri

Kantoreppujen klassikko

Näppärä paketti

Hauck Miami 4 Trio -setti

Britax Adventure -turvavyöistuin, 15 – 36 kg Matkaaja- polkupyörän peräkärry yhdelle lapselle

Doomoo Seat -säkkituoli

Myynti alkaa 22.5. 
kello 9.00. Verkossa eri 
värejä yhteensä 30 kpl 
ja Pirkkalassa 10 kpl per 
väri. Sivutörmäyssuojalla 
varustettu kevyt turvaistuin 
sopii isommille lapsille. 
Päätuen korkeutta 
voidaan säätää yhteen-
toista eri asentoon, 
jonka ansiosta istuin 
mukautuu lapsen 
pituuteen. Normaa-
listi 68,90 €. Hae 
värit haulla britax 
adventure

Myynti alkaa 23.5. kello 
9.00. Verkossa 30 kpl 
ja Pirkkalassa 15 kpl.  
Ketterä kokonaisuus, 
jonka hinta-laatusuhde 
on erinomainen. Näppärä 
kaupungissa, joustava 
epätasaisissa maastoissa, 
turvallinen autossa. 
Normaalisti 249,90 €. 
Verk.com/9879

Myynti alkaa 22.5. 
kello 9.00. Verkossa 
5 kpl per väri ja 
Pirkkalassa 5 kpl per 
väri. Erittäin monikäyt-
töinen ja pitkäikäinen 
säkkituoli lapselle 
syntymästä alkaen aina 
30-kiloiseksi saakka. 
Normaalisti 138,90 €. 

Tree Lemon
Verk.com/8027
Stones Pink
Verk.com/29094
Valkoinen
Verk.com/45073

Verkossa 40 kpl ja Pirkkalassa 
20 kpl. Kevyesti vedettävä 
peräkärry kulkee kapeistakin 
paikoista. Saa kätevästi 
kasaan ilman työkaluja 
esimerkiksi auton perään 
tai kapeaan hissiin. 
Normaalisti 119,90 €. 
Verk.com/25746

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Säästä 20 €!

59,90 99,90

99,90

Mukautuu lapsen kasvuun

Säästä 50 €!
Säästä 39 €!

Ketterä kaupunkivaunu

Kesän hittituote

Näppärä liikutella

ABC Design Cobra 
-yhdistelmävaunut

Vantly- polkupyörän peräkärry 
kahdelle lapselle

Verkossa 60 kpl ja 
Pirkkalassa 15 kpl. 
Yhdistelmävaunupaketti 
järjettömän edulliseen 
hintaan! Keveys, ohjattavuus 
ja ajaton väri ovat tämän 
vaunupaketin vahvuudet. 
Kääntyvän ja lukittavan 
ison etupyörän ja 
rungon jousituksen 
ansiosta liikkuminen 
on vaivatonta. 
Verk.com/45775

Verkossa 15 kpl ja Pirkka-
lassa 5 kpl. Kirkas väri ja 
turvalippu takaavat, 
ettei peräkärry 
jää huomiotta 
liikenteessä. 
Myös kävelyyn. 
Normaalisti 
299,90 €. 
Verk.com/
29190

249,90
27,19 / kk (12 kk)

249,90
27,19 / kk (12 kk)

Mukana iso vaunukoppa Säästä 50 €!



99,90

Tehokas akku ja moottori

Kärcher Premium -painepesurit, K5 ja K7

328,90
33,78 / kk (12 kk)

K5-malli on pitkällä kelautuvalla letkulla 
varustettu pystymallinen painepesuri. 
Työpaine enintään 145 baaria. Paino 
ilman varus tei ta 14,5 kiloa. Vesimäärä 
500 litraa tunnissa. Liitäntäteho 2100 
wattia. Verk.com/33973

Kärcher K2 Car -painepesuri

Työpaine 110 barLaadukas, kevyt ja ketterä 
pystymallinen Kärcher X 
-sarjan painepesuri 
pienempiin kodin pesu-
töihin. Mukana täydelliset 
varusteet esimerkiksi 
pienemmän auton tai 
moottoripyörän pesuun. 
Helppo käyttää ja siirrellä.
Verk.com/33929

Vesimäärä 360 l/h

Green Cyclone LM6 BS-EX -vetävä ruohonleikkuri Benzin BR460 -ruohonleikkuri

Briggs & Stratton 550EX -moottori

Keräyssäiliö 50 l ja leikkuuala 46 cm

Voidaan käyttää alleleikkaavana

Laadukas, vetävä ruohonleikkuri. Yhdestä vivusta sää-
dettävä leikkuukorkeus ja kompakti kerääjäsäiliö tekevät 
työskentelystä kevyttä ja vaivatonta. Verk.com/41172

Teräsrunkoinen

Nelitahtimoottori 2,5 kW

Keräävä tai alleleikkaava

49,90

Benzin-ruohotrimmeri

”Hintaan nähden oiva peli! En olis 
uskonut, mut heinää kaatuu kuin 
puimakoneella ;)” –Asseri007, 11.9.2014Ergonominen muotoilu

Jopa 16 mm:n oksille

Green Cyclone GreenCut 18V -johdoton pensasleikkuri

McCulloch- Starter Kit ruohonleikkurille

49,90

Leikkaa ja trimmaa pensaat ilman perässä vedettäviä häiritseviä virtajohtoja. 
GreenCut 18V käyttää viimeisintä Lithium-akkuteknologiaa, mikä takaa erinomaisen 
tehon ja työskentelyajan. Tämä leikkuri pystyy leikkaamaan jopa 16 mm paksuja oksia. 
Verk.com/5192

79,90

Green Cyclone GT18V  
-akkukäyttöinen trimmeri

Viimeistele nurmikon reunat ja kulmat 
tehokkaasti tällä akkukäyttöisellä ruoho-
trimmerillä. Tehokas 18 voltin litium- 
ioniakku mahdollistaa pitkän käytön ja 
nopean latauksen. Suuri 30 cm leikkuuala 
ja moottorin suuri kierrosluku jouduttaa 
työtä entisestään. Verk.com/11043

K7-malli on edellistä tehokkaampi: enimmäispaine 
160 baaria, vesimäärä 600 litraa tunnissa ja liitäntä-
teho 3000 W. Verk.com/33978

519,90
49,69 / kk (12 kk)

K5

K7

Tehokas, luotettava ja 
kevyt nurmikonviimeistelijä. 
Automaattinen siimansyöttö. 
Kahvan asento säädettävissä. 
Käyttää kaksitahtibensiiniä. 
Teho 0,75 kW / 7500 rpm. 
Verk.com/50575

Akun kesto yli 30 min

Suuri 30 sentin leikkuuala

Ruohonleikkurin käynnistyssarja: 
kaikki mitä tarvitset bensiinikäyt-
töisen ruohonleikkurin turvalliseen 
käynnistämiseen. Ja eikun leikkaa-
maan nurmikkoa. Verk.com/45280

19,90
Öljyimuri

5 litran kanisteri

1,2 litraa 4-tahtiöljyä

Erittäin hyvä teräsrunkoinen ruohonleikkuri. Kompakti koko 
ja tyylikäs musta väri. Kätevästi yhdestä kahvasta säädettävä 
leikkuukorkeus 25–75 mm. Toimii sekä 50 litran keräävänä 
ruohonleikkurina että ns. bioruohonleikkurina, jolloin ruoho-
silppu jätetään leikatun nurmen päälle. Verk.com/56770

269,90
28,86 / kk (12 kk)

159,90
19,69 / kk (12 kk)

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet 
Klarna Erämaksulla maksat vain laskutuslisän 3,95 € / lasku tilausten määrästä riippumatta. 
Todellinen vuosikorko esim. 1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

Myös paineeton syöttövesi

Kela paineletkulle



myynnissä myymälöissä
Nestekaasut ja grillibriketit

Weber Spirit Classic E-210 
-kaasugrilli
Huippulaadukas lähtötason kaasugrilli 
tuottaa aidon Weber-grillauselämyksen 
ilman ylimääräisiä hienouksia. Kaksi 
polttimoa, posliiniemaloidut teräsritilät, 
52,5 × 45 cm:n grillauspinta-ala ja kokoon-
taittuvat työtasot. Yksi suosituimpia grillejä 
parvekkeelle! Verk.com/42345

368,90
37,11 / kk (12 kk)

259,90
28,03 / kk (12 kk)

Weber Master Touch 
GBS 57 cm -hiiligrilli
Gourmet BBQ -grilliritilällä 
varustettu Master-Touch 
57 cm kuuluu perinteisten 
brikettigrillien kärkikaartiin. 
Siinä alkuperäiseen malliin 
yhdistyy ripaus ylellisyyttä ja 
valmius käyttää Weber Original 
Gourmet BBQ -järjestelmän 
tuotteita. Verk.com/46962

Muurikka Kesäkeittiö Sähkö
Kesäkeittiö Sähkö on erittäin helppokäyttöinen sähkögrilli. Lämpötilan säätö 
sujuu kätevästi ja tarkasti suoraan grillissä kiinni olevasta portaattomasta 
termostaatista. Varta vasten Muurikka-pannulle tehdyillä grillilastoilla ja 
grillipihdeillä onnistut kaikessa suoralla lämmöllä tapahtuvassa ruoanlaitossa 
muurinpohjaletuista pyttipannuun. Verk.com/45055

264,90
28,44 / kk (12 kk)

Anton Oliver Fresh! 
-salaattilingot
Kätevä salaattilinko kevyellä 
linkousmekanismilla.

Medium  Verk.com/50976
Large  Verk.com/52550

alk. 9,90

HAUSSA 3
TESTAAJAA

Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi. 
Kun testi on päättynyt ja tuotearvostelu 
kirjoitettu, testaajat saavat tuotteen omakseen. 

Kampanja on voimassa 31.5.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Belkin WeMo NetCam HD Wi-Fi -langaton IP-kamera 
arvo 129,90 €

Langaton valvontakamera, joka kuvaa yöllä ja päivällä. Kamera 
yhdistyy helposti langattomaan tukiasemaan ilman tietokonetta 
– puhelin tai tabletti riittää. Integroidun kaiuttimen ja mikrofonin 
ansiosta voit keskustella valvottavan kohteen kanssa vaivatto-
masti. Android- ja iOS-tuki. Verk.com/29706

HAUSSA 3
TESTAAJAA

14 päivän maksuaika
– ei lisämaksuja
Poistimme Klarna Laskusta laskutuslisän. Saat siis 14 päivää 
maksuaikaa ilman lisämaksuja – maksat vain tuotteen hinnan. 
Lue lisää: verkkokauppa.com/klarna



Hae kaikki hakusanoilla silva ja petzl 

FitFarm-proteiinijauheet, 600 g

alk.16,90
600 g

FitFarm Pre-Workout Orange  
-tehonlisääjä, 250 g

Lowe Alpine Lightflite hydro -vyölaukkuSilva Distance Frost -juomapullovyö ja 0,5 l:n pullo

FitFarm On-Time Orange  
-aminohappojuoma, 250 g

23,90
250 g23,90

250 g

Harjoituksen aikana nautittava hyvän
makuinen aminohappojuomajauhe. Ehkäisee 
kataboliaa ja edistää lihasten kasvua. 
Verk.com/8001

Maksimaalisen lihaskasvun mahdollistaja. 
Lisää suoritustehoa ja parantaa kestävyyttä. 
Nautitaan ennen harjoitusta. 
Verk.com/45021

FitFarm WPC80
16,90 €
Laadukas ja hyvin imeytyvä 
proteiinijauhe urheilijoille 
ja kuntoilijoille. Suklaa tai 
vanilja. 

FitFarm Proteinmix
23,90 €
Erittäin korkealuokkainen 
ja pitkävaikutteinen 
proteiini kuudesta eri 
lähteestä. Suklaa tai 
vanilja. 

FitFarm 
Isowhey+Glutamine
26,90 €
Kaikkeen urheiluun 
lisäproteiiniksi. Vähä
laktoosinen. Suklaa tai 
vanilja. 

Hae: fitfarm proteiinijauhe

89,90

24,90 29,90

Lowe Alpine Cholatse II 65:75 -vaellusrinkka

Monipuolinen ja tilava vaellusrinkka pitkille
kin vaelluksille. Runsaasti taskuja ja kiinni
tyspisteitä. Kuljetat helposti makuualustan, 
teltan, makuupussin ja vaellussauvan. 
Avattavissa ylhäältä ja sivusta.

Tilava ja kestävä

Useita kiinnityspisteitä

Kaksi sisäänkäyntiä pääosastoon

Violetti Verk.com/46776
Musta Verk.com/23735

198,90
22,94 / kk (12 kk)

2 hengelle

Hannah Falcon 2 -silikonipinnoitettu teltta

Ultrakevyt 2hengen nylon vaellusteltta erittäin edulliseen hintaan. Ulkoteltassa 
silikonisuojaus, kaksi sisäänkäyntiä ja tilava apsidi. Teltan kahteen eteiseen voi 
jättää suojaan reput ja kengät. Tehokas ilmanvaihto ja vedenpitävyys tarjoaa 
mahdollisuuden nauttia hyvistä yöunista. Verk.com/0905

2 hengen teltta

Silikonikäsitelty ulkopinta

Paino vain 1900 g

Ultrakevyt hinta!

MSR Elixir -teltat kahdelle ja kolmelle hengelle

Kevyt ja tilava Elixirteltta kahdelle tai kolmelle hengelle. Nopea ja helppo pystyttää, teltta
kaaret löytävät oikean paikkansa värikoodien ansiosta. Teltassa kaksi isoa oviaukkoa. Tehokas 
ilmanvaihto vie ylimääräisen kosteuden pois. Istumakorkeus teltan keskellä. Vedenpitävä. 

2 hengelle Verk.com/30676 
3 hengelle Verk.com/21314

Kaksi StayDry-oviaukkoa

Istumakorkeus keskellä

Kahden tai kolmen hengen teltta

244,90
26,78 / kk (12 kk)

2 hengelle

294,90
30,94 / kk (12 kk)

3 hengelle

Silva Distance Frost  juomapullovyö on täydellinen varuste maastohiihtoon ja vaelluksille. 
Eristetyssä pullossa juoma ei jäädy helposti ja kesäkuumalla juoma pysyy sopivan viileänä 
pidempään. Elastinen, leveä yhdenkoon vyö sopii lähes kaikille. Verk.com/43110

Erittäin kevyt vyölaukku 500 ml:n juomapullolla. Suunniteltu nopeisiin lajeihin 
helposti mukana kulkevaksi. Vyölaukussa oma paikka juomapullolle sekä kaksi 
taskua mm. avaimille, lisäravinteelle tai puhelimelle. Verk.com/29501

Suunnistajan ykkösvalinnat



599,90
56,36 / kk (12 kk)

649,90
60,53 / kk (12 kk)

GoZero -MTB-sähköpyörä, 29”

GoZero Stealth Black -pedelec-sähköpyörä, 20”

Kokoontaitettava

Pieneen tilaan taittuva sähköpyörä, jossa on voimakas 
sähkömoottori. Helppo ja hauska ajettava sopii lähes 
kaiken kokoisille ajajille. Pyörän toimintamatka yhdellä 
latauksella jopa 40 km. Verk.com/15658

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

”Tämä on loistava tuote 
laiskalle kuntoilijalle :D 
suosittelen.” –minäpäminä99, 
Fiskari, 15.3.2015

Pieneen tilaan taittuva sähköpyörä, jonka toiminta
matka yhdellä latauksella jopa 40 km. Taittuva runko, 
tavarateline ja säilytyslaukku sekä älylaitteiden lataa
mista varten USBpistoke. Verk.com/35509

Kokoontaitettava

Tarakka ja säilytyslaukku

USB-pistoke älylaitteille

"Retkeilyauton 68 cm 
korkuiseen tavaratilaan 
sopiva pyörä." –Retkeily-
autoilija, 26.4.2015

999,90
89,69 / kk (12 kk)

29”tuumaisilla renkailla varustettu GoZero MTBsähköpyörä on jokapaikan sähäkin 
kulkuväline. Turvallinen ja EUasetusten mukainen sähköavusteinen polkupyörä.  
Ei vaadi ajokorttia tai rekisteröintiä.. Verk.com/52983

Merida Ride 300 -maantiepyörä

149,90
18,86 / kk (12 kk)

Baana 24” 1-V polkupyörä

Kesän 2015 hittituote! Rullailetpa Helsingin omalla baanalla tai maaseudun rauhassa, 
Baana sopii joka paikkaan. Tyyliä uhkuvaa Baanapyörää on kahdessa värissä: klassinen 
musta ja raikas fuksia. 1 vaihde, jalkajarru, lokasuojat, seisontatuki ja tavarateline 
kuuluvat jokaisen Baanan vakiovarustukseen. Takuu 24 kk, rungolla 5 vuotta.

Pinkki Verk.com/26250
Musta Verk.com/25031

Ennakkotilaa 

GoZero-uutuudet!

Hae kaikki hakusanalla gozero

Norm. 899,90 €. Hinnaltaan edullinen erittäin laadukas maantiepyörä esimerkiksi kun
toilijan ensimmäiseksi maantiefillariksi. Alumiinirunko, hiilikuituhaarukka ja Shimano 
Tiagra osasarja muodostavat luotettavan yhdistelmän. Hae kaikki koot haulla 
merida ride 300

799,90
73,03 / kk (12 kk)

47, 50, 52, 54 ja 56 cm

Shimano Tiagra -osat

Alumiinirunko

Hiilikuituhaarukka

Pyöräilyn aloittaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

649,90
60,53 / kk (12 kk)

Atala SLR 200 -maantiepyörä

Italialainen Atala SLR 200 on luotettava aloittelevan maantiepyöräilijän valinta. 
Hiilikuituhaarukka, Campagnolon vaihteisto, jämäkkä alumiinirunko ja onnistunut 
runkogeometria. Verk.com/57695

Hiilikuituhaarukka

Campagnolo XENON- osasarja

GoZero -pedelec-sähköpyörä taittuvalla rungolla, 20”

Säästä 100,00 €



Samsung Galaxy S6 ja S6 Edge ovat esillä kaikissa myymälöissämme, tervetuloa 
tutustumaan! Löydät kaikki mallit ja värit netistä hakusanalla samsung galaxy s6

alk. 699,90
64,69 / kk (12 kk)

alk. 849,90
77,19 / kk (12 kk)

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. 
Kestävä lasipinta antaa hologrammin kaltaista syvyyttä myös takapuolelle.

24,90

MyFoneKit Selfie-stick Fuj:tech-linssisarja

Fuj:tech PowerBlock Pro -varavirtalähde

MyFoneKite AnyGrip TP03 -niskatukiteline tabletille

Fuj:tech PowerBlock -varavirtalähde on muotoiltu virtaviivaiseksi ja vähän tilaa vieväksi. 
Varavirtalähde tuntuu kädessä tiiviiltä, jämäkältä ja laadukkaalta. Verk.com/43763

39,90 8000 mAh

2,1 A

Helposti lisäpituutta selfie-kuvien ottoon. 
Laukaise kamera langattomasti integroidulla 

Bluetooth-napilla. Kulkee helposti mukana. Paino 
vain 200 g. Varren pituus 23 – 105 cm. Hae kaikki 
mallit hakusanalla myfonekit selfie

alk. 19,90

Universaali niskatukiteline tabletin kiinnittämiseksi autoon. Sopii 5-11” kokoisille 
tableteille. Verk.com/5820

5-11” tableteille

Säädettävä kaltevuus

Erinomainen linssisarja älypuhelimeille, 
tableteille ja kannettavan tietokoneen web-ka-
meraan! Mukana laajakulma-, kalansilmä- ja 
macro-objektiivi. Verk.com/29759

24,90



LG G2, 32 Gt

LG Leon

LG G3 

LG Spirit

Upea kuvanlaatu ja ylellinen metallisä-
vytteinen muotoilu. 13 megapikselin 
kamerassa on optinen kuvanvakautus ja 
huippunopea laserautomaatti tarkennus. 
Knock Code – avaat lukituksen napautus-
koodilla. Värit musta, valkoinen ja kulta. 

16 Gt alk. 388,90 €, 32 Gt 436,90 €. Hae 
kaikki vaihtoehdot haulla lg g3 puhelin

”Hyvä älypuhelin, jossa ei ole ylimääräisiä härpäkkeitä. 
Hyvä kamera ja hyvä näyttö. Laadukas kokonaisuus.” 
–Tuomo57, Porvoo, 31.8.2014

Hintaluokassaan loistava 
Android Lollipop -älypuhelin 
4,7” kokoisella HD-resoluutio-
sella IPS-näytöllä. Virtanäppäin 
ja äänenvoimakkuusnäp-
päimet ovat puhelimen 
takaosassa, joten sitä on 
helppo käyttää vaikka 
yhdellä kädellä. Nopea 
4G-tuki ja neliydinsuoritin 
takaavat sujuvan käytön.

Titaani,  
Verk.com/31463 
Kulta,  
Verk.com/10641

Nopeilla LTE/4G-yhteyksillä on nautin-
nollista selailla nettiä, käyttää pikaviesti-
ohjelmia ja sosiaalista mediaa. Android 
Lollipop -käyttöjärjestelmä pitää huolen, 
että puhelimen käyttöönottaminen ja 
arkiasioiden hoitaminen on nopeaa ja 
yksinkertaista.

Hopea, Verk.com/29957
Kulta, Verk.com/29463

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,5” kokoinen näyttö

alk. 388,90
38,78 / kk (12 kk)

16 Gt

Silmiä hivelevä puhelin 
isolla (5,2”) näytöllä, joka 
käyttää täyttä teräväpiir-
totarkkuutta (Full HD). 
Uskomattoman tehokkaalla 
2,3 GHz:n neliydinproses-
sorilla varustettu tehopak-
kaus. Nopean LTE-yhteyden 
avulla saat kaikki hyödyt 
puhelimesta irti. 
Verk.com/35981

299,90
31,36 / kk (12 kk)

159,90
19,69 / kk (12 kk)

189,90
22,19 / kk (12 kk)

”Toimii hyvin. Selkeä näyttö. Nopea 
prosessori. Hyvä kamera.” –Mapa, 
Kangasala, 5.5.2015

CAT S50 4G

CAT B100 CAT B25 Dual-SIM

Yksi markkinoiden kestävimmistä puhelimista, joka kestää tiputuksen jopa 1,8 m:n 
korkeudesta, upottamisen metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi sekä pakkasta 
-25 °C:een asti. Isoja näppäimiä on helppo käyttää hansikkaat kädessä, ja puhelimen 
akku kestää erinomaisesti. Verk.com/19408

CAT S50 -älypuhelin soveltuu erinomaisesti 
rakennustyömaille, vaellusreissuille, metsästyk-
seen eli kaikkialle, minne haluat mennä. Se on 
IP67-sertifioitu Android-älypuhelin, joka kestää 
pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen metrin 
syvyiseen veteen 30 minuutiksi. Neliytiminen 
suoritin ja 4G-yhteydet tekevät puhelimesta 
nopean työkalun taskuusi. 
Verk.com/52246

4G LTE

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat olosuhteita, 
joissa CAT B25 on luotu toimimaan. IP67-luo-
kituksen ansiosta puhelin on vesitiivis 1 metrin 
syvyyteen maksimissaan 30 minuutin ajan. Voit 
asentaa puhelimeen kaksi eri numeroa sisältävää 
SIM-korttia. Kun arvostat pitkää puheaikaa ja 
kestävyyttä, on CAT B25 oikea valinta sinulle. 
Verk.com/46137

99,90

444,90
43,44 / kk (12 kk)

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

148,90
18,78 / kk (12 kk)

IP67 IP67

CAT B30 Dual-SIM

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat olosuhteita, 
joissa CAT B30 on luotu toimimaan. Iskunkes-
tävyys ja pitkät puheajat tekevät puhelimesta 
työmiehen hyvän toverin. Luotettava 3G-yhteys 
ja sisäänrakennettu taskulamppu ovat korvaa-
maton apu työmaalla. Verk.com/58445

149,90
18,86 / kk (12 kk) IP67
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Älykellot & aktiivisuusrannekkeet aktiiviseen elämään
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat löytäneet avullamme päivittäisen liikunnan ilon.

Garmin -aktiivisuusrannekkeet ja -älykellot antavat yksilöllisen päivätavoitteen,  
seuravat edistymistäsi ja muistuttavat, kun on aika liikkua.

Ne näyttävät sinulle askelmäärän, henkilökohtaiset tavoitteet, kalorimäärän, matkan ja kellonajan. 
Ne seuraavat myös lepoasi. Yhdistä halutessasi myös sykeanturiin.

Ilmaisessa Garmin Connect -palvelussa voit osallistua treenihaasteisiin sekä tallentaa,  
suunnitella ja jakaa edistymistietoja.

Valitse Garmin – liikut enemmän, voit paremmin.

Garmin.com/vivo alk. 87,90 €             128,90 €                   239,90 €

29,90

119,90
16,36 / kk (12 kk)

Kestävä ja monipuolinen nahkainen olkalaukku 
14-tuumaisille kannettaville. Tilavan tietokoneosion 
lisäksi laukussa on oma osionsa tabletille. Laukkua on 
kevyt kantaa pehmustetusta olkahihnasta.

Ruskea  Verk.com/56544
Tummanruskea Verk.com/56549

Monipuolinen ja tilava kantolaukku 16-tuumaiselle 
kannettavalle tietokoneelle. Laukkua on kevyt kantaa 
olkahihnasta. Olkahihnan saa myös irrotettua.

Ruskea Verk.com/36569
Musta Verk.com/35671

Feru Seathwaite 15,6” -reppu Feru Maidenmoor ja Selside 
-suojataskut

Tilava ja nuorekas reppu maksimissaan 15,6-tuumaisille 
kannettaville tietokoneille. Runsaasti tilaa ja taskuja niin 
päivittäiseen käyttöön kuin matkoillekin. 
Verk.com/10656

Pehmustettu 

Runsaasti taskuja

TITAN Karma -matkalaukut

Neljä pyörää

TSA-numerolukko

alk. 99,90

Mutkaton ja moderni 
matkalaukku 
vaativalle käyttäjälle. 
54, 67 ja 78 cm:n 
kokoisina.

Hae kaikki mallit 
hakusanalla titan karma

Monipuoliset ja nuorekkaat suojataskut 10- ja 13-tuu-
maisille tablettitietokoneille. Pehmeä sisäosa suojelee 
laitteita naarmuilta ja kolhuilta.

Maidenmoor 10,1”  Verk.com/23030
Selside 13”   Verk.com/35610

alk. 11,90

dbramante1928 Marselisborg 
14” -olkalaukut

dbramante1928 Rosenborg 
16” -nahkalaukut

dbramante1928 Kastrup 
Weekender Bag -duffelilaukku

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Täydellinen kumppani viikonloppureissulle tai 
työmatkoille. 

Ruskea  Verk.com/56550
Tummanruskea Verk.com/56552

219,90
24,69 / kk (12 kk)



Kaareva Super AMOLED -näyttö

328,90
33,76 / kk (12 kk)

Syke-
sensorilla

TomTom Rider 400 -moottoripyöränavigaattori, Eurooppa

alk. 238,90
26,28 / kk (12 kk)

TomTom Runner Cardio -GPS-juoksukello

Kevyt, ohut ja isonäyttöinen juoksukello mittaa sykkeen suoraan ranteesta, ja sen 
monitoimipainiketta on helppo käyttää. Juostessa kello näyttää nopeutta, matkaa, 
aikaa, sykettä, kaloreita, juostuja kierroksia ja kierrosaikaa. Iso näyttö ja selkeät 
grafiikat, äänimerkki ja värinä. Multisport-versio pyörätelineen kanssa 269,90 €.

Musta/punainen  Verk.com/46043 • Multisport + pyöräteline Verk.com/46068
Valkoinen/punainen Verk.com/46060 •  Multisport + pyöräteline Verk.com/46071

* Käyttöehdot ovat voimassa, lisätietoja 
osoitteessa www.tomtom.com/nextrace

Säänkestävä moottoripyöränavigaattori elinikäisillä kartta- ja nopeusvalvontakamera-
päivityksillä. Sisältää sekä pysty- että vaakanäyttönäkymän. Käytettävissä myös ajohan-
sikkaat käsissä. Näyttö näkyy hyvin myös kirkkaassa auringonvalossa. Verk.com/29853

Elinikäiset kartta- ja kamerapäivitykset

Käytettävissä hansikkailla

Säänkestävä

389,90
38,86 / kk (12 kk)

Motorola Moto 360 Android Wear -älykellot Samsung Gear Fit -älykello sykesensorilla

LG Watch Urbane Android Wear

Upea ja ylellinen design. Pyöreä näyttö luo klassisen ulkonäön. Vesitiivis, integroitu 
syke- ja askelmittari. Langaton latausasema. Toimii minkä tahansa Android 4.3 tai sitä 
uudemman Android-laitteen kanssa. 

Nahkarannekkeella, 239,90 €
Tumma/musta, Verk.com/12523
Vaalea/harmaa, Verk.com/11264

239,90
26,36 / kk (12 kk)

Nahka-
rannekkeella

269,90
28,86 / kk (12 kk)

299,90
28,86 / kk (12 kk)

Metallirannekkeella, 269,90 €
Musta, Verk.com/6048 
Hopea, Verk.com/9470

Metalli-
rannekkeella

Polar M400 -GPS-urheilukello

Sisäänrakennettu GPS

Polar Flow -palvelu ja -sovellus

Aktiivisuusrannekkeen ominaisuudet

M400:ssa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla urheilullinen muotoilu, sisäänrakennettu 
GPS ja edistykselliset harjoitteluominaisuudet sekä monipuoliset toiminnot ympäri-
vuorokautiseen aktiivisuuden tarkkailuun. Ylitä rajasi kohti uusia ulottuvuuksia.

Musta, 139,90 €
Verk.com/50418
Valkoinen, 139,90 €
Verk.com/50428
Musta sykevyöllä
154,90 €      Verk.com/50420
Valkoinen sykevyöllä
154,90 €     Verk.com/50424

alk. 139,90
18,03 / kk (12 kk)

Polar V800HR -urheilukello

"Ehdottomasti laadukkain laite koko maail-
massa. Jos jotain haluaa moittia, akunkesto 
huono kylmässä." –Hepatiitti, Kuopio, 4.2.2015

Myös ammattiurheilijoille suunnattu vedenkestävä GPS-urheilukello. Tukee monilaji-
harjoittelua, lajiprofiilit täysin muokattavissa. Harjoittelun analysointi ja suunnittelu 
onnistuu maksuttomalla Polar Flow -ohjelmistolla. 

Musta Verk.com/31804
Sininen Verk.com/26549
Musta sykesensorilla     Verk.com/37332
Sininen sykesensorilla   Verk.com/26549

Syke-
sensorilla

Integroitu GPS

Aktiivisuusmittaus 24/7

Vedenkestävä 30 m asti

Samsung Gear Fit on erinomainen kumppani 
aktiiviseen elämään. Se yhdistyy matka-
puhelimeen Bluetooth 4.0 LE -yhteydellä.  
Rannekkeessa on sykeanturi 
ja se on roiske- ja pölytiivis.  
HUOM! Vaatii yhteensopivan  
Samsung Galaxy -puhelimen.  
Verk.com/32648

98,90
Roiskevesisuojattu

Integroitu sykemittaus

Täysin pyöreä 1,3" OLED-näyttö 
ja ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu kello tekevät LG G Watch 
Urbanen ulkonäöstä tyylikkään eikä sitä 
erota ensisilmäyksellä älykelloksi. Kellon 
ulkonäöstä huokuu laadukkuus, joten 
voit käyttää kelloa niin vapaa-ajalla kuin 
tärkeimmissä business-tapaamisissakin.  
Verk.com/32859

349,90
35,53 / kk (12 kk)

Sisäinen syke- ja askelmittari

Moderni ja korumainen muotoilu

Android Wear -käyttöjärjestelmä

IP67-vedenkestävä



Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jako paketilla televisioiden 

kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

Denver-DVD-soitin,  
kaksi 7” näyttöä

99,90

Samsung JU6472 -sarjan 
Smart 4K Ultra HD TV

WiFi Direct

Samsung H6400 -sarjan Smart 3D LED TV, 400 Hz

Samsung Smart Hub -valikosta löydät hurjan 
paljon sisältöä, jota on helppo navigoida mukana 
tulevan kosketuspinnallisen kaukosäätimen avulla. 
Samsungin sovellusvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi 
Katsomo ja Netflix, kun taas WiFi Direct mahdol-
listaa langattoman mediansiirron mobiililaitteilta. 
400 hertsin CMR-kuvanparannus varmistaa sulavan 
liike  toiston, ja Quad Core -prosessori nopeuttaa 
valikoiden selausta. 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• Energialuokka A+

40” UE40H6400 579,90 € Verk.com/56314
48” UE48H6400 679,90 € Verk.com/26676
55” UE55H6400 879,90 € Verk.com/12324

”Pakko sanoa että aivan huippu 
kapistus hintaisekseen!” 
–kimkur, Paltamo, 24.1.2015

679,90
63,03 / kk (12 kk)

48” 879,90
79,69 / kk (12 kk)

55”

ProCaster LE-40F406 Full HD LED TV, 40”

299,90
31,36 / kk (12 kk)

Energialuokka A

40 tuuman Full HD -kuva

200 Hz CMP

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Hyväkuvainen, ohutreunainen LED-taustavalaistu 
Full HD -televisio vaikkapa kakkostelkkariksi. 
Kaksi HDMI-liitäntää. USB-liitännän kautta voit 
toistaa media tiedostoja tai tallentaa suosikkioh-
jelmasi ulkoiselle kova levylle. Verk.com/37625 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• Energialuokka A

Television valkoinen versio LE-40F406W 
(hinta 329,90 €, Verk.com/36618).

Kahdelta 7” näytöltä on 
mukava katsella ohjelmia, 
ja helpon strap-tyylisen 
niskatukikiinnikkeen 
ansiosta soitin on 
nopea irroittaa autosta. 
Soitin toistaa DVD- ja 
CD-levyjen lisäksi video- ja 
kuvatiedostoja USB-muisti-
tikulta. Verk.com/24426

9-tuumainen versio MTW-981, 
149,90 €. Verk.com/44989

999,90
89,69 / kk (12 kk)

48”

1299,90
114,69 / kk (12 kk)

55”

Litteä 4K Ultra HD -resoluution 
Direct LED -taustavalaistu televisio 
uudistetulla Tizen-käyttöjärjestel-
mällä ja 100 hertsin natiivilla pane-
elilla. Älysovelluksia muun muassa 
Katsomo, Ruutu, Yle Areena ja Netflix. 
USB-tallennus ja -mediantoisto. 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivi-
rittimet. Energia luokka A+.

40” 799,90 € Verk.com/58736
48” 999,90 € Verk.com/58081
55” 1299,90 € Verk.com/58110

4K Ultra HD -resoluutio

Uusittu Tizen-käyttöliittymä

WiFi ja kotimaiset sovellukset

Picture Quality Index 900

DVB-T2 / C HD / S2 -virittimet

35,90

         saat
   kaupan päälle   €-hintaturva-vakuutuksen         kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista javain €-kortinhaltijalle. pinshintaturvavakuutus.com

€

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

400 Hz CMR -kuvanparannus

Ihanteellinen 
ratkaisu 
esimerkiksi 
mökille. 4G/
LTE-suodatin. 
Soveltuu 
UHF-kanaville 
21–69. Kevyt 
ja kompaktin 
kokoinen. 
Verk.com/
13423

König ANT-UHF51L-KN 
-UHF-ulkoantenni, 10,2–13,5 dB



599,90
56,36 / kk (12 kk)

Samsung UE48H6200 
48” Smart 3D LED-TV

295,00
30,95 / kk (12 kk)

199,90
23,03 / kk (12 kk)

ProCaster LE-32F400 LED-TV, 32”, 100 Hz
Oiva perustelevisio vaikkapa kodin kakkostelkkariksi tai opiskelijan huoneistoon. 
Ohutreunainen HD Ready TV on LED-taustavalaistu, ja siinä on kaksi HDMI-liitäntää. 
USB-liitännän kautta voit toistaa mediatiedostoja tai tallentaa suosikkiohjelmasi 
ulkoiselle kovalevylle. Energialuokka A. Verk.com/38754 

Katso myös paremmalla 200 hertsin kuvalla ja DVB-T2-digivirittimellä varustettu 
LE-32F405 (hinta 209,90 €, Verk.com/27052) sekä sen valkoinen versio LE-32F405W 
(hinta 219,90 €, Verk.com/31335).

100 Hz CMP

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T ja DVB-C HD

Energialuokka A

LG 49LB550V Full HD LED-TV, 49”

Full HD -resoluutiolla varus-
tettu 49 tuuman perus-
televisio, jonka LED IPS 
-paneelin katselukulma on 
laaja ja kirkkaiden värien 
kontrasti hyvä. Voit toistaa 
mediatiedostot helposti 
suoraan USB-muistilta tai 
peilata kännykän sisällön 
TV-ruudulle MHL-liitännän 
avulla. 100 hertsin MCI-ku-
vanparannus varmistaa 
hyvän kuvanlaadun. 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja 
DVB-S2 -digivirittimet 
sopivat kaikkiin talouksiin. 
Energialuokka A+. 
Verk.com/57220

Full HD -resoluutio

USB-tallennus ja -toisto

Energialuokka A+

399,90
39,69 / kk (12 kk)

DVB-T2/C HD/S2-virittimet

Älykäs tallentava HD-digiboksi antenni- ja kaapelitalouksiin. Helppokäyttöisen digibok-
sin 500 Gt:n kovalevylle mahtuu 250 tuntia tallenteita, ja boksiin voi liittää ulkoisen 
kovalevyn lisätallennustilaksi. Liittämällä laitteen kotiverkkoon voit esimerkiksi 
vuokrata elokuvia Headweb-palvelusta tai katsella YouTube-videoita. Valmius erikseen 
ostettavalle WiFi-adapterille. Verk.com/5258

HDThunder HD6500 Smart -HD-yhdistelmäboksi, 500 Gt

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämaksulla maksat vain laskutuslisän 3,95 € per lasku tilausten määrästä riippumatta. 
Todellinen vuosikorko esimerkiksi 1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

”Hintaansa nähden parempaa tuskin löytää tässä kokoluokassa. Kuva on hyvä ja 
ulkonäkö tyylikäs. Asennus todella helppoa. Jos ei tarvitse smart-ominaisuuksia, 
niin loistohankinta.” –puppe77, 8.5.2015

6 elokuvavuokrausta Makuunista

Watson 6 kuukaudeksi

Kaupan päälle:

Neliydinprosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

WiFi Direct
Älytelevisio, jossa on nopea 
neliydinprosessori, sisäänrakennettu 
WiFi ja langaton mediantoisto. 
Samsungin TV-sovellusvalikoimaan 
kuuluvat muun muassa Netflix, 
Katsomo ja Spotify. Television 200 
hertsin CMR-kuvanparannus tarjoaa 
pehmeän liikkuvan kuvan ja  Wide 
Color Enhancer Plus -teknologia 
varmistaa, että kuvan värit ovat 
eläväiset. Voit tallentaa suosikkioh-
jelmasi ulkoiselle USB-kovalevylle. 
DVB-T2- ja DVB-C HD -digivirittimet. 
Energialuokka A+. Verk.com/31214

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta



LET’S

Kampanja-aika 20.4.-10.6.2015. Lisätietoa kampanjasta microsoft../letsrock

Osta Microsoftin PC-oheislaitteita vähintään
25 eurolla ja yksi huikeista rock-henkisistä 
tuotepalkinnoista voi olla pian sinun!

PlayStation 4, 500 Gt + peli
PS4 merkitsee pelejä ilman rajoja – unohtu-
mattomia kokemuksia yksin tai jaettaviksi 
ystävien kanssa. Voit myös nauttia eloku-
vista, TV-ohjelmista ja musiikista kaikkialla.

PS4 + Witcher 3  Verk.com/35437
PS4 + Project Cars Verk.com/5251

399,90
39,69 / kk (12 kk)

29,90

PlayStation TV
PlayStation TV on pieni, sulavalinjainen ja helppo-
käyttöinen mikrojärjestelmä, jolla voit suoratoistaa 
PS4-pelejäsi televisioon ja pelata yhteensopivia 
PS Vita-, PSP- ja PS One -pelejä telkkarin näytöstä. 
Verk.com/50062

Työskentele mukavasta paikasta 
#WorkHappy

Esittelyssä uusi sukupolvi

Osta HP tietokone ja 
saat jopa 50€ hyvityksen 
HP Stream -tabletin ostosta.1

1  Tarjous on voimassa 1.4. - 30.6.2015 kun ostat Windows 8.1  HP kuluttajatietokoneen ja HP Stream tabletin yhdessä. Hyvitys 30€ Stream 7 -tabletista tai 
50€ Stream 8 -tabletista. Kampanjaehdot: www.hp.fi/rahaatakaisin. 

2  Office 365 Personal 1-vuoden lisenssi molemmille laitteille HP Stream -tabletin mukana. Saat laitteillesi täyden version Word, Excel ja 
Powerpoint -ohjelmista sekä 1TB OneDrive Online -tallennustilaa. Lisätietoa: www.office.com/information.

Mukana Office 365 
molempiin laitteisiin.2

+

HP Pavilion Mini Desktop -pöytäkone

HP Stream Tablet

HP Pavilion Mini tarjoaa suuren 
suoritustehon ilman suurta tornia. 
Tehokkaat toiminnot pienessä ja 
tyylikkäässä paketissa tarkoittaa 
sitä, että saat kaikki tarvitsemasi 
PC-tietokoneen ominaisuudet 
edulliseen hintaan.

300-020no Intel Pentium 3558U 299,90 € Verk.com/56782
300-030no Intel Core i3  399,90 € Verk.com/56805
300-050no Intel Core i5  499,90 € Verk.com/37725

alk. 299,90
31,36 / kk (12 kk)

Pelaa, työskentele ja nauti täydestä Windows 
8.1 kokemuksesta. Värikäs IPS-näyttö. 
Tehokas neliytiminen Intel Atom -suoritin ja 
32 gigatavun tallennustila.

5700no 7"  99,90 € Verk.com/38624
5901no 8", 3G-yhteys 199,90 € Verk.com/47270

alk. 99,90



LET’S

Kampanja-aika 20.4.-10.6.2015. Lisätietoa kampanjasta microsoft../letsrock

Osta Microsoftin PC-oheislaitteita vähintään
25 eurolla ja yksi huikeista rock-henkisistä 
tuotepalkinnoista voi olla pian sinun!

429,90
42,19 / kk (12 kk)

329,90
33,86 / kk (12 kk)

Acer Aspire 
ES5-551 15,6”
-kannettava

Acer Aspire 
ES1-711 17,3”
-kannettava

Acer Aspire XC-115
-pöytäkone

Acer Aspire U5-620 23” All-in-One -tietokone

Acer Aspire Switch 11
11,6” Windows 8.1 -kannettava

Kätevä laite, joka yhdistää kannettavan ja tabletin parhaat puolet. Neljä erilaista 
käyttötilaa varmistavat, että voit käyttää laitetta juuri haluamassasi asennossa. Jopa 
7,5 tunnin akunkestolla varustettu Switch 11 painaa vain reilun kilon verran ja kulkee 
näppärästi mukanasi kaikkialle. Käyttöjärjestelmänä Windows 8.1. Verk.com/28853

Upea All-in-One-tietokone, jossa yhdistyvät tyylikkyys ja suorituskyky. Intel Core i5 
-prosessori huolehtii, että tehoa riittää vaativampiinkin askareisiin, ja erillinen NVIDIA 
GeForce GTX 850M -grafiikkaohjain pyörittää pelit ja elokuvat vaivatta. 23 tuuman Full 
HD -IPS-kosketusnäytön värit ovat rikkaat ja eläväiset, katselukulmat laajat 178 astetta 
ja sormenjälkiä hylkivä teknologia pitää näytön puhtaana. Verk.com/39914

999,90
89,69 / kk (12 kk)

23” Full HD -kosketusnäyttö

Intel Core i5 -tuplaydinsuoritin

NVIDIA GTX850M -ohjain Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin 
ja toimistoon! Tehoa tuo AMD:n 
suorituskykyinen E2-6110 -neliydin-
suoritin, neljä gigatavua keskusmuistia 
sekä tilava 500 gigatavun kovalevy. 
Verk.com/39179

249,90
27,19 / kk (12 kk)

”Pienikokoinen, mutta tehokas peruskone, jossa 
hintalaatu suhde on kohdallaan. Sopii pieneen 
tilaan.” –Henkka 59, 31.3.2015

AMD E2-6110 -neliydinsuoritin

4 Gt RAM, 500 Gt HDD

Kannettava jokapäiväisiin askareisiin, jonka 
hinta ei päätä huimaa. Sujuvan käytön varmis-
tavat Intel Celeron N2840 -tuplaydinsuoritin, 4 Gt 
keskusmuistia sekä 500 Gt:n kovalevy. Mainio liitäntäva-
likoima helpottaa lisälaitteiden kytkemistä. Verk.com/6556

Koko kodin kannettava, jossa riittää puhtia myös kevyeen viihdekäyttöön. Järeä AMD 
A8-7100M -neliydinsuoritin, neljä gigatavua keskusmuistia ja nopea sekä äärimmäisen 
luotettava 120 Gt:n SSD-levy varmistavat sujuvan käytön. Verk.com/54630

17,3” HD+ -LED-näyttö

Intel Celeron -tuplaydinsuoritin

4 Gt RAM, 500 Gt:n HDD

AMD A8 -neliydinsuoritin

15,6” HD-näyttö

AMD Radeon R5 Graphics

4 Gt RAM, 120 Gt:n SSD

349,90
35,53 / kk (12 kk)

Intel Atom -neliydinsuoritin

11,6” -HD-kosketusnäyttö

Jopa 7,5 tunnin akunkesto

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille

Ei koske Samsungin eikä  
ProCasterin tuotteita.
verk.com/kolmevuotta

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk 
tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämaksulla maksat 
vain laskutuslisän 3,95 € / lasku tilausten määrästä riippumatta. 
Todellinen vuosikorko esim. 1000 euron ostoksesta 12 kk:n 
maksuajalla on 14,72 %.



iOS-oikotiet

Pelihiiri

Logitech G910 -pelinäppäimistö Logitech G430 
-kuulokemikrofoni

Logitech G502 -hiiri

Logitech Ultrathin Keyboard Folio for iPad Air 
-näppäimistö ja suoja

Logitech Ultrathin Keyboard Cover -näppäimistösuoja

Logitech Type+ -näppäimistö ja suoja iPad Air 2:lle

209,90
23,86 / kk (12 kk)

89,90

29,90

29,90

89,90

Todella nopea näppäimistö. Jopa 25 
prosenttia tavallista nopeampien painallusten 
ansiosta saat etulyöntiaseman taisteluissa, 
joissa joka millisekunti on tärkeä. Entistä 
parempi kestävyys takaa, että paras pelinäp-
päimistö kestää kulutusta. Verk.com/10317

Romer-G-kytkimet

Taustavalaistu

Arx Control -sovellus

Tarjoaa ennennäkemättömiä mahdolli-
suuksia pelivälineen mukauttamiseen. 
Alustaoptimoinnin kalibrointi, painon 
säätö, dpi-tarkkuuksien nopea vaihto 
ja 11 ohjelmoitavaa painiketta. 
Verk.com/0079

Langallinen

Dolby  7.1 -kuuloketilaääni sekä tarkka ja 
kirkas äänentoisto. Kankaisten korva-
kuppien ja kevyen rakenteen ansiosta 
kuulokemikrofoni tuntuu miellyttävältä 
tuntikausien pelaamisen jälkeenkin. 
Verk.com/17348

iPad Airin kanssa toimivalla näppäi-
mistökotelolla kirjoittaminen käy 
nopeasti, sulavasti ja mukavasti. Se 
on myös niin ohut ja kevyt, että sitä 
tuskin huomaa. 

Midnight Navy Verk.com/29735
Midnight Black Verk.com/45558

Täysikokoiset näppäimet

Täydellinen kumppani iPadillesi. Tyylikäs ja 
erittäin ohut alumiininen näytönsuoja, joka 
tuntuu hyvältä ja näyttää vielä paremmalta. 
Täyteen ladatun akun käyttöaika on kuusi 
kuukautta. Sopii yhteen iPad 2:n ja iPadin 
3. sukupolven kanssa. Verk.com/12053

Näppäimistön sisältävä suojakotelo 
iPad Air 2 -tabletille. Type+ sisältää 
Bluetooth-näppäimistön, jonka väljän 
näppäinasettelun ja iOS-pikanäppäinten 
ansiosta kirjoittaminen on tutuntuntuista, 
nopeaa ja tarkkaa. Verk.com/52189

”Kunpa olisin tiennyt aiemmin näppiksen 
helpottavan näin suunnattomasti laitteen 
käyttöä niin olisin tilannut aikapäivää sitten. 
Kätevä kiinnitys ipadiin, pysyy hyvin pystyssä, 
niin junassa sylissä kuin pöydällä.” 
–Talousalan ihminen, 
Hyvinkää, 12.3.2015

139,90
18,03 / kk (12 kk)

Kaksi katseluasentoa

Automaattinen lepotila

Samsung U28D590D -näyttö

399,90
39,69 / kk (12 kk)

Neljä kertaa Full HD:tä tarkempi kuva, mahtava 370 
kandelan kirkkaus sekä uskomattomat miljardi väriä tuovat 
kuviin loistoa aivan uudella tavalla. Nopea 1 millisekunnin 
vasteaika takaa häntimättömän kuvan nopeimmissakin 
elokuvissa sekä peleissä ja Game Mode -pelitila ehostaa 
pelikokemusta entisestään. Verk.com/20221

Loppuerä erikoishintaan!

4K Ultra HD -resoluutio

Vasteaika 1 ms

DisplayPort ja 2 × HDMI

Minimalistinen muotoilu
”Pienen säädön jälkeen loistokuvainen ja kirkas näyttö. Yksi parhaista 
tämän hintaluokan 4k-näytöistä. Ainoana miinuksena jalustan säätöjen 
puute.” –Nipsumiksu, Tampere, 19.4.2015



iOS-oikotiet

Pelihiiri

Logitech G910 -pelinäppäimistö Logitech G430 
-kuulokemikrofoni

Logitech G502 -hiiri

Logitech Ultrathin Keyboard Folio for iPad Air 
-näppäimistö ja suoja

Logitech Ultrathin Keyboard Cover -näppäimistösuoja

Logitech Type+ -näppäimistö ja suoja iPad Air 2:lle

209,90
23,86 / kk (12 kk)

89,90

29,90

29,90

89,90

Todella nopea näppäimistö. Jopa 25 
prosenttia tavallista nopeampien painallusten 
ansiosta saat etulyöntiaseman taisteluissa, 
joissa joka millisekunti on tärkeä. Entistä 
parempi kestävyys takaa, että paras pelinäp-
päimistö kestää kulutusta. Verk.com/10317

Romer-G-kytkimet

Taustavalaistu

Arx Control -sovellus

Tarjoaa ennennäkemättömiä mahdolli-
suuksia pelivälineen mukauttamiseen. 
Alustaoptimoinnin kalibrointi, painon 
säätö, dpi-tarkkuuksien nopea vaihto 
ja 11 ohjelmoitavaa painiketta. 
Verk.com/0079

Langallinen

Dolby  7.1 -kuuloketilaääni sekä tarkka ja 
kirkas äänentoisto. Kankaisten korva-
kuppien ja kevyen rakenteen ansiosta 
kuulokemikrofoni tuntuu miellyttävältä 
tuntikausien pelaamisen jälkeenkin. 
Verk.com/17348

iPad Airin kanssa toimivalla näppäi-
mistökotelolla kirjoittaminen käy 
nopeasti, sulavasti ja mukavasti. Se 
on myös niin ohut ja kevyt, että sitä 
tuskin huomaa. 

Midnight Navy Verk.com/29735
Midnight Black Verk.com/45558

Täysikokoiset näppäimet

Täydellinen kumppani iPadillesi. Tyylikäs ja 
erittäin ohut alumiininen näytönsuoja, joka 
tuntuu hyvältä ja näyttää vielä paremmalta. 
Täyteen ladatun akun käyttöaika on kuusi 
kuukautta. Sopii yhteen iPad 2:n ja iPadin 
3. sukupolven kanssa. Verk.com/12053

Näppäimistön sisältävä suojakotelo 
iPad Air 2 -tabletille. Type+ sisältää 
Bluetooth-näppäimistön, jonka väljän 
näppäinasettelun ja iOS-pikanäppäinten 
ansiosta kirjoittaminen on tutuntuntuista, 
nopeaa ja tarkkaa. Verk.com/52189

”Kunpa olisin tiennyt aiemmin näppiksen 
helpottavan näin suunnattomasti laitteen 
käyttöä niin olisin tilannut aikapäivää sitten. 
Kätevä kiinnitys ipadiin, pysyy hyvin pystyssä, 
niin junassa sylissä kuin pöydällä.” 
–Talousalan ihminen, 
Hyvinkää, 12.3.2015

139,90
18,03 / kk (12 kk)

Kaksi katseluasentoa

Automaattinen lepotila

iPhone 6
Alkaen 698,90 €

iPhone 6 ei ole vain isompi – se on kaikin tavoin 
parempi. Suurempi, mutta ohuempi. Tehokkaampi, 

mutta energiatehokas. Se on uuden sukupolven 
iPhone. iPhone 6 alkaen 698,90 €. iPhone 6 Plus 

alkaen 776,90 €.

Kaikkien aikojen ohuin iPad on myös kaikkein 
kyvykkäin. Se on täynnä edistyksellistä teknolo-

giaa, kuten Touch ID -sormenjälkitunnistin. 
iPad Air 2 Wi-Fi alkaen 499,90 €. 

iPad Wi-Fi + Cellular alkaen 619,90 €.

iPad Air 2
Alkaen 499,90 €

Samanaikaisesti kaksitaajuuksinen 802.11n Wi-Fi. 
Nopea ja helppo käyttöönotto iPhonella, iPadilla, 

iPod touchilla tai Macilla. Se on nopea kaikin 
tavoin. Verk.com/16451

AirPort Express
97,90 €

Alkaen 1498,90 €

Uusi MacBook tarjoaa täysimittaisen käyttökokemuksen kaikkien aikojen pienimmässä ja kompakteimmassa Mac-kannettavassa. Jokainen 
elementti – uusi näppäimistö, Force Touch -ohjauslevy, 12 tuuman Retina-näyttö, USB-C-portti, akku ja emolevy – on suunniteltu kokonaan 

uusiksi. Näin teimme laitteesta sekä ohuemman että entistä paremman. Teimme kuitenkin enemmän kuin vain uuden kannettavan. Näytimme 
niille uuden suunnan. Saatavilla kullan, hopean ja tähtiharmaan värisenä.



149,90
18,86 / kk (12 kk)

599,90
56,36 / kk (12 kk)

EOS M3 vastaa suorituskyvyltään digitaalista järjestelmäkameraa, mutta 
kulkee mukana yhtä helposti kuin kompaktikamera. Nauti laadukkaasta 
valokuvauksesta missä tahansa. Verk.com/56943

Osta tämän kameran yhteydessä jokin seuraavista objektiiveista, niin saat  
Canonilta rahaa takaisin:

• 35 € hyvitys EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM -objektiivin ostoksesta
• 35 € hyvitys EF-M 22mm f2 STM -objektiivin ostoksesta
• 45 € hyvitys EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM -objektiivin ostoksesta
• Kampanja on voimassa 31.7. saakka. Lisätietoja osoitteessa canon.fi/kampanjat

799,90
73,03 / kk (12 kk)

Canon EOS M3 + EF-M 18-55 mm IS STM

24 megapikseliä

APS-C-kenno

WiFi- ja NFC-valmius

Canon PowerShot G7 X -digikamera

Takintaskuun mahtuva Canon PowerShot G7 X on kuvanlaadultaan kuin järjestel-
mäkamera valovoimaisen objektiivin, suurikokoisen kuvakennon ja uuden DIGIC 6 
-prosessorin ansiosta. Verk.com/49180

20 megapikseliä

Valovoima f/1,8–2,8

13,2 × 8,8 mm:n kenno

Canon EOS 760D -runko

Vie valokuvaus uudelle tasolle 24,2 megapikselin kennolla, mukautettavalla 19 pisteen 
automaattitarkennusjärjestelmällä ja monipuolisilla säädöillä. Verk.com/26655

Osta tämän kameran yhteydessä jokin seuraavista objektiiveista, niin saat Canonilta rahaa 
takaisin:

• 35 € hyvitys EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM-objektiivin ostoksesta
• 35 € hyvitys EEF 40mm f2.8 STM -objektiivin ostoksesta
• 50 € hyvitys EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM -objektiivin ostoksesta
• 50 € hyvitys  EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM -objektiivin ostoksesta
• Kampanja on voimassa 31.7. saakka. Lisätietoja osoitteessa canon.fi/kampanjat

799,90
73,03 / kk (12 kk)

24 megapikseliä

Infonäyttö

APS-C-kenno

Canon i-SENSYS LBP600 -mustavalkotulostin

Edullinen ja pieneen tilaan mahtuva mustavalkotekniikalla toimiva lasertulostin kotiin 
tai pientoimistoon. 

• Musta, Verk.com/53126 
• Valkoinen, Verk.com/39263

74,90
A4-mustavalkolaser

18 sivua minuutissa

600 x 600 dpi:n tarkkuus

42,90
A4-värimustesuihku

Tulostaa, kopioi, skannaa

4800 x 600 dpi:n tarkkuus

Helppokäyttöinen ja tilaa säästävä, tyylikkään valkoinen monitoimilaite tulostukseen, 
skannaukseen ja kopiointiin. Lisävarusteena saatavien XL-musteiden avulla säästät 
tulostuskustannuksia. Verk.com/19485

31,90
Canon CL-546 
-mustekasetit.
Verk.com/31812

63,90
Canon 725 
-laservärikasetti. 
Verk.com/13092

Canon imageFORMULA P-208II -asiakirjaskanneri
Pienikokoinen mobiiliskanneri on hyvä valinta liikkuvaan työntekoon ja kotikäyttäjille. 
10 arkin automaattinen asiakirjansyöttölaite ja nopea kaksipuolinen skannaus.
3 vuoden takuukampanja – lue lisää Canon.fi/kampanjat. Verk.com/14587

Canon PIXMA MG2550 -monitoimitulostin

vuoden
takuukampanja



Kahvia, 
olkaa hyvä

Ströme Monolith -kahvinkeitin

Lipton Kahvilapakkaus, 180 pussia Arvid Nordquist Classic -kahvit, 12 × 500 g

Paulig Espresso 
-kahvipavut, 1 kg

OBH Nordica Precision Grinder 
-kahvimylly

Dolce Gusto Circolo Automatic 
-kapselikahvinkeitin

Moccamaster KBG741 AO -keitin

29,90 99,90 159,90
19,69 / kk (12 kk)

39,90 79,90

Dolce Gusto -kapselit

Pauligin makunautinnot Italian ja 
Keski- Amerikan tyyliin: perinteinen 
Originale, pehmeä Favorito, vahva 
100-prosenttinen arabica-maku 
Supremo sekä ammattilaisten 
tarpeisiin kehitetty Barista. 
Hae kaikki maut haulla paulig 
espresso paahtoaste

18,90
paketti

15,90

Lipton Kahvilapakkauksella nostat 12 eri 
makua esiin pieneenkin tilaan. Avattu 
Kahvilapakkaus toimii myös esillelaittoteli-
neenä. Laaja teevalikoima ja houkutteleva 
esillepano takaavat tyytyväiset asiakkaat tai 
vieraat. Maut: Russian Earl Grey, Darjeeling, 
Metsämarja, Vihreä Tee Orient, Vihreä Tee 
Sitrus, Rooibos, Sitruuna, Yellow Label, Earl 
Grey, Siniset marjat, Vanilja ja Hedelmäyrtti-
tee. Verk.com/57775

12 makua

15 pussia per maku

45,00

Arvid Nordquistin suosikkimaut 
Mellan, Gran Dia, Franskrost 
ja Festivita eivät jätä 
hyväilemättä 
kenenkään 
makunystyröitä. 
3,75 € per paketti. 
Hae kaikki maut 
haulla arvid classic

Tyylikäs rosterinen 
kahvinkeitin. 
Keittää kerralla 12 
kuppia (1,5 litraa). 
Selkeä mitta-as-
teikko kupeittain. 
Valaistu elektro-
ninen virtakytkin 
sekä automaatti-
nen virrankatkaisu. 
Keittimen kään-
tyvä ja irroitettava 
suodatinyksikkö on 
helppo täyttää ja 
puhdistaa.  
Verk.com/36068

Kompakti ja 
tehokas kahvimylly 
jauhaa kahvipavut  
haluttuun karkeuteen. 
Yhdeksän jauhatusastetta 
hienosta espresso- ja 
suodatinjauhatuksesta 
karkeaan pressopannu-
jauhatukseen. Sää det tä vä 
jauhin kiekko. Kerralla 
2–12 kuppia. Papu säiliön 
tilavuus 200 g ja jauhe-
säiliön 100 g. Irrotettava 
jauhinkiekko.  
Verk.com/13464

Helppokäyttöinen 
kapselikahvinkeitin, 
jolla täydellisten 
juomien valmis-
tus onnistuu 
sekunneissa. 
Tuotteen 
ostajalle 
35 € takaisin 
pankkitilille 
maksettuna. 
Lue lisää 
verkosta: 
Verk.com/
18571 

Kahvia 
vastajauhetuista 
pavuista! Tyylikäs 
musta Grind & 
Brew -kahvinkei-
tin kahvimyllyllä. 
Voidaan käyttää 
myös normaalin 
suodatinkahvin 
valmistukseen.  
Verk.com/57987

Käsityötä 
pienintä yksityis-
kohtaa myöten. 
Automaattinen 
virrankatkaisu, 
kaksi erillistä 
vastusta. Keittää 
10 kuppia kahvia. 
Automaattinen 
tippalukko. Sekoit-
tava aromikansi. 
Hae värit haulla 
moccamaster 
kbg741

UTZ-sertifioitua kahvia

Eri paahtoasteita

Russell Hobbs Chester Grind & Brew

4,90

Dolce Gusto -maut on kätevä tapa tutustua kahvien 
kattavaan maailmaan. Hae maut haulla dgmakuRahaa 

takaisin 
35 €



Whirlpool-pesukoneille ja kuivausrummuille kotiinkuljetus kaupan päälle 24.5. saakka!

Whirlpool AWO/D6114

Edestä täytettävä A++ -energi-
aluokan pyykinpesukone 6 kg:n 
täyttömäärällä. 6th SENSE -sensori-
tekniikka optimoi veden ja sähkön 
kulutuksen ohjelmien aikana. Clean+ 
-tahranpoistotoiminto puhdistaa 
pinttyneetkin tahrat jo alhaisissa 
lämpötiloissa. Verk.com/15776

Energialuokka A++

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A+++

Linkous 1400 rpm

Näyttö ja ajastin

Linkous 1400 rpm

Whirlpool AWO/D8254

Tehokas pesukone hiiliharjattomalla moot-
torilla ja 6th SENSE -sensori tekniikalla. 
Wave Motion -teknologian ansiosta kone 
pesee pyykit hyvin matalissakin lämpö-
tiloissa. Verk.com/38159

Whirlpool AWE6516 Whirlpool AWE8840

Kompakti päältä täytettävä 
pyykin pesukone energia luokalla 
A+ ja 5 kg:n täyttömäärällä. 
Linkousnopeus 1000 rpm, 
18 pesuohjelmaa ja vaahdon 
valvonta. Verk.com/31418

Näytöllä ja ajastimella varustettu 
tehokas 6th SENSE -pesukone 
pesee pyykin aina parhaalla 
pesutuloksella vettä ja energiaa 
säästäen. Nopea tunnin päivit-
täispesu. Verk.com/46698

Whirlpool AWE9070

6th SENSE -tekniikka varmistaa 
täydellisen pesutuloksen 
alhaisella veden- ja energianku-
lutuksella.  Koneessa on näyttö 
ja ajastin. Verk.com/22076

289,90
30,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

289,90
30,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

399,90
39,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

399,90
39,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

439,90
43,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

999,90
89,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

899,90
81,36 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Hiiliharjaton moottori

10 vuoden moottoritakuu

Whirlpool-pesutorni, 9 kg             Whirlpool-pesutorni, 8 kg

Pesutorni, jossa on A+++ -energialuokan hil-
jaisella, hiiliharjattomalla Inverter moottorilla 
varustettu pesukone. Energiatehokas A -50 % 
-energialuokan lämpöpumppukuivausrumpu 
elektronisella kosteudentunnistuksella.  
Verk.com/10418

Hiljaisella ja tehokkaalla hiiliharjattomalla 
moottorilla varustettu pyykinpesukone 
ja lämpöpumpputekniikalla varustettu 
energia tehokas kuivausrumpu. Kuivaus-
rummun elektroninen kosteudentunnistus  
lopettaa automaattisesti kuivaamisen, kun 
pyykit ovat kuivia. Verk.com/50606

Lämpöpumpputekniikka

Energialuokka A+++

Energialuokka A -50 %

Hiiliharjaton moottori

Linkous 1400 rpm

10 vuoden moottoritakuu

10 vuoden moottoritakuu

6th SENSE -tekniikka

Norm. 1239,70 €Norm. 989,70 €

Energialuokka A+

Energialuokka A+ Täyttömäärä 6 kg Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A++ Energialuokka A++

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 8 kg

Täyttömäärä 5 kg Linkous 1200 rpm Linkous 1200 rpm

Linkous 1400 rpm

Lämpöpumpputekniikka

Hiiliharjaton moottori Hiiliharjaton moottori

10 vuoden moottoritakuu



Norm. 499,90 €

339,90
34,69 / kk (12 kk)

Whirlpool WBE3114W

Energialuokka A+

Äänitaso 39 dB

”Laite toimii hyvin ja on melkeinpä äänetön. 
Kaiken lisäksi se miellyttää silmää!”  
–Mummeli69, Oulu, 26.9.2014

A+ -energialuokan jääkaappipakastin. 
Selkeä ohjauspaneeli,  lasi- ja 
ovihyllyt säädettävissä. Jääkaapin 
tilavuus on 194 litraa ja pakastimen 
113 litraa. Kätisyys vaihdettavissa. 
Mitat (KxLxS): 1750 x 595 x 649 mm. 
Verk.com/14291

Whirlpoolin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Energialuokka A+

Äänitaso 42 dB

389,90
38,86 / kk (12 kk)

Whirlpool WBE3321A+NFW

NoFrost-automaattisulatus

NoFrost-automaattisulatus estää 
huurteen syntymisen pakastimeen 
eikä kaappia tarvitse sulattaa.  Jää-
kaapin elektronisen ohjauspaneelin ja 
näytön avulla pakastinta ja jääkaappia 
voidaan säätää erikseen vaivattomasti 
ja tarkasti. Verk.com/16957

Whirlpool ACM 816/BA -induktiotasoWhirlpool AKZM784/IX -erillisuuni, teräs

Norm. 599,90 € Norm. 549,90 €

399,90
39,69 / kk (12 kk)

399,90
39,69 / kk (12 kk)

Selkeä ohjauspaneeli, LCD -näyttö, 6th SENSE 
-uunitoiminnot ja integroitu paistomittari. Elektroni-
nen lämpötilan valinta ylläpitää tasaisien lämpötilan. 
Verk.com/29808

Induktiotaso neljällä keittoalueella. Touch- kosketus-
ohjauspaneeli liukusäätimellä. Haudutus- ja matala-
lämpö esim. suklaan sulattamiseen. FlexiCook-alue 
joustavaan käyttöön. Verk.com/44140

Upo-liedet, leveys 50 cm

Neljä induktiokeittoaluetta ja 48-litrai-
nen kiertoilmauuni, jonka lämpötila on 
50–250 °C. Eco-emalipinnat ja AquaClean 
helpottavat uunin puhdistusta. Digitaali-
nen ajastin. Verk.com/49922

Neljä valurautakeittotasoa, yksi nopea 
salamalevy. Lämpötila 50–250 °C. Sileät 
Eco-emalipinnat. Lieden kaksilasisen 
luukun ansiosta pintalämpötila on 
alhainen. Verk.com/37381

Keraamitasossa on neljä nopeaa 
Hi-light-keittoaluetta. 49-litraisen 
uunin lämpötila on 50–250 °C. Sileät 
Eco-emalipinnat ja kaksilasinen luukku. 
Energia luokka A. Verk.com/2569

249,90
27,19 / kk (12 kk)

549,90
52,19 / kk (12 kk)

349,90
35,53 / kk (12 kk)

Anton Oliver -mikroaaltouunit Samsung-mikroaaltouunit

Mekaaninen mikroaaltouuni
Helppokäyttöinen ja kompakti. Viisi eri 
tehoa, esim. sulatustoiminto. Jopa 35 
minuutin käyttöaika. Pyörivä lasialusta. 
Verk.com/20809

Digitaalinen mikroaaltouuni grillillä
Tehokas mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combi-toi-
minnolla. Pyörivä lasialusta ja pikakäynnistys. 
Verk.com/47726

44,90 79,90

Teho 700 W Teho 800 W

Neljä valurautakeittotasoa, kaksi nopeaa 
salamalevyä. Kiertoilmauunin lämpötila 
on 50–250 °C. Uunissa on sileät, helposti 
puhdistettavat Eco-emalipinnat ja 
kaksilasinen luukku. Verk.com/30797

299,90
31,36 / kk (12 kk)

"Tässä liedessä yhdis-
tyy edulliseen hintaan 
kaikki toiminnot mitä 
induktioliedessä 
tarvitaan." –Jopo54, 
28.2.2015

"Juuri sopiva liesi 
kahden hengen 
talouteen. Nopea 
ja helppo pitää 
puhtaana." –Satu70, 
22.6.2014

"Hintaansa nähden 
täysi vastine. Tuottee-
seen ollaan tyytyväisiä." 
–oma ostos, 31.7.2014

"Oikein hyvä ja 
onnistunut ostos 
mökkiliedeksi, uuni 
toimii ja levyt läm-
penevät nopeasti." 
–Marita61, 31.8.2014

69,90 99,90

Teho 800 W Teho 800 W

Samsung ME71A 
Tyylikäs ja helppokäyttöinen. T.D.S.- 
tasalämpötekniikka ja pyörivä alusta 
lämmittävät ruoan tasaisesti ja nopeasti. 
Keraaminen sisäpinta. Verk.com/46174

Samsung MS23F301EAW
Elektroninen ja tilava (23 l). T.D.S.-
tasalämpötekniikka ja pyörivä alusta. 
Selkeässä näytössä näkyy kellonaika sekä 
lämmitysaika. Verk.com/46171

Säästä 

200 € Säästä 

150 €

Samsungin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

449,90
43,86 / kk (12 kk)

/ kpl

599,90
56,36 / kk (12 kk)

/ kpl

Whirlpool WME3612W -jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava energiatehokas 
(A+) jääviileäkaappi suurella tilavuudella. 
Excellent Fit -muotoilun ansiosta 
asennusmahdollisuudet ovat rajattomat. 
Äänitaso 38 dB, tehokas LED-valaistus. 
Verk.com/46525

Whirlpool WVE2652NFW kaappipakastin 
Huurtumaton NoFrost-pakastin sopii 
täydellisesti keittiöön kuin keittiöön. 6th 
SENSE -sensorit havaitsevat lämpötila-
muutokset ja palauttavat optimaalisen 
lämpötilan elintarvikkeiden pakastuttua. 
Verk.com/46611

Samsung RR34H6200WW -jääkaappi 
Multiflow-tekniikka – jääkaapin lämpötila 
on aina tasainen ja ihanteellinen. Elintar-
vikkeet jäähtyvät nopeammin ja säilyvät 
pidempään tuoreina. Tehokas LED-torniva-
laistus ja Inverter-kompressori (10 v takuu). 
Verk.com/48415

Samsung RZ27H6200WW -kaappipakastin
Tyylikästä pakastinta ei tarvitse sulattaa 
No Frost -tekniikan ansiosta. Multiflow 
ylläpitää tasaista lämpötilaa. Runsaasti 
tilaa, Black display -näyttö ja LED-valaistus. 
Tehokas Inverter-kompressori (10 v takuu).  
Verk.com/48421



249,90
27,19 / kk (12 kk)

229,90
25,53 / kk (12 kk)

389,90
38,86 / kk (12 kk)

289,90
30,53 / kk (12 kk)

Electrolux EAP450 -ilmanpuhdistin

Huippumallinen ilmanpuhdistin isoihin 
tiloihin ja vaativaan käyttöön. Puhtaan 
ilman tuotto (CADR) enintään 495 m3/h, 
vastaa 103 m2:n pinta-alaa. 
Verk.com/15137

Tilasuositus max. 103 m2 

Pestävä HEPA 13 -suodatin

Pestävä antibakteerinen esisuodatin

Electrolux EAP300 -ilmanpuhdistin

Tehokas ja tyylikäs ilmanpuhdistin esim. 
makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. 
Puhtaan ilman tuotto (CADR) enintään 
335 m3/h, vastaa 70 m2:n pinta-alaa. 
Verk.com/15660

Tilasuositus max. 70 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

HEPA 13 -suodatin

199,90149,90
18,86 / kk (12 kk)

Takaa ihanteellisen sisäilman puhdistaen jopa 99,97 % 
siitepölystä, pölypunkeista, bakteereista, viruksista ja 
tupakansavusta. Kapasiteetti 35 m². Laite on saanut Aller-
gia- ja astmaliiton allergia tunnuksen. Verk.com/48892

Erittäin hiljainen

Ajastin ja 3 nopeutta

Ilmanvaihto 210 m3/tunti

Kuin edellinen malli, mutta lisäksi ilmanlaadun ilmaisin 
kertoo huoneilman reaaliaikaisen puhtauden, nopeuksia 
on 5 ja laite soveltuu 70 m²:n tilaan. Se on saanut Aller-
gia- ja astmaliiton allergia tunnuksen. Verk.com/48921

OBH Nordica 6153, 35 m² OBH Nordica 6154, 70 m²

Erittäin hiljainen Viisi nopeutta

Ajastin ja 5 nopeutta Tuoksuannostelija

Soveltuu n. 70 m²:n alueelle Tilasuositus enintään 50 m2

Stadler Form Viktor, valkoinen

Pieni, mutta sitäkin sisukkaampi Viktor asettaa riman 
korkealle puhtaalle ilmalle huimilla CARD -arvoillaan. 
Verk.com/41571

Norm. 169,90 € Norm. 249,90 € Norm. 265,90 €

23,03 / kk (12 kk)

Laite suihkuttaa paineella vesi-pesuaineliuoksen 
puhdistettavaan kohteeseen ja imee veden ja lian 
heti takaisin säiliöön - kohteen pinta on puhdas ja 
kuivuu erittäin nopeasti. Verk.com/5183

Kärcher Home Line SE 6.100 -tekstiilipesuri

Sopii kaikenlaisten kodin kovien pintojen puhdis-
tukseen. Hygieenistä ja turvallista puhdistusta 
ilman kemikaaleja. Verk.com/54737

Kärcher  SC 2 Premium -höyrypuhdistin

129,90
17,19 / kk (12 kk)

”Todella kätevä esim. kaakeleiden puhdis-
tukseen. Nyt ovat pesuhuone ja wc kiiltävät!” 
–takkuumies, Vantaa, 6.2.2015

99,90

Electrolux ClassicSilence

Hiljainen, tehokas ja näppärä. 
Pölynpoistokyky kovalta lattialta 
A-luokkaa. Pestävä E12-suodatin 
poistaa pienimmätkin hiukkaset.  
Mukana parkettisuulake. 
Verk.com/54387

179,90
21,36 / kk (12 kk)

699,90
64,69 / kk (12 kk)

799,90
73,03 / kk (12 kk)

Electrolux UltraOne Origin

AeroPro Extreme -suulake ja auto-
maattinen tehonsäätö. Hiljainen, 
vain 69 dB(A). Allergy PlusTM 
-suodatin puhdistaa poistoilman 
pienimmätkin hiukkaset. Erinomai-
nen liikkuvuus ja käsiteltävyys.                             
Verk.com/37139

Electrolux UltraOne Ergo

Imuri, jonka puhdistuskyky 
on huippuluokkaa. Selkeät 
ja isokokoiset elektroniset 
painikkeet, imutehon näyttö 
sekä pölypussin ja suodattimen 
ilmaisin tekevät siivouksesta 
sujuvaa. Verk.com/38408

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Norm. 249,90 €

iRobot Roomba 871 -pölynimurirobotit iRobot Roomba 880 -pölynimurirobotit

Roomba 871 on ihanteellinen apuväline allergiakotiin ja lemmikkien omistajille. Lisäksi 
se on käytännössä huoltovapaa. Se siivoaa, vaikka et olisi kotonakaan! Pakkauksessa 
tulee mukana kaksi virtuaaliseinää, joilla pystyt rajaamaan imurointialueen. 
Verk.com/44465

Roomba 880 on ihanteellinen apuväline allergiakotiin ja lemmikkien omistajille. Se 
siivoaa, vaikka et olisi kotonakaan! Pakkauksen mukana tulevat virtuaalimajakat ohjaavat, 
opastavat ja rajoittavat imurin imurointi aluetta ennennäkemättömällä tavalla. 
Verk.com/44466

"Ei oikein olla tavallisesti jaksettu 
imuria näyttää meidän kotona 
mutta tämän avulla pysyy 
puhtaana. Tykätään!" 
–lissu88, Espoo, 17.11.2014



39,909,90 99,90

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Domesto Basic 7000 BTU / 8–15 m2 Domesto Basic 9000 BTU / 15–30 m2 

Kompakti 2-in-1 -siirrettävä ilmastointilaite 
pieneen huoneeseen! Jäähdyttää tai poistaa 
kosteutta! Jäähdytysteho 7000 BTU / 2000 W. 
Mekaaninen säädin. Koko 288 x 428 x 640 mm. 
Kaksi eri tehoa. Verk.com/41133

"Helppo arvostella = äänekäs, 
minimaaliset säädöt, helppokäyttöinen, 
ajaa asiansa, halpa." –mousemaster, 
Slovenia, 3.7.2014 249,90

27,19 / kk (12 kk)

Tehokas siirrettävä ilmastointilaite, jolla viilennät 
15-30 m2:n huoneen tai huoneiston energia-
tehokkaasti. Käyttövalmis suoraan paketista, 
mukana 1,5-metrinen lämpimän ilman poisto-
putki ja ikkuna-asennussetti. Verk.com/41104

Tilasuositus max 30 m2

Tilasuositus max 15 m2

Jäähdyttää, lämmittää tai poistaa kosteuttaJäähdyttää tai poistaa kosteutta

24 h ajastin, kaukosäädin ja 3 tehoa

49,90 79,90

Domesto-tuulettimet

Domesto Gliding Grille 
Tehokas ja hiljainen torni-
tuuletin kauko-ohjaimella. 
Patentoitu kääntymisliike 
laajalla 115 asteen kulmalla. 
Kolme tuuletusnopeutta ja 
käynnistysajastin. 
Verk.com/16401

Domesto BOX 
AIRCOOL BLACK 
Monikäyttöinen 
tuuletin jäähdyttää tai 
kosteuttaa ilman! Kolme 
tuuletusnopeutta, 
LED-näyttö ja ajastin. 
Verk.com/47940

Parranajokone myötäilee tarkasti ihoa ja 
kasvojen muotoja. Titanium -X parran-
ajokoneen terät ovat erittäin kestävät 
taaten erinomaisen ajotuloksen. Kolme 
itsenäisesti liikkuvaa teräosaa kahdessa 
kehässä. Ladattava/verkkokäyttöinen. 
Verk.com/47335

Norm. 59,90 €Norm. 14,90 €

Remington R6150 Philips Click&Style YS521/17 2-in-1Avec KS8900

Avec-pöytätuulettimet

       Braun Oral-B PRO5000 

ProWhite – terve suu, joka näkyy hymyssäsi. 
7 600 hellävaraista edestakaista liikettä 
minuutissa poistavat tehokkaasti plakkia.  
Verk.com/20171

18,90 39,90

Oral-B 3D -puhdistusjärjestelmä värähtelee, 
pyörii ja sykkii poistaen jopa 100 % enem-
män plakkia kuin tavallinen hammasharja. 
Päivittäinen puhdistus -asetus sekä mekaa-
ninen paineentunnistin.  Verk.com/8683

Oral-B 3D -puhdistusjärjestelmä värähtelee, 
pyörii ja sykkii poistaen jopa 100 % enem-
män plakkia kuin tavallinen käsikäyttöinen 
hammasharja. Harjan mukana toimitetaan 
SmartGuide- näyttö, joka ohjaa hampaiden 
harjaamista. Verk.com/10155

Braun Vitality ProWhite Braun Oral-B PRO600

109,90

Avec 9” -pöytätuuletin, 
valkoinen
Yhdeksän tuuman 
pyötätuuletin  
23 cm:n halkaisijalla. 
Kaksi nopeutta ja 
hiljainen käyntiääni. 
Verk.com/30833

Avec 12"  
-pöytätuuletin, musta
Mukavan viileä 12 tuuman 
pöytä tuuletin 30,5 cm:n 
halkaisijalla. Kolme nopeutta 
ja hiljainen käyntiääni. 
Verk.com/31106 14,90 19,90

HeadBlade Sport

Kalju on kaunista ja kauneudella on 
hintansa, nyt vain 2 €! Pujota keskisormi 
laitteen kahvan läpi, aseta höylä päälaelle 
ja höylää hiukset pois. Verk.com/23611

SodaStream Football Breo-hierontalaite

2,00 4,00 6,00

12 x 40 ml annospakkausta, joista jokai-
sesta valmistat yhden litran valmista 
juomaa. 12 eri makua. Verk.com/46431

Ströme Scarlet Touch

Kaksi puhallusnopeutta ja lämpötilaa 
sekä kylmäpuhallus. 1,8-metrinen 
virtajohto. Verk.com/6357

Loppuerät tuotteita nyt tasarahalla!

2,00Erä 300 kpl!
Erä 300 kpl!

Nyt voit ajaa parran ja siistiä vartalo-
karvat samalla laitteella. Partakoneen 
ja trimmerin sisältävässä monitoimi-
laitteessa on erilliset lisäosat parran 
ajamiseen ja vartalokarvojen
trimmaamiseen. Verk.com/50915

Parranajokoneen kolmiosainen ajopää 
mukautuu kasvonpiirteisiin varmistaen 
tarkan ajotuloksen. Helppokäyttöinen 
trimmeri viiksien, parran ja pulison-
kien muotoiluun. Koneen runko on 
vesipestävä. Verk.com/17732

Uutuus!

Pieni hierontalaite kulkee helposti 
mukana ja on todella helppokäyttöinen. 
Tyylikkään moderni valkoinen muotoilu. 
Verk.com/39219

Erä 600 kpl!
Erä 600 kpl!



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

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

Ota osaa €-syntymäpäivähaasteeseen

ja voita airBalticin lentoja!
Onko Norsunluurannikon 
sodan loppuminen 
Drogban ansiota?
KYSYMYS: Onko totta, että Norsunluurannikon
sisällissodan loppuminen on Didier Drogban 
ansiota?

VASTAUS: Didier Drogballa todella oli osuuten-
sa Norsunluurannikon ensimmäisen sisällis-
sodan rauhanprosessissa, mutta kerrotaan 
ensin taustaa. 

Norsunluurannikon ensimmäinen sisäl-
lissota puhkesi loppuvuodesta 2002, kun 
maa jakautui presidentti Laurent Gbag-
boan vastaisiin kapinallisiin ja hallituksen 
joukkoihin. Kapinalliset pitivät hallussaan 
maan pohjoisosia, kun hallituksen joukot 
majailivat etelässä.

Maaliskuussa 2007 Didier Drogba ehdotti, 
että Norsunluurannikon maajoukkue pelaisi 
Afrikan mestaruuskilpailujen karsintaotte-
lunsa Madagaskaria vastaan Bouakéssa, ka-
pinallisten hallitsemassa kaupungissa maan 
pohjoisosassa.

Ottelu järjestettiin kesäkuun alussa, Norsut 
voittivat 5–0. Maali jokaista sodan vuotta koh-
den, maalaili paikallinen sanomalehti seuraa-

vana aamuna. Hallituksen joukot sekä 
kapinalliset pitivät järjestystä yllä sulas-
sa sovussa. Ottelu oli tärkeä askel kohti 
hauraaksi osoittautunutta rauhaa, 
joka saavutettiin neljää kuu-
kautta myöhemmin.

Kumpi on
parempi, 
Litti vai Zlatan?
KYSYMYS: Kumpi, Litti vai
Zlatan, on Pohjoismaitten kaik-
kien aikojen paras jalkapalloilija?

VASTAUS: Nyt pistit pahan. Jari Litmanen ja 
Zlatan Ibrahimovic ovat Pohjoismaiden kirk-
kainta kärkeä, mutta kyllä muitakin suuria 
persoonia löytyy Pohjolan perukoilta. Ruot-
sin Gunnar Nordahl ja Nils Liedholm olivat 
jumalan asemassa Italian AC Milanissa, rik-
koen ennätyksiä 50-luvulla. Tanskasta nou-
see nimet Michael ja Brian Laudrup. Norja ja 
Islanti voidaan unohtaa listalta. Vaikka näis-
täkin maista on tullut kansainvälisille kentille 
hienoja pelaajia, kirkkaimpaan kärkeen mah-
tuvaa tähteä saadaan vielä odottaa.

Tuomarin TOP3 Pohjolan futari-tähdet. 
Jos kansalla on toinen mielipide, sen voi 
ilmaista Tuomarin palstan kommenttiket-
jussa.

3. JARI LITMANEN
Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilija, joka 
oli Ajaxin 90-luvun maailman parhaan seu-
rajoukkueen moottori ja tärkein pelaaja. Li-
tin johdolla Mestarien liigan voitto 1994-95 ja 
seuraavana vuonnakin suurimmassa fi naalis-
sa. Loukkaantumiset käänsivät uran pahasti 
laskuun, mutta silti maaginen pelaaja, joita ei 
synny kuin kerran sadassa vuodessa.

2. MICHAEL LAUDRUP
Ehkä Pohjoismaiden taitavin pallonkä-
sittelijä, suorastaan maaginen. Voitti 

urallaan paljon: viidesti La Ligan, 
ensin Barcelonassa neljä ker-

taa ja vielä Real Madridissa 
kerran 1995. Mestaruus 
löytyy palkintokaapista 
myös Seria A:sta Juven-
tuksen paidassa. Teki pe-
laajista parempia aivan 
kuin Suomen hitti-Litti.

1. ZLATAN IBRAHIMOVIC
Poikkeuksellinen yksilö. Iso, 

tekninen, pelisilmä huippuluokkaa 
ja pystyy ratkaisemaan pelejä vaikka itse. 

Täydellinen kärkipelaaja. Ruotsalaistaikuri, 
jonka arvoa kuvaa parhaiten mestaruuksien 
määrä. Jengi, jossa Zlatan on iskenyt maaleja, 
on voittanut maansa mestaruuden viimeisen 
11 vuoden aikana peräti yhdeksän kertaa, to-
sin Juventuksen kaksi voittoa vuotta kumot-
tiin myöhemmin oikeudessa. Maajoukkuelu-
kematkin ovat kovat: maaottelumatseja tilillä 
95 ja verkkokin on pöllynnyt 46 kertaa.

Jätä oma urheiluaiheinen kysymyksesi 
osoitteessa: city.fi /tuomari

Tuomarin palstalta voit lukea parhaat 
urheiluaiheiset läpät mm. otsikoilla:

• Olympiahistorian halveksuttavin tempaus
• Pelinumero tekee urpon
• Pohjoisamerikkalaisen ja eurooppalaisen
 fanikulttuurin erot
• Näillä eväillä tyttöystäväkin nauttii 
 futismatsista
• Kaikkien aikojen paras taklaaja
• Viimeinen hurja kaukalossa ilman kypärää
• Takatukka ja tehot lähtivät
• Ei hätää Suomi! Huonoinkin futismaa 
 voi voittaa!

Kysy mitä 
tahansa urheilusta, 
Tuomari vastaa ihan 

mitä tahansa.
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Ainutlaatuisen pyöreän ja putkimaisen muotoilun ansiosta UE BOOM -kaiutin 
kykenee tuottamaan selkeää ja tasapainoista musiikkia 360 astetta jokaiseen 
suuntaan. Langattoman yhteyden kantama on jopa 15 metriä äänilähteestä.

Siirrettävä, langaton muskelikaiutin. Tuota järkyttävän upea ääni ja koko kropassa 
tuntuva basso 360 asteen alueelle – missä sitten oletkaan. 30 metrin kantaman 
ansiosta voit pitää bileitä missä vain. Hae värit haulla megaboom

Orkidea Verk.com/48872
Vihreä Verk.com/23738 
Punainen Verk.com/5170

UE BOOM UE MEGABOOM

139,90
18,03 / kk (12 kk)

339,90
34,69 / kk (12 kk)



Onko Norsunluurannikon 
sodan loppuminen 
Drogban ansiota?
KYSYMYS: Onko totta, että Norsunluurannikon
sisällissodan loppuminen on Didier Drogban 
ansiota?

VASTAUS: Didier Drogballa todella oli osuuten-
sa Norsunluurannikon ensimmäisen sisällis-
sodan rauhanprosessissa, mutta kerrotaan 
ensin taustaa. 

Norsunluurannikon ensimmäinen sisäl-
lissota puhkesi loppuvuodesta 2002, kun 
maa jakautui presidentti Laurent Gbag-
boan vastaisiin kapinallisiin ja hallituksen 
joukkoihin. Kapinalliset pitivät hallussaan 
maan pohjoisosia, kun hallituksen joukot 
majailivat etelässä.

Maaliskuussa 2007 Didier Drogba ehdotti, 
että Norsunluurannikon maajoukkue pelaisi 
Afrikan mestaruuskilpailujen karsintaotte-
lunsa Madagaskaria vastaan Bouakéssa, ka-
pinallisten hallitsemassa kaupungissa maan 
pohjoisosassa.

Ottelu järjestettiin kesäkuun alussa, Norsut 
voittivat 5–0. Maali jokaista sodan vuotta koh-
den, maalaili paikallinen sanomalehti seuraa-

vana aamuna. Hallituksen joukot sekä 
kapinalliset pitivät järjestystä yllä sulas-
sa sovussa. Ottelu oli tärkeä askel kohti 
hauraaksi osoittautunutta rauhaa, 
joka saavutettiin neljää kuu-
kautta myöhemmin.

Kumpi on
parempi, 
Litti vai Zlatan?
KYSYMYS: Kumpi, Litti vai
Zlatan, on Pohjoismaitten kaik-
kien aikojen paras jalkapalloilija?

VASTAUS: Nyt pistit pahan. Jari Litmanen ja 
Zlatan Ibrahimovic ovat Pohjoismaiden kirk-
kainta kärkeä, mutta kyllä muitakin suuria 
persoonia löytyy Pohjolan perukoilta. Ruot-
sin Gunnar Nordahl ja Nils Liedholm olivat 
jumalan asemassa Italian AC Milanissa, rik-
koen ennätyksiä 50-luvulla. Tanskasta nou-
see nimet Michael ja Brian Laudrup. Norja ja 
Islanti voidaan unohtaa listalta. Vaikka näis-
täkin maista on tullut kansainvälisille kentille 
hienoja pelaajia, kirkkaimpaan kärkeen mah-
tuvaa tähteä saadaan vielä odottaa.

Tuomarin TOP3 Pohjolan futari-tähdet. 
Jos kansalla on toinen mielipide, sen voi 
ilmaista Tuomarin palstan kommenttiket-
jussa.

3. JARI LITMANEN
Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilija, joka 
oli Ajaxin 90-luvun maailman parhaan seu-
rajoukkueen moottori ja tärkein pelaaja. Li-
tin johdolla Mestarien liigan voitto 1994-95 ja 
seuraavana vuonnakin suurimmassa fi naalis-
sa. Loukkaantumiset käänsivät uran pahasti 
laskuun, mutta silti maaginen pelaaja, joita ei 
synny kuin kerran sadassa vuodessa.

2. MICHAEL LAUDRUP
Ehkä Pohjoismaiden taitavin pallonkä-
sittelijä, suorastaan maaginen. Voitti 

urallaan paljon: viidesti La Ligan, 
ensin Barcelonassa neljä ker-

taa ja vielä Real Madridissa 
kerran 1995. Mestaruus 
löytyy palkintokaapista 
myös Seria A:sta Juven-
tuksen paidassa. Teki pe-
laajista parempia aivan 
kuin Suomen hitti-Litti.

1. ZLATAN IBRAHIMOVIC
Poikkeuksellinen yksilö. Iso, 

tekninen, pelisilmä huippuluokkaa 
ja pystyy ratkaisemaan pelejä vaikka itse. 

Täydellinen kärkipelaaja. Ruotsalaistaikuri, 
jonka arvoa kuvaa parhaiten mestaruuksien 
määrä. Jengi, jossa Zlatan on iskenyt maaleja, 
on voittanut maansa mestaruuden viimeisen 
11 vuoden aikana peräti yhdeksän kertaa, to-
sin Juventuksen kaksi voittoa vuotta kumot-
tiin myöhemmin oikeudessa. Maajoukkuelu-
kematkin ovat kovat: maaottelumatseja tilillä 
95 ja verkkokin on pöllynnyt 46 kertaa.

Jätä oma urheiluaiheinen kysymyksesi 
osoitteessa: city.fi /tuomari

Tuomarin palstalta voit lukea parhaat 
urheiluaiheiset läpät mm. otsikoilla:

• Olympiahistorian halveksuttavin tempaus
• Pelinumero tekee urpon
• Pohjoisamerikkalaisen ja eurooppalaisen
 fanikulttuurin erot
• Näillä eväillä tyttöystäväkin nauttii 
 futismatsista
• Kaikkien aikojen paras taklaaja
• Viimeinen hurja kaukalossa ilman kypärää
• Takatukka ja tehot lähtivät
• Ei hätää Suomi! Huonoinkin futismaa 
 voi voittaa!

Kysy mitä 
tahansa urheilusta, 
Tuomari vastaa ihan 

mitä tahansa.

sen joukot sekä
stystä yllä sulas-
rkeä askel kohti

utta rauhaa,
ää kuu-

n?
vai
en kaik-
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1992 19931991 1991 1992 1993 1994 1995 19951990 1990

MC Hammerin salihousut 
videolla U Can’t Touch This

Anna Abreu syntyy

Miss Suomeksi valitaan Tanja Vienonen 
(Karpela-Saarela-Karpela)

Uuno Turhapuro, herra Helsingin herra 
on vuoden katsotuin elokuva

Saippuasarjan Kauniit ja rohkeat ensiesitys Suomen televisiossa

Simo Rantalainen ja Jari Sarasvuo ryhtyvät 
juontamaan Hyvät, pahat ja rumat talk show’ta

Hätänumero 000 vaihdetaan numeroon 112Backstreet Boys perustetaan

“Kylä lähtee!” Tamperelaishuumorin sanansaattaja 
Kummeli  (1991-) elää huippukauttaan

Radiokanava KissFM perustetaan

Nuortenohjelma   

K AK A
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1995 1995
1996 1996 1996 1996 1997 19991997 1998 1998 1999

  Jyrkin ensiesitys televisiossa

MM-95, #neverforget

Amatsonia-keskusteluohjelma alkaa, ja sitä juontavat Yazka ja Marianne Heikkilä

Miss Suomeksi valitaan ruskea tyttö Lola Odusoga (nyk. Wallinkoski) Ensimmäinen Ikea avataan Suomeen

Tupac Shakur kuolee

Suomalainen huume-elokuva Sairaan kaunis maailma ilmestyy

Televisiokanava nelonen aloittaa toimintansa

Jaana Pelkonen aloittaa nuortenohjelma Jyrkin juontajana

Bill Clintonin ja harjoittelija Monica Lewinskyn 
sikarisuhde paljastuu ja kohahduttaa maailmaa

Salatut elämät alkaa pyöriä televisiossa

Y2K ja millennium: vuosituhanteen
vaihteen pelätään sekoittavan

tieto-, lasku, -ja lentokoneet

KAIKILLA kulttuuri-ilmiöillä tu-
lee hetki, jolloin häpeä väistyy 
nostalgian tieltä. Aikaa kuluu 

tarpeeksi, jotta nolo lakkaa olemas-
ta hävettävää ja ruma kestämätöntä. 
Vuosien pehmeä sulo langettaa muis-
tojen ylle lempeän suvaitsevan ver-
hon, joka silittää päätä ja sanoo, että 
se oli silloin sellaista, ja hyvä niin. Se 
hetki on 1990-luvulle viimeistään nyt.

Rednex ja Ace of Base ovat coolim-
pia kuin koskaan. Nappiverkkarit, ruu-
tupaidat ja tuttikorut kaivetaan nafta-
liinista ja vanhoja valokuvia ladataan 
Instagramiin kaikkien ihasteltavaksi. 
Neon 2:n roikkuvat tukat ja kirjaillut 
liivit löytyvät jokaisesta muotilehdestä.

Ysäri oli pitkään se aikakausi, jonka 
kukaan ei uskonut tulevan uudelleen 
muotiin. Jota kukaan ei uskonut ke-
nenkään nostalgisoivan tai fiilistele-
vän. Toisin kävi. Ysäri elää nyt suurinta 
nousukauttaan.

Ihanan, kamalan 90-luvun viehätys 
piilee oikeassa ajassa. Ankeasta lamas-
ta syntyi monipuolinen popkulttuuri, 
joka herkutteli nautinnoilla ja rikkoi 
rajoja. Tuore musiikki oli Suomessa-

kin kaikkien saatavilla: musiikkitele-
visio alkoi näkyä jokaisen kotisohvalta 
ja kaupalliset radiokanavat valjastet-
tiin nuorisokulttuurin sanansaattajik-
si. Nuorison musiikkiohjelmat löysivät 
tiensä paitsi Ylen kanaville, myös mai-
nostelevisioon. Musiikkia paitsi kuun-
neltiin, myös katseltiin. Tyylejä ihan-
noitiin ja matkittiin.

Ysärimusiikin fiilistelijöitä on kar-
keasti arvioiden kahta tyyppiä: en-
simmäisessä porukassa ovat ne kol-
mekymppiset, jotka muistelevat omaa 
nuoruuttaan. Sitä, kun KissFM valta-
si radioaallot. Kun biisejä nauhoitet-
tiin radiosta kasetille ja musakanavil-
ta VHS-nauhoille. Kun CatCat lauloi 
Euroviisuissa ja jokaisen suomalaisen 
popbiisin kertosäkeessä sanottiin kan-
sainvälisesti “beibi”. Toinen porukka on 
niitä tyyppejä, jotka ovat jämähtäneet 
90-luvulle. Niitä, jotka eivät ole nuo-
ruutensa jälkeen kuunnelleet aktii-
visesti uutta musiikkia. Lisäksi ysäriä 
fiilistelevät nuoremmat polvet, jotka 
tykkäävät Aikakoneesta samalla taval-
la kuin vanhempansa Beatlesista: ar-
vostan, vaikken ollut paikalla. Kaikille 

ryhmille uppoavat samat nostalgiset 
veisut, mutta hiukan eri syistä.

Ysärifi ilistelyn alle jäävät eurodan-
cen ulkopuoliset genret. Rokki, grunge 
ja hiphop elivät myös kulta-aikaansa 
90-luvulla, mutta sitä on vaikea muis-
taa Dr. Albanin, DJ Bobon, E-Typen ja 
Snapin leiman takaa. Huipulla ysärillä 
olivat myös rokkinimet Nirvana, Red 
Hot Chili Peppers, Offspring ja R.E.M., 
poppiartistit Madonna, Oasis ja Alanis 
Morissette sekä räppi- ja r’n’b-skenen 
Busta Rhymes, Puff Daddy, Destiny’s 
Child sekä Beastie Boys. Toisaalta se, 
että ysäriä leimaavat sellaiset nimet ku-
ten Spice Girls tai 2 Unlimited, ei ole ol-
lenkaan huono. Ikoninsa kullakin vuo-
sikymmenellä, ja suokaamme se niille.

Aikakausi tunnistetaan parhaiten 
tyyleistään ja musiikistaan, ja ne kul-
kevat yleensä käsi kädessä. Fiftaria, 
70-lukua ja kasaria on retroilun nimis-
sä elvytetty uudelleen jo kyllästymiseen 
asti. 1990-luku saattaa olla viimeinen 
originelli vuosikymmen kummassakin 
- vai osaako joku sanoa, miltä 2000-lu-
vun muoti näytti? Ehkä kymmenen 
vuoden päästä.

Ysärileffa- ja festarit
YSÄRILIIKEHDINTÄ konkretisoituu lähi-
tulevaisuudessa kahden aiheelle vihkiy-
tyneen festarin ja ysäridancelle kunniaa 
tekevän leffan muodossa. Himos-festa-
reiden tyypit olivat itse innoissaan ysä-
ristä ja päättivät pari vuotta sitten pistää 
pystyyn ysäridancelle omistetun Jysäri-
festarin. Paikalle odotettiin vaatimatto-
masti väkeä, mutta syntyikin ryntäys ja 
festari on ollut menestys siitä lähtien.

Helsingissä herättiin ysäriin myöhem-
min, mutta tälle vuodelle Suvilahden We 
Love 90’s tulee isoilla panoksilla. Ohjelmaa 
on laajennettu dancen ulkopuolelle ja mes-
siin tulee Ressu Redfordin, Natalie Imbrug-
lian ja Coolion kaltaisia aikansa kuvia.

Never-Ending Dream on ysäridances-
ta kertova dokumenttielokuva, joka sai 
joukkorahoituksessa 20 000 euroa rik-
ki. Dokkarin ohjaa mainion Tavarataivas-
dokkarin tekijä Petri Luukkainen ja sen 
käsikirjoittaa ylistetyn Kaspar Hauser 
-näytelmän kirjoittaja Johannes Ekholm.

Y S A R IY S A R I
I H A N AI H A N A
M A L AM A L A

MISTÄ LÄHTIEN YSÄRISTÄ ON KULUNUT JO NIIN KAUAN, ETTÄ SITÄ SAA LUVALLA FIILISTELLÄ?MISTÄ LÄHTIEN YSÄRISTÄ ON KULUNUT JO NIIN KAUAN, ETTÄ SITÄ SAA LUVALLA FIILISTELLÄ?
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ILMAISFESTARIT

Kyläjuhlat
K U M P U L A N  kyläjuhlat pitävät tänä 
vuonna taukoa, mutta ei hätää, kotoisas-
ta kyläjuhlatunnelmasta pääsee nautti-
maan esimerkiksi Käpylässä. Käpylän 
kyläjuhlia vietetään tuttuun tapaan Akse-
li Toivosen kentällä 6. kesäkuuta. Ensim-
mäisiksi esiintyjiksi vahvistettiin Kunin-
gasidea, Tiisu, Anna Kokkonen, Positiwe 
Band, Boneyard Coyotes ja Ahti & Hait. 
Täällä kotiseuturakkaus jyllää ja paikal-
lisidentiteetti vahvistuu.
Käpylän kyläjuhlat, 6. kesäkuuta.

KOTISEUTURAKKAUTTA

Tanner tömisee
I L M A I S T E N  festareiden listalle pi-
tää nostaa ainakin pari tapahtumaa 
Alppipuiston kesästä. Linnanmäen 
kupeessa järjestetään joka vuosi iso 
kasa kiinnostavia konsertteja, joista 
Elephantasy pistää tantereen tömise-
mään funkyn perhepiknikin muodos-
sa heinäkuun alussa. Herkullista ka-
turuokaa, sirkusta, lasten ohjelmaa ja 
laadukasta rytmimusaa toivottavasti 
keskikesän helteessä.
Elephantasy, 4. heinäkuuta, Alppipuisto.

RYTMIÄ KESÄÄN

Käpylässä on rentoa.
Alppipuisto kylpee 
auringossa.

Säröisiä nuoria naisia
Helsingin Teurastamolla kesäkuussa järjestettävä Sideways Helsinki 
luottaa vahvoihin nouseviin naisartisteihin ja kulttibändeihin.

TEKSTI: PANU JANSSON

“AIKA särmikästä ja rentoa eikä ai-
na niin sliipattua”, kuvailee Full-
steamin promoottori Artemi Remes 
uuden Sideways-festarin suurinta 
tähteä Azealia Banksiä.

Remes oli juuri hetkeä aiemmin 
kuvannut lähes samoilla sanoilla 
koko Sideways-fes-
tarin kantavaa ideaa. 
Ideana oli tehdä fes-
tari, jonka ilmapii-
ri ei olisi liian jäykkä 
tai kliininen. Banks 
edustaa yhtä festa-
riohjelmaan punot-
tua punaista lankaa, 
jonka tarkoituksena 
on tuoda esiin sär-
mikkäitä ja energisiä 
nuoria naisartisteja. 

“Värikäs sosiaalinen julkikuva ja 
ristiriitainen hahmo, joka tarjoaa yh-
den musiikillisen paalun, jonka va-
raan tapahtumaa on hyvä rakentaa."

Banks oli suhteellisen helppo 
keissi promoottorin näkökulmas-
ta. Keikka lyötiin lukkoon hyvissä 
ajoin ensimmäisten joukossa ja se 
alkoi osaltaan ohjaamaan festarin 
kattausta. Azealian vanavedessä Si-
dewaysiin saapuvat muun muassa 
länsinaapuristamme vähemmistö-
jen oikeuksia puolustava räppäri Sil-

vana Imam ja kansainväliseksi pop-
tähdeksi matkalla oleva Beatrice Eli 
sekä Briteistä saapuvat räppäri Little 
Simz ja elektropop-artisti Shura.

Remeksen mukaan festareiden 
rakentaminen on tällaisten punais-
ten lankojen punomista.

“Me halutaan luoda punaisten 
lankojen vyyhti, joka ulottuu mu-

siikkiohjelman ulko-
puolellekin. Festarei-
den aikana tai vasta 
niiden jälkeen kävijät 
voi tehdä oivalluk-
sia siitä, mitkä asi-
at kuuluvat yhteen ja 
esimerkiksi puheoh-
jelmasta saattaa löy-
tää vinkkejä niistä. 
Jättäisin ne kuitenkin 
ihmisten löydettäväk-
si. Ei väkisin, että on 

pakko löytää jotain, vaan tapahtuu 
enemmän huomaamatta.”

Toista punaista lankaa voi lähteä 
etsimään kulttibändi The Jesus and 
Mary Chainin keikasta ja sen ym-
pärille rakentuneesta post-punk- ja 
vaihtoehtomeiningistä, mitä edus-
taa myös Killing Joke, toinen per-
jantain pääesiintyjistä.

“Meidän line-upissa on bän-
dejä, joissa voi kuulla kaiku-
ja The Jesus and Mary Chainistä. 
Maailmassa on monta bändiä 

Provinssi
Seinäjoki 24.–27.6.
Muse, Calvin Harris, 
Faith No More

Himos Juhannus
Jämsä 18.–20.6.
Pendulum DJ Set, E-Type, 
Don Huonot

Nummirock, 
Kauhajoki 18.–20.6.
Testament, Arch Enemy, Heaven Shal Burn

Tuska Open Air Metal Festival
Suvilahti 26.–28.6.
Alice Cooper, Sabaton, In Flames, Lamb Of God

Ruisrock
Turku 3.–4.7.
Pharrell Williams, Ellie Goulding, 
Axwell / Ingrosso, Disclosure

Pori Jazz
Pori 11.–19.7.
Emeli Sandé, Kool & The Gang, Kylie Minoque, Robert Plant
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Azealia Banks 
tuo energiansa 
Teurastamolle.

Festari, joka 
ei ole sliipattu,
jäykkä tai 
kliininen.
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Rauhan asialla
A L P P I P U I S T O N  Pax-festivaali on 
Suomen suurin rauhanfestivaali. Tar-
jolla musiikkia, taidetta ja maailman-
parannusta. Suomen virallinen räppi-
hippi Asa nousee lauteille bändinsä 
kanssa, kuten myös Hopeajärvi, Dim-
jami, Hermanni Turkki ja eestiläinen 
Jan Helsing. Pax päättää Alppipuiston 
kesän kuukauden kestävän kahdeksan 
ilmaisfestarin sarjan.
Pax-festivaali, 26. heinäkuuta, 
Alppipuisto.

PEACE & LOVE OTA OSAA UG-FESTARIT

Laatujätettä
J Ä T T Ö M A A -festari on yhtä kaunis
kuin nimensä, mutta se ei tee siitä huo-
noa. Kouvolalainen hiekkakenttä kerää
yhteen kymmeniä vaihtoehtoskenen
oleellisimpia bändejä rentoon poikkitai-
teelliseen juhlaan. Sisäänpääsymaksu
on vapaaehtoinen. Koneen säätiön apu-
rahan avulla pyörivän festarin teema on
tänä vuonna liikkuva kuva. Tapahtumaan
kutsutaan kansainvälisiä ja kotimaisia vi-
deotaiteilijoita omilla teoksillaan.
Jättömaa, 18.–19. heinäkuuta, Kouvola.

Jättömaa rokkaa.
Jättiläiset 
tulevat!

HELSINGIN  kaupunkifestarit ovat 
runsaslukuisia ja vetävät valtavan 
määrän kävijöitä, mutta entises-
sä pääkaupungissamme kuhina on 
kaupungin kokoon nähden huomat-
tavaa ja tarjolla on liikehdintää sekä 
isoille massoille että notkeille ala-
kulttuureille. Turku ei ole ollenkaan 
paskempi kaupunki kesäisin.

Suomen vanhin rockfestivaali, 
45-vuotias Ruisrock on edelleen tu-
lessa. Viime vuonna Turun Ruissa-
loon houkuteltiin ennätysyleisö, 93 
000 kävijää (100 000 meni rikki vuon-
na 1971, kun festari järjestettiin toista 
vuotta ja paikkana oli Ruissaloa edel-
tänyt Saarenniemi) ja festarin järjes-
täjät saivat onnistumisestaan kiitosta 
sekä alan ammattilaisilta Musiikki & 
Media -tapahtumassa että Soundin 
ja Rumban lukijoilta parhaan festari 
-äänestyksen voiton muodossa. 

Tämän vuoden ohjelma antaa 

odottaa jälleen yleisöryntäystä. Siitä
pitävät huolen muun muassa maa-
ilman suurimpiin artisteihin lukeu-
tuva Pharrell Williams, jättisuosiosta
nauttiva brittiläinen Ellie Goulding
sekä länsinaapurin edm-ihmeisiin
lukeutuva Axwell /\ Ingrosso. 

Vaihtoehtoisempaan kulttuurin-
nälkään Turku tarjoilee H2Ö-festa-
rin, minkä ajalle suomalainen un-
derground raivaa tyhjän kohdan
kalenteristaan heinäkuun lopulle.
Teollisuusromanttiseen miljööseen
valikoituneella artistikattauksella on
meriitteinään jotain muuta kuin le-
vymyynti, oli se sitten omaperäinen
ote omaan genreensä tai ehdotto-
muuden tuoma katu-uskottavuus.
Pelkkä festarin ohjelman selaaminen
tuottaa soittolistaradioiden tahdissa
päivänsä pilaaville ahaa-elämyksen
suomalaisen musiikin todellisesta
rikkaudesta.

Turun festarit eivät ole paskoja
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Turku Modern
Turku 9.–12.7.
Lauma sekalaista Suomesta ja ulkomailta

Ilosaarirock
Joensuu 17.–19.7.
Placebo, Bastille, 
Damien (Jr. Gong) Marley

Kotkan Meripäivät
Kotka 23.–26.7.
Haloo Helsinki!, Within Temptation, Eppu Normaali

Pipefest
Jämsä 23.–25.7.
Wu-Tang Clan, 
Schoolboy Q, Future

Qstock
Oulu 24.–25.7.
Selah Sue, 
Santa Cruz, The Sounds

Summer Sound Festival
Messukeskus 24.–26.7.
Alesso, Armand Van Helden, Showtek

H2Ö
Turku 24.–25.7.
Sonic Boom, 22-Pistepirkko, Aavikko 
ja lukuisia muita pieniä ja kiinnostavia bändejä.

We Love The 90´s
Suvilahti 28.–29.8.
E-Type, 2 Unlimited, East 17, Natalie Imbruglia, Coolio

Seinäjoki
Hiphop Festival 4.–5.9.

Gavlyn, Asa, Likanen Etelä, Paperi-T

Flow Festival
Suvilahti 14.–16.8.
Major Lazer, Pet Shop Boys,
The War on Drugs, 
Roisin Murphy, Beck

t

Taidetta yössä
EL OK UU S S A  Helsingissä sutisee ko-
vasti juhlaviikkojen myötä. Tarjolla on 
jos jonkinlaista ilmaistapahtumaa. Kiin-
nostuneet ehtivät aktivoitua löytämään 
omalle taiteelliselle ilmaisulle kanavan 
esimerkiksi Taiteiden yössä. Taiteiden 
yö on rihmastomainen kudelma sato-
ja eri tapahtumia ja kuka tahansa voi 
ilmoittaa omansa mukaan. Puuttuuko 
maailmasta unelmiesi tapahtuma? Pi-
täisikö asialle tehdä jotain?
Taiteiden yö, 20. elokuuta, Helsinki.

Blockfest
Tampere 21.–22.8.

Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, 
Mobb Deep, T.I.

SYYSKUUELOKUUHE INÄKUU

perustettu tän pohjalta, vaikka siitä 
ei tullut koskaan menestystä levy-
myynnillisesti. Uskon, että ne jotka 
on bändiä kuunnellut tulevat paikal-
le, jos sattuvat olemaan lähimaas-
tossa. Niiden saundijälki on niin 
valtava, että toisaalta nuorempikin 
yleisö tuntee ne omien suosikkiensa 
kautta”, Remes hehkuttaa The Jesus 
and Mary Chainiä, jo-
ka soittaa Sidewaysissä 
Psychocandy-levynsä 
kokonaisuudessaan.

Hieman vastaavan-
laista kulttibändien 
punaista lankaa voi 
hakea myös räppipuo-
lelta, missä vanhan 
koulun edustajana 
nähdään The Pharcy-
de, joka tekee kunniaa 
ysäriräpin ehdottomiin 
klassikoihin kuuluvalle The Bizarre 
Ride II the Pharcyde -debyytilleen. 
Tulevaisuuden kulttiartistiksi räp-
pipuolelta voi nostaa ainakin Earl 
Sweatshirtin.

Fullsteam on tosissaan Sideway-
sin kanssa. Se on suomalaisen mu-
siikin monitoimitalon ensimmäi-
nen oma isompi festari, jota on 
suunniteltu jo pitkään. Ensin piti 
löytää hyvä paikka. Se löytyi yri-
tyksen entisen konttorin kulmilta 
Teurastamolta.

“Tapahtumaa on suunniteltu 
jo 4-5 vuotta ja jossain vaiheessa 
ikään kuin havahduimme Teuras-
tamon toimivuuteen ja monipuoli-
suuteen. Paikan löytymisen lisäksi 
ajankohta vaikutti. Helsingin kesä 
on aika täynnä tapahtumia, mutta 
kesäkuussa on vähemmän tällaista”, 
Remes kertoo festarin ensiaskelista.

T e u r a s t a m o n 
orastavasta kuhi-
nasta huolimatta 
alueella ei ole jär-
jestetty vielä tämän 
koko luokan tapah-
tumia. Onnistunut 
festari toisi alueel-
le uusia kävijöitä 
ja parhaimmillaan 
kaupungin omista-
man alueen arvos-
tus nousee kaupun-

kilaisten silmissä. Teurastamo on 
yksi niistä paikoista, minne Helsin-
ki nimenomaan haluaisi meininkiä.

“Se ois mahtavaa, jos alueen toi-
mijat kokisi, että me hyödytetään 
heitä. Lähdimme alusta asti ajatuk-
sella, että tämä tehdään useampana 
vuotena ja Teurastamolla on aika hy-
vin tilaa, jos ajattelee niin optimisti-
sesti, että menis niin hyvin, että ha-
luaisi ensi vuonnna laajentaa.”

Toivotaan, että menee. Laaduk-
kaita festareita ei voi olla liikaa.

Suunnittelu 
on punaisten 
lankojen 
punomista.

 ”
H2Ö järjesti alkukeväästä lehdistötilaisuuden. 
Tarjolla jaffaa, hissimusiikkia ja karhupuku.

The Jesus and Mary Chainin 
debyyttilevy on kultti-
klassikko, jonka bändi esittää 
Sidewaysissä kokonaisuudessaan. 
Meno on todennäköisesti eri 
kuin ysärin sekoilukeikoilla.

PIA JALKANEN
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SUHDEKLINIKKA

KYSYMYS: Mitä minun pitäisi tehdä, kun 
emme pysty enää keskustelemaan yhdes-
sä mieheni kanssa ilman, että tulee riitaa?

VASTAUS:  Kiitos kysymyksestä, joka oli 
varsin ytimekäs. Toiveenasi on rakentava 
keskustelu, mutta käytännössä päädytte 
riitelemään.

Joskus riitely voi olla parin tapa ol-
la kontaktissa toisiinsa. Voi tuntua, ettei 
osata enää olla muulla tavalla läheisiä. 
Joskus riitelyä käytetään läheisyyden ja 
etäisyyden säätelyyn. Riita on tehokas 
tapa saada toinen pysyttelemään etääl-
lä, jos läheisyys tuntuu syystä tai toises-
ta vaikealta. Jotkut taas tarvitsevat riitaa 
päästäkseen sitä seuraavan sovinnon te-
on avulla lähelle toisiaan. Kuluttavia ta-
poja nämä kaikki.

11 askelta rakentavaan riitelyyn
Ammattilaisen käsissä ytimekäskin kysymys voi poikia kiinnostavan vastauksen.

facebook.com/suhdeklinikka

Tuoreita näkökulmia suhteisiin

Suhdeklinikan Facebook-sivulta:
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Kuuntele rauhassa, mitä toisella on sa-
nottavaa. Keskity aktiiviseen kuunte-

luun, älä siihen mitä aiot itse kohta sanoa. Yritä 
kuulla toisen sanomisista se olennaisin viesti.

Kerro oma näkökulmasi rauhallisesti ja 
selkeästi.

Puhu vain yhdestä asiasta kerrallaan. Älä 
hae potkua vanhoista asioita, vaan malta 

keskittyä kyseessä olevaan asiaan.

Älä syyttele, silloin toinen siirtyy hel-
posti puolustautumisasenteeseen eikä

 pysty yhtä hyvin kuuntelemaan asiaasi.

Käytä minä-viestejä. Kerro, mikä mer-
kitys tällä asialla on sinulle. Voi olla, 
että toinen ei ole edes tiennyt sitä.

Toinen ei kuule sen paremmin vaikka 
huutaisit, vaan yleensä päinvastoin.

Kun haluatte selvittää asioita, puhukaa 
selvin päin.

Väkivallan käyttö missään muodos-
sa ei ole hyväksyttävää. Kenelläkään 

ei ole oikeutta purkaa omaa 
kiukkuaan toiseen, lapsiin, 

lemmikkieläimiin tai ta-
varoihin.

Opetelkaa sopimaan. 
Toisille sopii parhai-

ten ohje ”älä mene nukkumaan 
riidoissa”, toiset tarvitsevat vähän 
pidemmän ajan lauhtumiseen-
sa. Tärkeintä on, että 

molemmat kantavat vastuuta sovinnon teosta 
ja aloitteesta siihen.

Lasten on tärkeää nähdä, että vaikka 
vanhemmat joskus riitelevät, he eivät 

silti satuta toisiaan ja tekevät aina riidan jäl-
keen sovinnon.

Ennen kuin olet aloittamassa pieniä ja 
turhanpäiväisiä riitoja, kysy itseltäsi: 

haluatko olla oikeassa vai onnellinen?

Toivon teille rauhallisia keskusteluhetkiä 
hyvässä hengessä.

Perheneuvoja Paula

Neuvoja rakentavampaan kommunikointiin

Kiinnostaako löytää ratkaisuja omaan tai muiden parisuhteeseen? Suhdeklinikka tarjoaa vastauksia parisuhteen solmukohtiin. 
Aiheet: eroaminen, mustasukkaisuus, seksi, kommunikaatio, bilettäminen, pettäminen, porno, sitoutuminen ja uusperhe.

city.fi/suhdeklinikka
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KULTTUURI

”Kannattaa 
ajatella, että siellä 

on moninkertaisesti
mahdollisuuksia.

TEKSTI: TIIA RANTANEN

JOONAS KENTTÄMIES, 26, tarvitsee 
kofeiinia. Los Angelesissa pian kaksi 
vuotta asunut ohjaaja kärsii jetlagis-
ta, muttei suinkaan ensimmäistä tai 
viimeistä kertaa.

“Olen käynyt 31 maassa, mutta 
ajattelen vain sitä, kuinka monta 
paikkaa on vielä näkemättä.”

Kysyn, mistä hän on kotoisin. Hän 
nauraa hiukan vaivaantuneesti.

“En mistään”, hän sanoo ja hieroo 
kasvojaan. 

Kysymys on vaikea. Kenttämies 
syntyi Raahessa, mutta muutti jo 
lapsena Kilon ja Masalan kautta 
Malesiaan ja Hollantiin. Pisin pätkä 
nuoruudesta tuli viettetyä Tampe-
reella, koska lukio oli käytävä. 

“Aina mulla oli kuitenkin takarai-
vossa se, että haluan lähteä.”

Mies ei koe olevansa mistään ko-
toisin. Seitsemänhenkinen perhe, 
jonka lapsista Kenttämies on van-
hin, muutti isän Nokia-työn perässä. 
Kenttämies on kiitollinen kansainvä-
lisistä kokemuksista ja niiden avulla 
oppimistaan asioista, rohkeudesta ja 
ennakkoluulottomuudesta, eikä har-
mittele juurettomuuttaan.

“Koti on mulle jotain muuta kun 
fyysinen lokaatio. Se on juhannus ys-
tävien kanssa, joulu perheen luona ja 
kolmevuotiaan kummipojan nauru.” 

Kenttämiehen veri vetää ulkomail-
le, ja hän kannustaa muitakin suoma-
laisia yrittäjiä kansainvälistymään. 
Siinä avuksi tulee kotimainen sisu.

“On tärkeää puskea joka päivä 
eteenpäin, vaikka on vastoinkäymi-
siä. Suomessa ajatellaan usein, et-
tä Jenkeissä kilpailu on liian kovaa, 
muttei asia ole niin. Kannattaa aja-
tella enemmänkin niin, että siellä on 
moninkertaisesti tilaisuuksia.” 

Kenttämies uskoo ulkomaiden 
markkinoiden mahdollisuuksiin. 
Kilpailu Suomessa on rajua, koska 
markkinat ovat niin pienet.

Kenttämies on kuvannut kaveripo-
rukassa skeitti- ja lumilautavideoita 
varhaisteinistä asti.  Kuusitoistakesäi-
senä miehen selän rikkonut lumilau-
taonnettomuus vauhditti siirtymää 
kameran edestä sen taakse.

“Muistan, kun kuvasimme behind 
the scenes -matskua snoukkaleffasta, 
jota jenkkityypit tulivat kuvaamaan 
Suomeen. Ajattelin silloin, että vitsi 
haluan olla se, joka kuvaa elokuvaa. 
En se, joka tekee making of -pätkää.”

Musiikkivideoura syntyi Kent-
tämiehelle suunnittelematta. Hän 
kuvasi räppäri Mikael Gabrielia 
kiertueella “ihan muuten vaan”, ja 
materiaalista tehtiin musiikkivideo. 
Artistin levy-yhtiö Universal ihastui 
pätkään.

“Olin ihan että oookkeeeeii, osaan 
näköjään tehdä näitäkin. Hommat 
tapahtuu, kun rohkeasti tekee. Ei pi-
täisi koskaan ajatella, ettei osaisi tai 
olisi tarpeeksi hyvä. Kokeilee vaan.”

Sen jälkeen Kenttämies on teh-
nyt musiikkivideoita muun muassa 
Tefl on Brothersille, Sini Sabotagelle, 
JVG:lle ja Spektille. 

“Mulla on snoukkaleffoille omi-
nainen räväkkä, nopeatempoinen 
tyyli, jossa keskitytään kuvakulmiin. 
Tuon sen mukanani esimerkiksi 
musavideoihin, joissa meininki on 
perinteisesti toinen.”

Snoukkaleffoilla nimeä tehnyt 
Kenttämies houkuteltiin muutama 
vuosi sitten töihin Oakleylle video-
ohjaajaksi. Duuni merkitsi paitsi 
muuttoa Losiin, myös reissuja muun 
muassa Japaniin, Balille ja Havaijille 

surffi -, snoukka-, skeitti- ja BMX -ku-
vauksiin. 

Sopimuksen päätyttyä hän jättäy-
tyi freelanceriksi.

“Tavoitteenani on tehdä musavi-
deoita jenkkiartisteille. Haluan myös 
tehdä enemmän mainoksia. Ja olem-
me suunnitelleet lyhytelokuvia parin 
jenkkiohjaajan kanssa.”

Vuoden alussa hän lähti valoku-
vaaja Jere Hietalan mukaan Nami-
biaan kuvaamaan sarvikuonojen ja 
muiden villieläinten salametsästyk-
sestä kertovaa dokumenttieloku-
vaa. Hän näyttää minulle Facebook-
keskustelun, jossa Hietala kertoo 
olevansa lähdössä ja Kenttämies 
spontaanisti, hetken mielijohteesta 
ehdottaa tulevansa mukaan.

“Reissusta tuli mulle loppuelämän 
side mission.”
Lue Joonas Kenttämiehen 
pidempi haastattelu osoitteesta: 
city.fi /kenttamies

Snoukkaleffoja tehnyt Joonas Kenttämies 
kertoo, miten maailmalla menestytään.

Mahdollisuudet 
löytyvät ulkomailta
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