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Mielenterveys
Kyllä Suomessa saa pikaista apua mielenterveysongelmiin. 
Ensin pitää vain osoittaa pikaisen avun tarve esimerkiksi 
ryöstämällä kioski.

Hottikset
Suomalaiset naiset ovat huonosti pukeutuvia, sanoo ilman 
paitaa poseeraava Bile-Dani munia pursuttavissa punaisis-
sa housuissaan.

Perussuomalaiset
Puolueesta on vaarallista heittää etukäteen vitsiä myöhem-
min julkaistavaan lehteen. Soini saattaa ehtiä sillä välin olla 
tekemättä mitään räikeiden ylilyöntien kaitsemiseksi. 

Terve-Juti
Unohtakaa raakaruokahömpötys ja trendidieetit. Terveellis-
ten elämäntapojen tietää tulleen jäädäkseen, kun Juti ei enää 
grillaa, vaan laihduttaa juomalla kolme litraa vissyä päivässä.

Hävittäjähankinnat
“Ei tässä mitään vastuuttomia päätöksiä tehdä”, sanoo 
kenraalimajuri haaveilemistaan hävittäjistä, joiden tulevilla 
kustannuksilla korjattaisiin kestävyysvaje moneen kertaan.

Über
Helsingin poliisin mukaan jokaisesta ohiajavasta autosta ei 
tarvitse ilmoittaa hätäkeskukseen. Vain ilman taksikylttejä 
ajavista henkilöautoista.

Kupla paisuu
Jos punavihreä kupla olisi puolue, se jyräisi. Siihen kuuluu 
kaikki demareista vasemmalle, suurin osa keskustasta, ko-
koomuksesta ja muista puolueista sekä kourallinen persuja.

Marjanpoimijat
Kaksi thaimaalaista mummoa meni mustikkaan ja suoma-
laisyrittäjä pakotti heidät molemmat mahtumaan sinne.

Tuiskun banaanit
Jostain syystä Antti Tuiskun fanit salakuljettavat banaaninsa 
keikoille, vaikka ne saisi viedä sinne muutenkin.

Neumannin rahat
Neumann sanoo taloudellisen ahdinkonsa alkaneen 
siitä, kun hän vuosia sitten loukkasi kätensä. Ei sen 
takia, että hän osasi laulaa viimeksi 1980-luvulla.

29  VUOTTA
S IT TEN

KUVAT:ALEXLUKIN, LOCOTEARS / FOTOLIA

29 vuotta sitten Cityn Radiopaini-artikkeli avasi 
monopolin jälkeistä media-Suomea vuonna 1986. 

city.fi/radiopaini



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

Vaivattoman cool
Elias Gould on yhdistelmä viileyttä, nöyryyttä ja kiinnostavaa musiikkia.

Pitäkää ääntä!
HELSINGIN  kaupungilla on ongel-
ma. Kaupungissa on liian hyviä 
bileitä, liian hyvä meininki. Suosi-
tuimmat festarit keräävät muuta-
mia, tai kuten pahimmillaan Wee-
kend Festivalin tapauksessa pari 
sataa, valitusta melusta. Kaupun-
gin on pakko reagoida valituksiin, 
vaikka samaan aikaan se haluaa 
rakentaa tapahtumista matkailun 
keihäänkärkeä.

Kaupunkia täytyy kiittää siitä, et-
tä se on mahdollistanut elintilan 
joillekin maailman mahtavimmis-
ta tapahtumista. Harvoin kaupunki 
asettuu asukkaitaan vastaan ja an-
keus riippuukin pitkälti siitä, miten 
paljon ihmiset jaksavat säätää mes-
toille meininkiä. Tapahtumakartan 
kohokohdat ovat herättäneet entistä 
enemmän kansainvälistä huomiota. 
Ne edustavat mitä parhainta Suomi-
kuvaa, jossa välittyy järkevä suunnit-
telu, siistit puitteet, insinöörimäisen 
järjestelmällinen toteutus, lyhyen ke-
sän parhaat puolet ja vilpitön haus-
kanpito. Ne ovat turismivetonauloja 
ja samalla musiikin ja ruoan vienti-
tuotteiden näyteikkuna maailmalle.

Kymmenet tuhannet festareista 
nauttivat ihmiset ovat elävä posi-
tiivinen palaute. Harvat juhlijoista 
jaksavat kiittää kaupunkia omalla 
viestillään, mutta jokaisen tapah-
tumakuvissa vilahtavan hymyn pi-
täisi toimia itsessään palautteena 
tapahtumien puolesta. 

Pitäkää ääntä festareiden hyvistä 
puolista. Liian usein valittajien ääni 
kaikuu kaikista koviten. Positiivisen 
palautteen antaminen on vaikeaa. 
Sellainen on suomalainen. Sellai-
nen on ihminen.

PÄÄKIRJOITUS

Helsinki
KULT TUURISAUNA
Kulttuurisaunan iso plussa on merel-
linen sijainti keskellä kaupunkia. Nuo-

rekas, urbaani meininki.
Saunamaksu 

12-15 euroa.

Helsinki
KOTIHARJUN SAUNA
Harjutorin sauna ihastuttaa perin-
teikkäällä tatsillaan. Rennon meinin-
gin mukaisesti saunomaan voi ottaa 
omat juomat mukaan. 
Saunamaksu 6-12 euroa.

Helsinki 
R ASTIL A CAMPING
Rastilan iso plussa on uintimahdolli-
suus meren äärellä. Yleinen sauna on 
auki keskiviikkoisin ja lauantaisin. Sau-
navuorot ovat sekavuoroja, joten uima-
puku on pakollinen. 
Saunamaksu 6,50 euroa.

Tampere
R AJAPOR TIN SAUNA
Rajaportin legendaarinen sauna sijait-
see historiallisessa ja tunnelmallises-
sa Pispalassa. 
Saunamaksu 5-8 euroa.

Turku
FORUM SAUNA
Turun ainoa yleinen sauna saa plus-
saa vanhahtavasta herttaisuudes-
taan. Y leinen sauna on valitetta-
vasti auki vain perjantaisin, mutta 
saunan voi tilata myös yksityistilai-
suutta varten. 
Saunamaksu 10 euroa.

Oulu
OULUN SAUNA
Oulussa palvellut kesäsauna on ihan 
oikea, tunnelmallinen lautta. Lautta-
sauna lämpeää talkoovoimin. Oulussa 
puuhataan pysyvää paikkaa kaupun-
kilaisten yhteiselle saunalle.
Saunamaksu 4 euroa.

T OIMI T U S: Päätoimittaja: Panu Jansson, 
toimittaja: Tiia Rantanen. 
UL KOA S U: Timo Kuusela / Valtamedia.
CI T Y N ORG A NI S A AT IO: 
Päätoimittaja Panu Jansson
Web-päällikkö Jesse Valli 
Systeemisuunnittelija Leo Koivistoinen. 
M Y Y N T I: 
Kaupallinen johtaja 
Tuomas Suihkonen (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 

Syksy pimenee, mutta sauna lämpiää
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TEKSTI: TIIA RANTANEN

ELIAS GOULD, 23, ei osaa sanoa, miksi hänen 
ensimmäiset soolosinkkunsa on otettu niin 
hyvin vastaan.

“Sen kun tietäisi. Sitä pitäisi varmaan osa-
ta käyttää jotenkin hyväkseen”, mies sanoo 
ja rummuttaa pöytää helsinkiläisessä kah-
vilassa.

Gould on hurmaava. Kiharatukkainen, pit-
känhuiskea farkkutakkiin pukeutunut mies 
tuoksuu tupakalta ja uhkuu vaivatonta coo-
liutta. Hän nauraa paljon, naputtaa pöydän-
kulmaa lakkaamatta ja miettii pitkään, kun 
vastaa kysymyksiin.

Gould on soittanut (ja soittaa edelleen, 
hän huomaut-
t a a )  u s e i s s a 
bändeissä rum-
puja, rumpuko-
netta ja kitaraa. 
Taustabändit 
ovat pääasias-
sa räppäreiden 
sellaisia: Gra-
cias, Noah Kin 
ja Hätä-Miikka. 
Brittirockia sä-
veltänyt ja soit-
tanut mies ryh-

tyi vasta viime syksynä laulamaan, ja tänä 
kesänä uudet sinkut Huvilakatu ja Kylmää 
vai kuumaa alkoivat sykkiä musiikkikansan 
sydämissä.

Sielukasta, koukuttavaa, täyttä kultaa, ar-
vosteluissa kirjoitettiin. Mies on täysin pöllä-
mystynyt saamastaan huomiosta. Mutta toi-
saalta hän on niin tahattoman viileä, että hän 
on takuulla syntynyt rokkistaraksi.

“Jollakin typerällä tavalla sitä ajattelee, että 
tää kuuluu mulle, koska on niin innoissaan. 
Toisaalta olen nähnyt sivusta monta kertaa 
sen, kuinka aloitteleville muusikolle lupail-
laan suuria juttuja, jotka aina kaatuvat. En 
ole niin tyhmä, että kuvittelen tän merkitse-
vän vielä mitään.”

Cooliudestaan huolimatta Gould on nöy-
rä ja vaatimattoman innoissaan. Kun hän 
puhuu keikkailusta, hän innostuu ja hänen 
poskensa punehtuvat.

Indiepoppariksi useissa lähteissä titulee-

rattu Gould ei mielellään lokeroisi musiik-
kiaan. Vaikutteita räppimaailmasta on kui-
tenkin paljon - onhan Gouldin levy-yhtiökin 
PME. Hän on lafkan ainoa muusikko, joka ei 
räppää. Ainakaan nyt.

“Tottakai mä olen joskus räpännyt. Niin 
kuin me kaikki. Kuulostan ihan ääliöltä.”

Isoveljensä, ohjaaja Ezra Gouldin kans-
sa räppipiireissä kasvanut laulaja on itse 
lähempänä brittirokkimiestä kuin hiphop-
paria. Hänelle on kuitenkin luontais-
ta tehdä musiikkia räpin tapaan: Gould 
käyttää mielellään vierailevia kitaristeja 
ja ottaa biisiin mukaan kaverin, joka ei 
ole muusikko, mutta keksii makean riffi n, 

kuten samplen. 
“Räppäreillä on niin cool meininki, ettei 

sitä voi kun ihailla.”
Gould tunnetaan myös näyttelijänä 

muun muassa Miss Farkku-Suomi -eloku-
vasta tai nuortensarja #lovemillasta. Näyt-
teleminen kiinnostaa edelleen, mutta Te-
atterikorkeakoulun pääsykokeissa ei tätä 
miestä nähdä.

“Järjestelmä on nihkeä. On törkeää, et-
tä lahjakkaat ihmiset pyrkivät sinne kah-
deksan kertaa. Kirjoita siihen kuitenkin, 
ettei mulla ole mitään ohjaajia vastaan. 
Töitä saa tarjota”, hän sanoo ja iskee vii-
leästi silmää.

”Totta kai 
olen joskus 
räpännyt. 
Kuulostan 
ihan idiootilta.

KUVA: RONSTIK FOTOLIA
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6 x uudet 
Helsingin ravintolat
CIT Y kokoaa säännöllisin väliajoin lista-
uksen uusista ravintoloista, jotta tietäi-
sit, missä syödä. Kuusi tänä vuonna avat-
tua ravintolaa Helsingissä, olkaa hyvät:

Fat Ramen
Hietalahden kauppahalli, 

Lönnrotinkatu 24

Trendikäs japanilainen ramen-nuude-
likeitto löysi vihdoin tyyssijan myös 
Helsingistä. Erityisen kivaa katuruoka-
paikassa on, että höyryävän ramen-
kulhon kyytipojaksi saa myös viinejä 
- tai halutessaan jopa sakea.

Southpark Restaurant
Bulevardi 40

"Hella good food and Cali vibes", lu-
paa Fannyn paikalle Sinebrychoffin 
puiston kupeeseen kesällä avattu ra-
vintola Southpark. Brunssi vaikuttaa 
lupaavalta ja sijainti on mahtava. Vielä 
ehtii testata terassinkin!

La Maison
Tehtaankatu 21

Lauantaina 8. elokuuta avattava La 
Maison lupaa piristää eteläistä Hel-
sinkiä moderneilla pikkuannoksilla, 
reilulla eurooppalaisella ruoalla ja ar-
tesaaniviineillä. 

Il Birrifi cio
Fredrikinkatu 22

Ravintola Kynsilaukan paikalle kevääl-
lä auennut "Birri" tarjoaa bistroruokaa, 
omia makkaroita ja itsetehtyjä oluita. 
Lisäksi sieltä saa lounasta (paitsi ke-
sätauolla), kahveja ja makeita. Testaa-
misen arvoinen korttelibistro!

Levant
Bulevardi 15

Okei, Levant on avattu jo alkuvuonna, 
mutta valitettavasti se on päässyt su-
jahtamaan Cityn ravintolalistausten 
ohi. Lähi-idän katuruokaa tarjoileva 
pikkuruinen Levant on suloinen lisä-
ys pääkaupungin ravintolaskeneen. 
Huom! Sulkee jo kello 19.

Soil
Fredrikinkatu 37

Helmikuussa Fredalle avattu Soil  Wine 
Room on käytännössä viinibaari, mutta 
se sopii ravintolalistaukseen, sillä siel-
tä saa tapaksia, ja niistäkin saa vatsan-
sa täyteen.

RAVINTOLATARTIKKELIT

Ruokaa renkaiden päällä
RUOK AREK AT eivät ole mikään uusi ilmiö, onhan vanha kunnon jäätelö-
autokin rullaillut kaduilla jo 90-luvulta.  Helsinkiin on parin viime vuoden 
aikana syntynyt omanlaisensa food truck -kulttuuri. Tässä muutama poi-
minta ruokarekkojen maailmasta.

PUUROL A
Puurola tarjoaa sitä itseään: puuroa. Alunperin ravintolapäivänä alkanut 
puuron keittely johti siihen, että puuroa saa nyt myös pyörän kyydistä. 
Gluteenittomat ja vegaaniset puurot ovat tietysti ajan hermolla, mutta 
makuvaihtoehdot houkuttelevat muitakin kuin trenditietoisia. 

K ÄPYL ÄN MAJAK AN SUSHIMOBIILI
Käpylän Majakka on päättänyt ilahduttaa sushin ystäviä myös liikkuvalla 
versiolla, Sushimobiililla. Sushimobiili on bongattu mm. Käpylän kyläjuh-
lilta, Ruisrockista ja olutravintola Solmun edustalta. 

K AFFA COLD BRE W
Kaunistaako kylmä kahvi? Sitä voi testata bongaamalla Kaffa Roasteryn 
Cold Brew -pyörän. Pyörien kyydistä tarjottava trendikahvi ei ole aino-
astaan kylmää, vaan kylmäuutettua. Pyörät on nähty pyörimässä mm. 
Ruisrockissa ja Kaivopuistossa.

CAR AVAN KITCHEN
Jos poikkeaa matkalla Aurinkolahden rannalle hieman suorimmalta rei-
tiltä, törmää pieneen punaiseen ruokarekan ja teltan yhdistelmään, joka 
kantaa nimeä Caravan Kitchen. Grilliruokaa ja jälkkärivohveleita tarjoava 
kiska on luukun takana seisoville ruuanlaittajille “kesäharrastus”.

RAVINTOLAT

Kameleontti Sudeksi
ELOKUVAN  Elämältä kaiken sain 
teinityttö Emilia on angstinen, 
mustatukkainen, vahvasti meikat-
tu gootti. Emiliaa näyttelevä Lenita 
Susi, 19, ei voisi olla enempää eri 
näköinen kuin hahmonsa.

Vaalea, meikitön nuori nainen 
on kuin raikas luonnonlähde kes-
kellä pölyistä kaupunkia. Hänen 
kirkkaat silmänsä hämmästyttä-
vät: hän voisi näyttää halutessaan 
jopa ala-asteikäiseltä. Nuoresta 
ulkonäöstä on haittaa yökerhon 
ovella, mutta hyötyä elokuvatyös-
kentelyssä.

“Voin tehdä pidempään nuorten 
hahmojen rooleja. Ne ovat kiin-
nostavia ja haastavia.”

Teatteriharrastuksen innoitta-
mana varhaisteini-ikäinen Susi 
ryhtyi tekemään mainospätkiä. 
Hänet on voinut bongata mai-
noksesta juomassa Finrexiniä, 
ilakoimassa Lintsillä ja promo-
amassa Työvoimatoimiston 
palveluita. Mainoksis-

ta tyttö päätyi vihdoin eloku-
van koekuvauksiin ja pääsi Mika 
Kaurismäen Mielensäpahoitta-
jaan pieneen rooliin. Kaurismä-
ki on ohjannut niin ikään eloku-
van Elämältä kaiken sain, jossa 
Susi näyttelee muun muassa le-
gendaarisen Vesa-Matti Loirin 
rinnalla. Lisäksi Susi on mukana 
ensi vuonna televisiossa nähtä-
vässä rikossarjassa.

“Suomalaisissa elokuvissa ei 
ole tarpeeksi nuoria näyttelijöitä, 
ainakaan naisia. Heitä tarvitaan 
enemmän. Nuoret hahmot vaikut-
tavat paljon nuoren katsojan elo-
kuvakokemukseen ja käsitykseen 
suomalaisesta elokuvasta.”

Näyttelemisen lisäksi Susi osaa 
paljon muutakin: hän tanssii, lau-
laa, kirjoittaa, valokuvaa ja ompe-
lee vaatteita. Lähinnä sydäntä on 
k-pop-tanssi.

Lue Lenita Suden
koko haastattelu: 

city.fi /lenitasusi

Onko Jamar Wilsonista hyötyä Susijengille?

Miksi joukkuelajeissa lentää läpyt koko ajan?

Mikä tarkoittaa rabona-potku futiksessa?

ij ill ?

Onko paralympialaisissa menestytty huijaamalla?

Pelaako FC Jokerit myös Tšekeissä?

Kysy mitä tahansa 
urheilusta, Tuomari 

vastaa ihan mitä 
tahansa.

city.fi /tuomari
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REEST YLEN Suomenmes-
taruudet, katuräpit Car-

rolsin kulmalla, samplejen 
ja luuppien päälle julkaistut 
levyt sekä esiintymiset niin 

festareilla kuin radioaalloil-
la ovat paaluttaneet Rudy 

Kulmalalle aseman suomalaisen räppi-
kentän keskiössä. Ura on tuonut hänet 
pisteeseen, missä oli luonnollista ottaa 
homma haltuun oman levy-yhtiön muo-
dossa.

“Jos käyttää joskus 100 tuntiakin vii-
kossa jonkun toisen artistin musiikkiin, 
niin ihan hyvin sitä voisi itse julkaista-
kin. Lihamyrskyssä on kyse siitä, että 
kaikki musa, mitä oon ollut tekemässä, 
tulis kohdistetusti yhdestä lähteestä. Et-
tä jengi tunnistais, että tää on sitä Liha-
myrskyn musaa, hyvässä tai pahassa”, 
Ruudolf sanoo. 

Yhtiö on saanut ulos ensimmäiset jul-
kaisunsa, joissa kaikissa kuuluu Ruudol-
fin kädenjälki, niin sanottu Lihamyrskyn 
leima.

“Mä oon mukana kaikessa siinä saun-
dissa, mitä me tehdään. Kaikessa on se 
tietynlainen leima. Taloudellisesti sitä 
toivoo, et vois joskus tehdä tätä stres-
saamatta siitä, että onko mulla oikeas-

ti varaa tehdä musaa, mistä tulee ruoka 
pöytään ja tuleeks Lincolnin vakuutukset 
maksettua.”

Oman levy-yhtiön kautta Ruudolf pys-
tyy tekemään uraa, musiikkia, taloudelli-
sia tavoitteita ja esilläoloa koskevat pää-
tökset itse.

“Musa on kuitenkin etusijalla, eikä ta-
loudelliset asiat niin kuin levybisnek-
sessä yleensä. Siinä on paljon piirteitä, 
mitkä ärsyttää mua henkilökohtaisesti 
tällaisena jonkin sortin puristina, tyyp-
pinä, jolla on jotain ihanteita siitä, mitä 
musiikin pitäis olla, mitä se on puhtaim-
millaan ja blablablaa.”

UUDOLFILLA on takanaan ras-
kas kevät. Stressiä aiheutti 

Särren Hesan naiset ja Prins-
si Jusufin Uff veli -biisien val-

miiksi saattaminen. Artistissa 
vaikuttaisi olevan perfektionistin vikaa, 
sillä musan luominen näyttäytyy loput-
tomana oppimatkana, jossa päätä ha-
kataan seinään ja rima on päivä päiväl-
tä korkeammalla. Vielä muutama vuosi 
sitten riitti luuppeihin räppääminen, nyt 
pitää opetella soittamaan, vääntämään 
namiskoita ja toteuttamaan ideat mah-
dollisimman puhtaasti.

“Hiomiseen menee aikaa. Se on sen 
miettimistä, miten biisin saa kuulosta-
maan siltä, miltä se omassa päässä kuu-
lostaa. Nää sinkut piti saada valmiiksi, 
että homma saadaan toimimaan. Piti sa-
noa itselleen, että tää on se, miten pitkäl-
le näiden kanssa voidaan mennä ja mun 
mielenterveyden takia piti päästää irti ja 
mennä eteenpäin.”

Hiominen kannattaa, sillä etenkin Sär-
ren Hesan naiset on osoittautunut jätti-
hitiksi, kahminut kultalevyn ja kerännyt 
yli 2 miljoonaa kuuntelua Spotifyssä. 
Biisi kuulostaa patentoidulta kesähi-
tiltä, joka ei Ruudolfin mukaan kuiten-
kaan syntynyt laskelmoidusti, vaan ra-

kentui sellaiseksi hyvinkin orgaanisesti. 
Se on käytännön esimerkki siitä, miten 
amerikkalaisesta ysäri-hiphopista kum-
puavat vaikutteet kuuluvat tämän päivän 
suomalaisessa räppihitissä.

“Se muutti muotoaan matkan varrel-
la. Siitä tuli salsa ja ne vaikutteet tulee 
20 vuoden takaa, kun kuuntelin Swizz 
Beatziä, Ruff Rydersia ja New Orleans 
bouncea, mitä Mannie Fresh teki. Siellä 
oli paljon sellaisia elementtejä, jotka mua 
kiinnostaa, kuten perkussioita ja salsa-
pimputusta. Miksausvaiheessa rummut 
muuttuivat vielä suoremmaksi ja huo-
mattiin, että se on helpompi ja toimii 

R U U D

F R

L I H
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“Mä oon mukana kaikessa siinä saun-
dissa, mitä me tehdään. Kaikessa on se 
tietynlainen leima. Taloudellisesti sitä 
toivoo, et vois joskus tehdä tätä stres-
saamatta siitä, että onko mulla oikeas-

ti varaa tehdä musaa, mistä tulee ruoka 
pöytään ja tuleeks Lincolnin vakuutukset 
maksettua.”

Oman levy-yhtiön kautta Ruudolf pys-
tyy tekemään uraa, musiikkia, taloudelli-
sia tavoitteita ja esilläoloa koskevat pää-
tökset itse.

“Musa on kuitenkin etusijalla, eikä ta-
loudelliset asiat niin kuin levybisnek-
sessä yleensä. Siinä on paljon piirteitä, 
mitkä ärsyttää mua henkilökohtaisesti 
tällaisena jonkin sortin puristina, tyyp-
pinä, jolla on jotain ihanteita siitä, mitä 
musiikin pitäis olla, mitä se on puhtaim-
millaan ja blablablaa.”

UUDOLFILLA on takanaan ras-
kas kevät. Stressiä aiheutti 

Särren Hesan naiset ja Prins-
si Jusufin Uff veli -biisien val-

miiksi saattaminen. Artistissa 
vaikuttaisi olevan perfektionistin vikaa, 
sillä musan luominen näyttäytyy loput-
tomana oppimatkana, jossa päätä ha-
kataan seinään ja rima on päivä päiväl-
tä korkeammalla. Vielä muutama vuosi 
sitten riitti luuppeihin räppääminen, nyt 
pitää opetella soittamaan, vääntämään 
namiskoita ja toteuttamaan ideat mah-
dollisimman puhtaasti.

“Hiomiseen menee aikaa. Se on sen 
miettimistä, miten biisin saa kuulosta-
maan siltä, miltä se omassa päässä kuu-
lostaa. Nää sinkut piti saada valmiiksi, 
että homma saadaan toimimaan. Piti sa-
noa itselleen, että tää on se, miten pitkäl-
le näiden kanssa voidaan mennä ja mun 
mielenterveyden takia piti päästää irti ja 
mennä eteenpäin.”

Hiominen kannattaa, sillä etenkin Sär-
ren Hesan naiset on osoittautunut jätti-
hitiksi, kahminut kultalevyn ja kerännyt 
yli 2 miljoonaa kuuntelua Spotifyssä. 
Biisi kuulostaa patentoidulta kesähi-
tiltä, joka ei Ruudolfin mukaan kuiten-
kaan syntynyt laskelmoidusti, vaan ra-

kentui sellaiseksi hyvinkin orgaanisesti. 
Se on käytännön esimerkki siitä, miten 
amerikkalaisesta ysäri-hiphopista kum-
puavat vaikutteet kuuluvat tämän päivän 
suomalaisessa räppihitissä.

“Se muutti muotoaan matkan varrel-
la. Siitä tuli salsa ja ne vaikutteet tulee 
20 vuoden takaa, kun kuuntelin Swizz 
Beatziä, Ruff Rydersia ja New Orleans 
bouncea, mitä Mannie Fresh teki. Siellä 
oli paljon sellaisia elementtejä, jotka mua 
kiinnostaa, kuten perkussioita ja salsa-
pimputusta. Miksausvaiheessa rummut 
muuttuivat vielä suoremmaksi ja huo-
mattiin, että se on helpompi ja toimii 

R U U D
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biisin kannalta paremmin. Karri (Koira) 
tykkäs ja halusi tulla laulamaan siihen ja 
kyllä mä siinä vaiheessa hiffasin, mihin 
se voi johtaa. Karrin kertosäe tekee sii-
hen tosi vahvan kesähittifiiliksen, vaikkei 
se silti oo mikään ihan kaikista helpoin 
kappale.”

“Särren oon tuntenut tosi pitkään ja 
me on tehty musaa yhdessä. Levyn te-
keminen piti aloittaa itse asiassa jo pa-
ri vuotta sitten, mutta se stoppas silloin. 
Kun viime kesänä tehtiin Leikkaa sukkaa 
ja alettiin tehdä sen jälkeen levyä, niin 
syntyi se idea, että miksen mä julkaisisi 
tätä itse.

ÄRRE ja Ruudolf edustavat Li-
hamyrskyssä pitkän tien kul-

keneita veteraaneja, kun taas 
Prinssi Jusuf ja Musta Barbaari 

tuoreempaa verta. Vuosikerty-
miä ei kuitenkaan kysellä, vaan asenne ja 
yhteensopivuus ratkaisee.

“Yusufi n mä oon tuntenut Mustan Bar-
baarin kautta jonkun aikaa ja tykkään sii-
tä, miten energinen se on lavalla ja miten 
se esiintyy. Se selvästi tykkää musiikista ja 
tykkää tanssia.”

“Some on niiden valtakunta ja se on ny-
kyaikaa. Nykyään voi olla artisteja, jotka 
julkaisee vaan pari biisiä vuodessa ja pyö-
rittää niiden somea kuin jotain tv-kanavaa. 

Ei se yleisö aina ole väärässä: jos jollain 
on paljon seuraajia, niin jotain karis-

maa siinä on ja jotain se ihminen 
tekee oikein”, Ruudolf sanoo vii-

taten Barbaariin ja Jusufi in.
Uusia artisteja Lihamyrsky ei 

tällä hetkellä kaipaa ja Ruudol-
fi n puheista syntyy vaikutelma, 
ettei ihan joka pojan kannata 
lähetellä demonauhoja Liha-
myrskyn meiliin. Ruudolfin 
oma musiikki on parhaillaan 
“marinoitumisvaiheessa”. 

“Se hakee sitä muotoaan. 

Musta tuntuu, et mä en oo vielä valmis te-
kemään niitä juttuja, mitä mä haluaisin 
tehdä sen levyn suhteen. Mä en uskalla 
tehdä niitä vielä. Ei voi sanoa enempää. Mä 
ootan vähän aikaa, et oon oikeassa tilassa, 
että voin tehdä ne kappaleet.”

Siksi on hyvä tehdä musaa muille. Pää-
see toteuttamaan ideoita, jotka ei välttä-
mättä sopisi itselle. Omat hommat saavat 
sillä välin marinoitua rauhassa.

“Kun hakee sitä seuraavaa omaa juttua, 
on kiva tehdä muille musiikkia. Ideoita kyl-
lä riittää ja muille tyypeille sopii sellaiset 
jutut, mitä et ikinä pääse ite käyttämään.”

ÄÄTÖSTEN tekeminen on par-
haillaan intensiivistä. Luovaa 

visiota pitää pystyä puolusta-
maan hermojaan menettämät-
tä. Jos konflikti tulee, avoin ja 

rehellinen keskustelu on paras tapa hoi-
taa se.

“Mä oon vaikee, joten turha tulla Liha-
myrskylle mitään pörräilemään”, Ruudolf 
sanoo virnuillen.

“Yritän opetella paremmaksi tekemään 
kompromisseja. Pitää olla vahva näkemys 
ja pystyä kommunikoimaan se tarpeeksi 
jämäkästi, kuitenkaan polttamatta siltoja 
takanaan.”

Ruudolfin mukaan asiat on parempi 
kohdata ja keskustella läpi, ettei konfl iktit 
jää kytemään pinnan alle. Puhutaan ää-
neen ja mennään eteenpäin.

“Loppupeleissä mullakin voi olla tyh-
miä mielipiteitä. Voi olla, että vedän jon-
kun tyhmän rajan ja menee viikko, niin mä 
mietin, että ehkä tää ei meekään näin. Kyllä 
mä pystyn sen tunnustamaan.”

“Ehkä. Joskus.”

Ruudolf Tavastialla 2. syyskuuta.

TEKSTI: PANU JANSSON 
KUVA: ANDREI6000

D O L F

S P

H A M Y R S K Y N  S I L M Ä S S Ä
Siinä, missä osalle räppäreistä räppi-imago on vain 
väliaikainen rooli, joka heitetään päälle tarvittaessa, 
vaikuttaisi Ruudolfin räppipäisyys olevan läpäisemätön 
haarniska. Haarniskan sisällä kytee Lihamyrsky.
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HENRIETTA KEKÄLÄINEN sanoo haluavansa parantaa maa-
ilmaa. Nyt ei olla missikisoissa, vaikka siltä näyttääkin, vaan 
suomalaisten tekkipiirien ytimessä. Maailmanparannuspu-
heet kannattaa ottaa tosissaan.

Espoossa vuonna 1986 syntynyt Pia-Henrietta Kekäläinen 
puhui kotonaan englantia ja kävi kansainvälisiä kouluja. Sy-
kin lukion jälkeen Kekäläinen lähti Intiaan, koska “ei jaksanut 
länsimaista meininkiä”. Intiassa matkailun ja tapahtumajär-
jestämisen parissa työskennellyt nuorukainen päätyi opiske-
lemaan Wieniin. Diplomatia kiinnosti ja opettelemalla saksaa 
hän tajusi pääsevänsä Euroopan keskiöön ja saisi kaikki työ-
kalut vaikuttaa. Saatuaan jalan Ulkoministeriön oven väliin, 
Kekäläiselle aukesi väylä ministerien pöytiin ja diplomaatti-
seen vaikuttamiseen. Se tie vaikutti pitkältä ja hitaalta.

Diplomatian sijaan Kekäläinen valitsi startupien tien. On-
gelmanratkaisua, nopeita ja isoja peliliikkeitä siten, että lan-
gat pysyvät omissa käsissä. 

Kekäläisen idea nuorten teknologiakasvatusta antavasta 
Mehackitistä syntyi vuonna 2013 varsin orgaanisesti jatkok-
si naisille ja tytöille koodausopetusta antavan Rails Girlsin 

idealle. Molemmissa 
tapauksissa madalle-
taan ihmisten kynnystä 
teknologian suhteen ja 
annetaan heille mah-
dollisuuksia rakentaa 
digitaalista maailmaa, 
sen passiivisen kulutta-
misen sijaan.

“Aloin väsäämään 
4-vuotiaan serkuntytön 
kanssa jotain elektro-
niikkahommia ja taju-
sin, ettei kukaan näytä 

näitä asioita lapsille, jos niiden himasta ei tuu vaikutteita.”
Nyt Mehackitin ensimmäiset kurssit pyörähtivat käyntiin 

suomalaisissa lukioissa. Pilottikokeilut on tehty ja kolmisen-
kymmentä lukiota tarjoaa koodauskursseja oppilailleen. 

Kekäläisen unelmat maailmanparantamisesta roihahtivat 
Singularity Universityssä NASAn tiloissa Kaliforniassa, mihin 
valitaan vuosittain eri tieteidenalojen lahjakkaimpia.

“Se on crazy-mesta. Frendi sanoi, että se on kuin sais lipun 
Willy Wonkan suklaatehtaaseen. Kaks mun luokkakavereista 
oli lukenut Stephen Hawkingin kanssa fysiikkaa. Yks mimmi 
tutki aivojen regenerointia”, Kekäläinen kertoo ensivaikutel-
mistaan NASAn tutkimuslaitoksessa järjestetystä Singularity 
Universityn monitieteellisestä kurssista.

“Ekaa kertaa oli sellainen fi ilis, että maailmanpelastus ei 
olekaan ihan tyhmä juttu.”

Opinnoissa Kekäläisen työryhmän idea synnytti yrityksen 
nimeltä C-Cool, jonka tarkoituksena on tuottaa oman paten-
tin turvin puusta tai muusta biomassasta kestävää ja energia-
tehokasta biohiiltä.

Innovaatioiden ja uusien teknologioiden sulautuminen 
osaksi ihmisten arkea saattaa viedä aikaa. Idea voi esimer-
kiksi syntyä liian aikaisin, ilman, että maailma on siihen 
valmis.

“Kuka nyt tarvitsisi vaikka 3d-printteriä joka päivä? 
Ei kukaan kuluttaja vielä, mutta sitten kun materiaalit 
kehittyvät, sillä tulee olemaan sellaisia käyttötarkoi-
tuksia, mitä ei edes pystytä vielä kuvittelemaan.”

Lue haastattelun pitkä versio: 
city.fi /henriettakekalainen

Maailma on 
muutettavissa
Ensin opetetaan ihmiset pärjäämään 
teknologian kanssa, sen jälkeen 
pysäytetään ilmastonmuutos.

ARTIKKELI

’’Oli sellainen fi ilis,
ettei maailman-
parannus ole 
ihan tyhmä juttu.



49,90 39,90

Samsung UE48J5505 Smart Full HD LED-televisio, WiFi

           Philips HR2170/50 -tehosekoitin, 2 l

Samsung Galaxy Tab 3 Lite VE 7,0” -Android-tablet

Hinnat ja tarjoukset voimassa 31.8.–6.9.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 3.9. klo 9.00. Rajoitettu erä: 50 kpl per 
myymälä  ja 200 kpl netissä. 1 kpl per asiakas. Väri valkoinen.

”Aivan uskomattoman edullinen 
paketti mökille tuottamaan 
sähköä auringosta. – – Johdot 
on helppo kytkeä eikä vaadi 
sähköalan ammattilaista.” 
–Make, Valkeakoski, 19.10.2014

Helppo ja tehokas aurinkoenergiaratkaisu, jolla tuotat sähköt valaistukselle, televisiolle ja jopa pienelle energia
tehokkaalle jääkaapille. Sisäänrakennettu 1500 W:n siniaaltoinvertteri soveltuu suoraan lähes kaikille kodin 
sähkölaitteille. Reaaliaikainen virrankäyttö ja latausmittari sekä akun varaustilanäyttö. Verk.com/12873

Full HD 1920 x 1080

DVB-T2/C HD

Todella ohuet reunat!

Uusittu Tizen-käyttöjärjestelmä

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Todella ohutreunainen Smart TV uudistetulla Tizenkäyttöliittymällä, josta löydät 
kaikki suosikkisovellukset. Teräväpiirtokanavia tukevat DVBT2/C HD digivirittimet. 
Energialuokka A+. Verk.com/61516

1,3 GHz:n neliydinsuoritin

Kaksi 65 W aurinkopaneelia

Korkealaatuinen lasikannu
Kahden megapikselin kamera

Käytä telkkaria tai jääkaappia mökillä

Kestävät, huipputerävät terät
7,0” WXGA 1024 x 600 näyttö

1500 W:n siniaaltoinvertteri tavallisille sähkölaitteille

Irrotettavat osat konepestäviä

Samsung Galaxy Tab 3 Lite VE on älykäs tabletti, joka kulkee helposti mukana kaikkialle. 
Tabletti on ohut ja voit käyttää näytöstä suuremman alueen fyysisen kotipainikkeen 
ansiosta. Verk.com/20385

Philipsin tehosekoitin on askel monipuolisempaan 
ruokavalioon joka päivä. Voit valmistaa tuoretta mehua, 
sekoittaa keittoja tai terveellisiä smoothiejuomia. 
Laitteen 600 W:n moottori ja useat nopeusasetukset 
tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia. Verk.com/35866

Rajoitettu erä 80 kpl!
           Ecoboxx Solar Energy Station 1500 -aurinkokennojärjestelmä

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

Loppuerä!

Norm. 899,90 €

Norm. 69,90 €

"Terä on ensiluokkainen 
sillä murskaa helposti jään 
ja kovemmatkin pähkinät." 
–jaman85, Espoo, 1.1.2014

Ecoboxx-jatkokaapelit, 5 metriä
Viiden metrin jatkojohtosarja aurinko

paneelien liittämiseksi Ecoboxxjärjestelmään. 
Sisältää liittimet. Verk.com/48390

39,90

Huh huh, 

kun on 

halpa!
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Todella ohuet reunat!

Full HD -resoluutio

DVB-T2 ja DVB-C HD

479,90
46,36 / kk (12 kk)

40”

Samsung UE40J5515 40” 
Smart Full HD LED-TV

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

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, jossa on kaksi HDMI-liitäntää sekä 
USB-tallennus ja -mediantoisto. DVB-T2- ja DVB-C HD -virittimet. Energialuokka A. Verk.com/37625 

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

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

40”

Tämän television käyttö edellyttää Googlen käyttö-
ehtojen ja tietosuoja käytännön hyväksymistä. Google, 
Google Play, Android, Android TV ja muut merkit ovat 
Google Inc:in omistamia tuotemerkkejä. Lisätietoa: 
www.sony.net/androidtv/

1799,90
156,36 / kk (12 kk)

55”

Sony KD-55X8509C Smart 
Android 4K Ultra HD LED-TV
Mahtava 4K Ultra HD -resoluution älytele- 
visio, jossa on Googlen kehittämä 
Android TV -käyttöjärjestelmä. Google Cast 
tuo videot, ohjelmat ja valokuvat Android- 
tai iOS-laitteesta tai kannettavasta tieto-
koneesta suoraan televisioon. Sovelluksina 
muun muassa Yle Areena ja Netflix. Kahdet 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. 
Energialuokka A. Verk.com/45116

LG NB3540 2.1 Soundbar
Ultraohuesti muotoiltu tehokas äänijärjes-
telmä. Helposti sijoitettava langaton sub-
woofer. Voit toistaa musiikkia Bluetoothin 
välityksellä. Teho 320 W. Verk.com/14238

Huippulaadukas litteä HDMI 1.4 
-standardin kaapeli, jossa on 
Ethernet- , 3D- ja 4K-tuki. 

3 m  24,90 €  Verk.com/16595 
5 m  29,90 €  Verk.com/16569

24,90
3,0 m

Fuj:tech Premium 
Flat HDMI High 
Speed with Ethernet 
-kaapeli

Finnsat FH1-HD -digiboksi antenniin ja kaapeliin

Energiapihi HD-digiboksi antenni- ja kaapelikotiin. Suomessa kehitetty 
ohjelmisto on nopea ottaa käyttöön. Verk.com/41168

4K Ultra HD -resoluutio

Android TV -järjestelmä

HD-tuplavirittimet

WiFi Direct ja Miracast

      Kolmen
    vuoden takuu

        televisioille

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

59,90

Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Wireless Lan Built-in

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG

59

Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > ConnectShare Movie

ConnectShare Movie ConnectShare MovieConnectShare MovieConnectShare Movie

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG

57

Uusittu Tizen-järjestelmä

Hämmästyttävän ohutreunainen 
40-tuumainen älytelevisio, jossa on 
selkeä Full HD -kuva ja uudistettu 
Tizen-käyttö järjestelmä. Smart Hub 
-palveluvalikossa sovelluksina muun 
muassa Katsomo, Ruutu, Yle Areena ja 
Netflix. DVB-T2- ja DVB-C HD -virittimet. 
Energialuokka A+. Verk.com/60040

         saat
   kaupan päälle

   €-hintaturva-

vakuutuksen    

     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja

vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Meiltä nämä ja 

yli 230 
muuta tv-mallia
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4K Ultra HD -resoluutio

DVB-T2 / C HD / S2

Philips 32PHT4100 LED-TV, 32”
32 tuuman HD Ready -televisiossa on hyvä kuvanlaatu sekä USB-tallennus ja -median-
toisto. Kaksi HDMI-liitäntää. DVB-T2- ja DVB-C HD -digivirittimet. Energia luokka A+. 
Verk.com/60625

Upeaan 4K Ultra HD -muotoon kuvan skaalaava 3D Blu-ray -soitin, jonka WiFi- ja 
Miracast-teknologiat mahdollistavat viihteestä nauttimisen langattomasti. Sovelluksina 
muun muassa Yle Areena ja Netflix. Verk.com/59217

249,00
27,12 / kk (12 kk)

32”

Samsung JU6472 -sarjan 
Smart 4K Ultra HD -televisio

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

48”

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

55” Litteä 4K Ultra HD -resoluution Direct LED 
-taustavalaistu televisio, jossa on uudistettu 
Tizen-käyttöjärjestelmä ja 100 hertsin natiivi 
paneeli. Älysovelluksia muun muassa Katsomo, 
Ruutu, Yle Areena ja Netflix. USB-tallennus ja 
-mediantoisto. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2- 
digivirittimet. Energia luokka A+.

40” 649,90 € Verk.com/58736
48” 799,90 € Verk.com/58081
55” 999,90 € Verk.com/58110

LG 60UF772V Smart 4K Ultra HD LED-TV, 60”

Muista! Matkahuollon kotiinkuljetukset  
televisioille alkaen 11,90 €

179,00
21,28 / kk (12 kk)

Sony BDP-S6500B 4K Ultra HD 3D -Blu-ray-soitin

4K Ultra HD -skaalaus

WiFi ja Miracast

Yle Areena ja Netflix

59,90

Mozi Slim Full-motion B1 -seinäteline
23–55-tuumaisille televisioille, myös 
kaareville. Verk.com/42929

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

60”

Tyylikäs 60-tuumainen 
4K Ultra HD -televisio, jossa 
on musta metallinen kehys 
sekä Edge LED -taustavalaistu 
IPS-paneeli. WebOS 2.0 
-käyttöjärjestelmän älysovel-
luksina muun muassa Netflix, 
Viaplay ja SF Anytime. DVB-T2-, 
DVB-C HD- ja DVB-S2-digi-
virittimet. Energia luokka A+. 
Verk.com/61405

Uudistettu käyttöjärjestelmä

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 %.

      Kolmen    vuoden takuu        televisioille
Ei koske Samsungin eikä  Procasterin tuotteita.verk.com/kolmevuotta

      Kolmen
    vuoden takuu

        televisioille
Ei koske Samsungin eikä  

Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

4K Ultra HD -resoluutio

Uusittu Tizen-käyttöliittymä

WiFi ja kotimaiset sovellukset

Picture Quality Index 900

Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro Micro Dimming ProMicro Dimming ProMicro Dimming Pro

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG

49

Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Quad Core

Quad Core Quad CoreQuad CoreQuad Core

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG

55

Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > ConnectShare Movie

ConnectShare Movie ConnectShare MovieConnectShare MovieConnectShare Movie

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG

57

USB-tallennus ja -mediantoisto

Digital Crystal Clear -tekniikka

DVB-T2 ja DVB-C HD -virittimet
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LG G4 32 Gt nahkakuorella

99,90

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

Harman Kardonin yhteistyönä kehitetyt langattomat Bluetooth-stereokuulokkeet 
erinomaisella äänenlaadulla ja kelautuvalla johdolla. Jopa 10 tuntia musiikintoistoa 
yhdellä latauksella.

Hopeiset Verk.com/1451 
Kultaiset Verk.com/3390

LG Watch Urbane -älykello
Upea Android Wear -älykello 1,3” 
P-OLED-näytöllä ja ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu kotelo. 
Verk.com/32859

Syke- ja askelmittari

Säänkestävä

Android Wear

LG G4:ssä yhdistyy loistava tekniikka ylellisen upeaan 
muotoiluun. Aito nahka saa LG G4:n erottumaan massasta 
niin, että käyttäjä voi olla siitä ylpeä. Huippuluokan 
kameralla saa erinomaisia kuvia kaikissa tilanteissa. Näyttö 
tarjoaa loistavaa tarkkuutta ja upeita värejä sekä kuvanlaa-
tua, jota et ole ennen kokenut.

Punainen Verk.com/21681
Musta  Verk.com/5887
Ruskea  Verk.com/58892

598,90
56,28 / kk (12 kk)

5,5” QHD IPS-näyttö, 534 ppi

16 Mpx:n kamera f1,8:n aukolla

Aito nahkakuori ja kaareva muoto

LG Tone Infinim HBS-900 

Kelautuva johto

Jog-nappulat

Nyt kaikkiin Lumia-puhelimiin Kauppalehti 90 
päiväksi ja Hesarin digiversio kolmeksi kuukaudeksi 

KAUPAN PÄÄLLE!

Pidä yhteyttä perheeseesi ja ystäviisi 
Skypessä, nauti OneDrivelle tallentamiesi 
valokuvien ja musiikin nopeasta 
käytettävyydestä ja muokkaa tiedostoja 
Microsoft Office -paketilla missä ikinä 
oletkin. 

Löydät kaikki mallit hakusanalla 
Lumia-640 lte

Microsoft Lumia 640 LTE

134,90
17,61 / kk (12 kk)

Iso akku

Loistava kamera

Kirkas HD-näyttö
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Galaxy S6 Edge

Kun sinulla on uusi Galaxy S6 Edge+ ensimmäistä kertaa kädessäsi, huomaat heti, että se ei ole tavallinen älypuhelin. Sen kaarevat kulmat ja 
pehmeät linjat tekevät siitä futuristisen näköisen ja suuri näyttö vetää huomion puoleensa. Kaarevalta näytöltä löydät helposti tärkeimmät 

kontaktit ja useimmiten käytetyt sovellukset. Ja se toimii jopa yökellona.

SUUREMPIA ELÄMYKSIÄ

alk. 697,90
64,53 / kk (12 kk)

32 Gt

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

32 Gt

Galaxy S6 Edge+
Myynti alkaa 4.9.

Uutuus!

Nyt kaikkiin Lumia-puhelimiin Kauppalehti 90 
päiväksi ja Hesarin digiversio kolmeksi kuukaudeksi 

KAUPAN PÄÄLLE!

Pidä yhteyttä perheeseesi ja ystäviisi 
Skypessä, nauti OneDrivelle tallentamiesi 
valokuvien ja musiikin nopeasta 
käytettävyydestä ja muokkaa tiedostoja 
Microsoft Office -paketilla missä ikinä 
oletkin. 

Löydät kaikki mallit hakusanalla 
Lumia-640 lte

Microsoft Lumia 640 LTE

134,90
17,61 / kk (12 kk)

Iso akku

Loistava kamera

Kirkas HD-näyttö
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TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

Oletko ostanut joskus jotakin Verkkokauppa.comista?
Kirjoita arvostelu ostamallesi tuotteelle, niin voit voittaa

500 euron lahjakortin
Verkkokauppa.comiin
Arvomme yhteensä kolme lahjakorttia.

Lahjakortilla voit maksaa ostoksia  
Verkkokauppa.comin myymälöissä ja verkkokaupassa. 
Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta. Lahjakorttia ei  
voi palauttaa tai vaihtaa rahaksi. Verk.com/48000

Kampanja on voimassa 27.9.2015 asti.
Palkinnon arvo on 500,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

ARVOSTELE  
& VOITA

Transcend DrivePro 220 -autokamera Transcend StoreJet 25M3Transcend JetFlash 700

Kevyt ja pienikokoinen kiintolevy, jossa on nopea USB 3.0 
-liitäntä ja Yhdysvaltain armeijan testaama iskunkestävä 
silikonipinnoite. Ottaa virran USB-liitännästä.

1000 Gt 79,90 € Verk.com/0331
2000 Gt 139,90 € Verk.com/46634

Huippunopea USB 3.0 -muistitikku toimii 
mainiosti myös USB 2.0 -porttien kanssa.

8 Gt 5,90 € Verk.com/5671
16 Gt 9,90 € Verk.com/5659
32 Gt 15,90 € Verk.com/40014

79,90
1000 Gt5,90

8 Gt

Erittäin monipuo-
linen autokamera, 
jonka mukana 
tulee imukuppi-
teline. Sisäinen 
akku ja valovoi-
mainen objektiivi 
(f/1.8). Lisä-
ominaisuuksina 
mm. pysäköinti-
tila, kaistavahti ja 
törmäysvaroitin. 
Verk.com/29439

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

158,90
19,61 / kk (12 kk)

Violetti

Fitbit Charge HR 
-aktiivisuus- ja uniranneke
Yksi markkinoiden kehittyneimmistä 
aktiivisuus- ja unirannekkeista mittaa 
sykkeesi ja laskee askeleesi, kulkemasi 
matkan, polttamasi kalorit, nousemasi 
kerrokset ja liikkeelläoloaikasi. OLED-näyttö 
kertoo paitsi kellonajan, myös puhelimeesi 
saapuvan puhelun. Synkronoituu automaat-
tisesti iOS-, Android- ja Windows-puhelinten 
kanssa. Akun kesto jopa 7 päivää.

Musta Small Verk.com/22641
Musta Large Verk.com/4563
Violetti Small Verk.com/32590
Violetti Large Verk.com/32526

Mittaa sykkeen ranteesta

Tarkkailee untasi

Lataus kestää jopa viikon

138,90
17,94 / kk (12 kk)

Musta
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499,90
48,03 / kk (12 kk)

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

Acer Iconia B1-810 -tabletti, 8”, 16 Gt

Ohut ja kevyt tablet kulkee näppärästi mukana. 8-tuumaisessa IPS-näytössä on laajat 
katselukulmat ja rikkaat värit. Intel Atom -neliydinsuoritin huolehtii jouhevuudesta. 
16 Gt:n tallennustilaa voi laajentaa MicroSD-korttipaikan avulla. Verk.com/37376

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

Laadukas IPS-näyttö

Tallennustila 16 Gt

MicroSD-korttipaikka

199,90
23,02 / kk (12 kk)

16 Gt tallennustilaa

Acer Iconia A1-840 -Android-tabletti, 8”

8” Full HD -IPS-näyttö

Jopa 7,5 tunnin akunkesto

Huippuluokan tyylikäs 8” tabletti. Intel Atom -neliydinsuoritin takaa erinomaisen 
suorituskyvyn ja akku kestää yhdellä latauksella jopa 7,5 tuntia. IPS-teknologiaan 
pohjautuvan Full HD -näytössä on upeat värit ja 178° katselukulmat. Verk.com/32993

Acer K242 Full HD -LED-näyttö, 24”

Acer Aspire ES1-731 -kannettava, 17,3”

Acer Aspire TC-705 -pöytäkone, Win 8.1

Acer Aspire E5-771G -kannettava, hopea, 17,3”

 87 arvostelua

100 %
arvostelijoista 

suosittelee

"Näppärän kokoinen ja 
helppokäyttöinen tabletti. 
Loistava kuvanlaatu Full 
HD- tarkkuuden ansiosta." 
–Titten, 17.6.2015

Päivitä Windows 10:ksi maksutta! http://www.microsoft.com/FI-FI/windows/windows-10-upgrade

Päivitä Windows 10:ksi maksutta! http://www.microsoft.com/FI-FI/windows/windows-10-upgrade

Päivitä Windows 10:ksi maksutta! http://www.microsoft.com/FI-FI/windows/windows-10-upgrade

Jokapäiväisiin askareisiin kannettava, jonka hinta ei päätä huimaa. Sujuvan käytön 
varmistavat Intel Pentium N3700 -neliydinsuoritin, 8 Gt keskusmuistia sekä 1 Tt:n 
kovalevy. Mainio liitäntävalikoima helpottaa lisälaitteiden kytkemistä. Verk.com/61351

Intel Pentium N3700, 8 Gt, 1 Tt

17,3” HD+ LED-näyttö

DVD-asema

Yhteensopivat Acer Iconia B1-810 8” -suojakotelot!
Musta     9,90 €   Verk.com/59106
Valkoinen/pinkki   9,90 €   Verk.com/61314

Yhteensopivat  Acer Iconia A1-840 8” -suojakotelot: 
musta, valkoinen, pinkki ja sininen, 9,90 €,
hae kaikki haulla a1-840

Kattavat liitännät

17,3” HD+ -näyttö

Intel Core i5-5200U, 8 Gt, 1 Tt

NVIDIA GeForce GT840M -grafiikkaohjain

Suurella näytöllä varustettu tehokannettava! Intel Core i5-5200U -tuplaydinsuoritin, 
mahtavat kahdeksan gigatavua keskusmuistia ja tilava teratavun kovalevy varmistavat, 
että tehoa ja tallennustilaa riittää. Verk.com/59244

Acer K242 on edullinen ja laadukas 24" Full HD -tarkkuuden näyttö. Huippunopea 
2 ms:n paneeli varmistaa häntimättömän kuvan ja kattavat liitäntävaihtoehdot (VGA, 
DVI ja HDMI) takaavat mainion liitettävyyden. Kahden vuoden takuu! Verk.com/44957

24” Full HD LED-näyttö

Nopea 2 ms:n paneeli

Kattavat liitännät: VGA, DVI ja HDMI

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

769,90
70,53 / kk (12 kk)

Tarjoaa tehoa ja tyylikkyyttä yhdessä paketissa. Joustavilla laajennusominaisuuksilla 
varustettu TC-705 kätkee sisäänsä Intel Core i5-4460 -neliydinsuorittimen, 8 Gt 
keskusmuistia, 1 Tt:n kovalevyn ja NVIDIA GTX 745 -ohjaimen. Verk.com/54561

Intel Core i5, 8 Gt, 1 Tt

NVIDIA GTX 745 -grafiikkaohjain

"Tietokone on laadukas ja tehokas. Pelit 
toimivat koneella hyvin. Tietokoneessa on 
sopivasti muistia ja näytönohjain on hyvä." 
–roopereppuli, 15.7.2015

"Nopea käyttöönotto. Pelit pyörii hyvällä 
grafiikalla. Laadukkaan tuntuinen 
pöytäkone." –laku13, Lieksa, 13.7.2015
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IT ’ S  TAB TIME !
Nauti mukavista vapaahetkistä 
Galaxy Tab S2:n kanssa. 

Samsung Galaxy Tab S2
Huipputarkalla 8,0- tai 9,7-tuumaisella Super AMOLED 
-näytöllä varustettu taulutietokone, jossa on 8-ydinprosessori 
sekä Android 5.0 -käyttöjärjestelmä. 32 gigatavun tallennus-
tilaa voi laajentaa jopa 128 gigatavun microSD-kortilla. 
Värivaihtoehdot musta ja valkoinen. Hae kaikki mallit 
haulla tabs2 lanseeraus

8,0”  WiFi 499,90 €
8,0” WiFi + 4G 599,90 €
9,7” WiFi 599,90 €
9,7” WiFi + 4G 699,90 €

RAJOITETTU ERÄ –
LANSEERAUSTARJOUS!

WiFi-malleihin sekä 8,0-tuumaisen 
4G-mallin kanssa kaupan päälle 
32 gigatavun Samsung PRO Class 10 
-microSD-kortti (arvo 49,90 €).

9,7-tuumaisen 4G-mallin kanssa kaupan 
päälle Samsung Book Cover Keyboard Tab S2  
-näppäimistö kuori (arvo 169,90 €).

Netwjork PL1000  
-powerline-adapteri

Netwjork 300 Mbps -WiFi-reititin 

ZyXEL LTE3301  
-LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema

Opticam O4 HD -IP-kamera

Netwjork N+4G -WiFi-reititin

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

169,90
20,53 / kk (12 kk)

Laajenna lähiverk-
koasi huoneiston 
sähkökaapelointia 
hyödyntämällä. 
128-bittinen 
AES-suojaus salaa 
verkkoliikenteen 
vain nappia 
painamalla. 
MikroPC-lehden 
kunniamaininta 
”Vastinetta 
rahalle” (10/2014). 
Hae vaihtoehdot 
haulla netwjork 
pl1000

Monipuolinen 4G LTE -reititin, joka toimii myös 
sillattuna. Kun asetat SIM-/USIM-kortin reititti-
meen, voit jakaa 4G LTE- ja 3G-internetyhteyden 
turvallisesti langattoman verkon tai neljän 
Ethernet-portin välityksellä. Verk.com/61289

95,90
4 kpl49,90

2 kpl

39,90
Pienikokoinen langaton 802.11n-standardin tuki-
asema, johon voi tuoda nettiyhteyden lähestulkoon 
millä tahansa USB-liitännäisellä 3G/4G-mokkulalla. Voit 
jakaa yhteytesi langattomasti monelle tietokoneelle 
samanaikaisesti. Virransyöttö micro-USB-liitännästä. 
Verk.com/10869

13,90
Helppo, vaivaton ja turvallinen tapa jakaa nettiyhteytesi: 
asenna langaton tukiasema esimerkiksi ADSL- tai kaape-
limodeemiisi, niin pääset surffailemaan langattomasti. 

Musta Verk.com/1515
Valkoinen Verk.com/32586

Pohjolan sääolosuhteita varten suunniteltu 
vankka metallirunkoinen valvontakamera 
ulkokäyttöön. Pimeänäkö jopa 30 metriä. Tark-
kuus 960p ja 30 fps. 
Automaattinen 
liikkeentunnistus 
lähettää kuvat 
joko sähköpos-
tilla tai ftp:llä. 
Maksuton 
sovellus Androi-
dille ja iOS:lle. 
Verk.com/2847
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Samsung S29E790C
-kaareva 29” UltraWide 
Full HD -näyttö

Samsung S27E510C -kaareva 27” Full HD -näyttö

Samsung S27D590P 27” Full HD -näyttö

Kaareva ja erityisen leveä panoraa-
manäyttö luo kokonaisvaltaisemman 
elämyksen ja kuva tuntuu syvemmältä 
ja leveämmältä. Näytölle voidaan 
säätää sopiva kulma ja korkeus kaarevalla 
metallinhohtoisella jalustalla. 
Verk.com/45033

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

UltraWide Full HD -resoluutio

29” kaareva näyttö

Tasokas VA-LED-paneeli

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

Full HD -resoluutio

27” kaareva näyttö

Tasokas VA-LED-paneeli

Kaareva ja erityisen leveä panoraamanäyttö luo kokonaisvaltaisemman elämyksen ja kuva 
tuntuu syvemmältä ja leveämmältä. S27E510C on varustettu eye-saver mode -ominaisuudella, 
joka vähentää näytön tuottamaa, silmiä rasittavaa sinistä valoa. Siinä on myös flicker-free-
toiminto, joka vähentää näytön välkkymistä. Verk.com/12954

Samsung S27D590P on suunniteltu käyttäjille, jotka arvostavat näytössä hyvää käytettävyyttä 
ja tyylikkyyttä. Sen muotoilu on hyvin virtaviivainen ja tilaa säästävä. Yksinkertaisen kaunis 
näyttö kätkee myös sisäänsä hienoa tekniikkaa. PLS-paneeli toistaa värit upean rikkaina ja 178 
asteen katselukulma ei vääristä värejä. Verk.com/25310

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

Full HD -resoluutio

27” PLS-LED-näyttö

Halpa ja hyvä

Samsung SL-M2026 -lasertulostin
Helppokäyttöinen ja nopea mustavalkolasertulostin, joka soveltuu mainiosti kotikäyttöön tai 
pientoimistoon. Jopa 20 sivun minuuttitulostusnopeus. Verk.com/0960

69,90
A4-mustavalkolaser

Jopa 20 sivua minuutissa

USB 2.0 -liitäntä

Samsung MLT-D111S -musta värikasetti SL-M2026-tulostimelle 59,90 €. Verk.com/14273
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419,90
41,36 / kk (12 kk)

Axesmith Bandstarter -sähkökitarat
Mainio sähkökitara soittoharrastusta aloittelevalle. Helppo 
soittaa ja tuottaa hintaansa nähden erittäin kelvollista 
ääntä.

Sunburst Verk.com/58936
Musta  Verk.com/58787

Alesis DM6 Kit 
-sähkörumpusetti
Tämä setti sisältää Dual Zone 
-virvelipadin, kolme tomia, 
crashin, riden sekä basari-pedaa-
lin. Uusi DM6-moduuli tarjoaa 
laajan valikoiman huippusoundeja. 
USB-lähtö esim. tietokoneeseen.
Verk.com/8322

Tascam DR-60DMK2 
-tallennin
DR-60DMK2 on kompakti ja laadu-
kas valinta äänittämiseen videoku-
vaajille ja elokuvantekijöille, joka 
sopii järjestelmäkameran alle tai 
kolmijalkaan. Verk.com/58389

Cherub Time Core Digital Delay -kitarapedaali
Erittäin monipuolinen digitaalinen delay-pedaali, joka 
tarjoaa kaikki mahdolliset delay-efektit aina vintage-
nauhakaiusta reverseen. Verk.com/43485

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

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

59,90
ProCaster BH-05 

-Bluetooth-kuulokkeet
Langattomat Bluetooth-kuulokkeet suu-
rilla korvat ympäröivillä kuulokekupeilla. 
Handsfree, nopea NFC-parin muodostus. 

Verk.com/55140

59,90

59,90

Denon AVR-X3100W -AV-viritinvahvistin, 7.2 kanavaa
Monipuolinen viritinvahvistin 4K-skaalauksella ja monihuonetuella. Pikanäppäimet, iso näyttö ja selkeä kuvaruutu-
valikko tekevät käytöstä vieläkin yksinkertaisempaa. Kattavat liitännät ja kehittyneet verkkotoiminnot takaavat 
monipuoliset käyttömahdollisuudet. Verk.com/30333

694,90
64,28 / kk (12 kk)

ELAC BS 142 
-jalustakaiutinpari
Erittäin tasokas jalustakaiutin 
JET III -diskantilla yhdistää 
viimeistellyn ulkomuodon 
autenttiseen ääneen. Vain 
26 cm korkea ja 16 cm leveä 
kaiutin kuulostaa huomattavasti 
kokoistaan suuremmalta. 
Verk.com/13431

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

-kuulokkeet
Taidolla viimeistellyt Marshall-kuulokkeet tasokkaista 
materiaaleista huokuvat laatua. Katukelpoiset kuulokkeet 
ilman värikkäitä muoviosia. Verk.com/20476

59,90

Casio CDP-130 -digitaalipiano
Loistava valinta aloitteleville pianisteille. Soittimessa on 88 painotettua ja 
skaalautuvaa vasarakosketinta, 10 soitinääntä ja laadukas kaiutin-
järjestelmä. Verk.com/15099
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iPad
Opiskeluun. Ja nautiskeluun.

Mac
Paras luokassaan. Ja luokan ulkopuolella.

MacBook Air, alkaen 999,90 €
MacBook Airissa on nyt viidennen sukupolven Intel Core -prosessorit, Thunderbolt 2, mahtavia 

vakio-ohjelmia sekä sama koko päivän kestävä akku. Se on tarpeeksi ohut, kevyt ja kestävä 
otettavaksi mukaan kaikkialle ja riittävän tehokas suoriutumaan kaikesta perille päästyäsi.

iPad Air 2, alkaen 499,90 €
Kaikkien aikojen ohuin iPad on myös kaikkein kyvykkäin. Se on täynnä 

edistyksellistä teknologiaa, kuten Touch ID -sormenjälkitunnistin.

iPad mini 3, alkaen 399,90 €
Kaikkein edistyksellisin iPad mini on pullollaan innovaatioita, kuten 

Touch ID -sormenjälkitunnistin ja Retina-näyttö.
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6,90

TSA-numerokoodilukko

Maksimikapasiteetti 50 kg

  TITAN Xenon 67 cm -matkalaukku, musta       Burton-matkalaukut, 46–80 cm

Kevyestä ja kestävästä polykarbonaatista 
valmistettu matkalaukku vaativalle maailman-
matkaajalle. Hiljaiset, helposti rullaavat pyörät ja 
säädettävä vetokahva. Roiskekestävä vetoketju 
sekä TSA-numerokoodilukko pitävät tavarasi 
turvassa. Verk.com/57520

Hae kaikki TITAN Xenon -matkalaukut (53, 67 
ja 74 cm, eri värejä) haulla titan xenon

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

Kevyt

Neljä pyörää

Pieni ja kätevä

Fuj:tech-matkalaukkuvaaka
Nyt sinun ei enää tarvitse miettiä, joudutko 
maksamaan lentokentällä ylipainomaksuja 
matkatavaroistasi. Tämä pienikokoinen elekt-
roninen matkalaukkuvaaka kulkee kätevästi 
matkalla mukana ja sen maksimikapasiteetti 
on 50 kg. Verk.com/0749

Kevyt ja kestävä selkäreppu 
enintään 15,6-tuumaisille 
kannettaville tietokoneille. 
Useita taskuja, kestävä 
materiaali ja tyylikkäät 
tekonahkaiset yksityiskohdat. 
Verk.com/42335

26,90

Belkin Suit Line Backpack 15,6”

"Kevyt ja kätevä laite – – Helppo-
käyttöinen ja selkeä näyttö. Livahtaa 
helposti esim. laukun sivutaskuun." 
–JiiPekka, 8.3.2015

Belkin Clamshell Business Carry Case

                Cocoon-matkatyyny

Kestävästä nylonista ja tekonahasta valmis-
tettu businesstyylinen laukku kannettavalle. 
Etutasku asiakirjoille ja pientarvikkeille. 
Irrotettava, pehmustettu olkahihna. 
15,6” Verk.com/30988
17” Verk.com/38687

Korkealaatuinen ja huippukevyt 
matkatyyny, jossa on nautinnollisen 
pehmeä ja hengittävä mikrokuitu-
päällinen. Mainio lahja paljon 
matkustavalle. Verk.com/47178

39,90

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

Monipuolinen valikoima kevytrakentei-
sia, helposti rullaavia Burtonin matka-
laukkuja klassisen tyylikkäissä väreissä. 
Hae kaikki haulla burton matkalaukku

Kaksiosainen rakenne

IXION™ Wheel System -pyörät

alk. 22,90
15,6”

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

PASSIKUVAT 
1,00 €
PASSIKUVAT 
1,00 €

Kuusi EU-asetusten mukaista passikuvaa.

Kuvia otetaan Verkkokauppa.comin 
myymälän kameraosastolla Helsingissä, 
Pirkkalassa ja Oulussa.

Valokuvaaja on paikalla maanantaista 
torstaihin kello 9.00–16.00.

Tarjous on voimassa toistaiseksi.

”Näiden passikuvien täytyy olla hinta-laatu suhteeltaan 
kaikkien aikojen parhaita tuotteita ikinä missään 
Suomessa; yhdellä eurolla kuusi kuvaa!”  
–Joutilas, Lappi, 18. huhtikuuta 2015



21

Testivoittaja!

Säästä 31 euroa!

Erittäin turvallinen

 Helposti  
 puhdistettava 
pintamateriaali

Leikkiin ja lepoon

BabyBjörn Balance Soft -sitteri

118,90
16,28 / kk (12 kk)

Pidetty klassikko! 
Ergonomisesti muotoiltua, 
pehmeää ja luonnollisella 
tavalla keinuvaa sitteriä 
voi käyttää heti syntymästä 
lähtien aina kahteen 
ikävuoteen asti. Esillä 
Jätkäsaaressa ja Pirkkalassa. 
Hae värit haulla babybjörn 
balance soft

CHILDwood-sitteri ja -lelukaari

Kätevän ja monipuolisen 
sitterin voi joko asettaa jousi
tettuun keinu tilaan tai lukita 
paikalleen, ja se on varustettu 
kolmipisteturvavyöllä. Selkä
nojaa ja istuinta voi säätää eri 
asentoihin, ja mukana toimite
taan irrotettava lelukaari. Esillä 
Jätkäsaaressa. 
Verk.com/53985

Britton Rainbow -sitteri

CHILDwood -metallinen pinnasänky

Ajattomasti muotoiltu valkoinen 
pinnasänky on herkkä ja tyylikäs 
mutta myös pitkäikäinen ja kestävä. 
Kolme korkeustasoa, joita voi 
säätää lapsen kasvaessa. Kuvan 
patja ei sisälly pakkaukseen. 
Esillä Helsingissä ja Pirkkalassa. 
Verk.com/53856

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

CYBEX Pallas-Fix -turvaistuin, 9 – 36 kg

8 värivaihtoehtoa
Vuoden 2015 huippuuutuus! 
Hartiaosan ulkopintoihin on 
lisätty törmäysenergiaa absor
boivaa materiaalia, jotta istuin 
antaa paremman suojan 
sivuttaiskolareissa. Esillä 
Helsingissä ja Pirkkalassa. 
Hae värit haulla recaro 
young sport hero

Stiftung Warentest 
testivoittaja (6/2013) on 
erittäin pitkäikäinen, jossa 
on säädettävä pääntuki 
sekä törmäyssuojat. Esillä 
Helsingissä ja Pirkkalassa. 
Hae värit haulla recaro 
monza nova is

Todella pitkä käyttöikä

Helppo asentaa ja käyttää

7 eri värivaihtoehtoa

Sopii Britax-rattaisiin
Innovatiivinen ja huipputurvallinen 
turvakaukalo. Helppo kiinnittää 
CLICK & GO ominaisuuksilla 
varustettuihin Britaxrattaisiin. 
Kiinnitys autoon joko kolmipiste
turvavyöllä tai ISOFIX tai 
vyökiinnitteisellä jalustalla 
(lisävaruste). Esillä Helsin
gissä ja Pirkkalassa. Hae 
värit haulla britax shr ii

RECARO Monza Nova IS -turvaistuin, 9 – 36 kg

Sopii vastasyntyneelle

49,90 29,90

Kevyt sitteri, joka myötäilee 
lapsen liikkeitä. Lelukaari ja 
irrotettavat lelut takaavat, että 
lapsi viihtyy sitterissä. Vain 
verkosta. Verk.com/59076

Keinuu kevyesti

Pirteä lelukaari

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

168,90
20,44 / kk (12 kk)

Istuin, jota voidaan käyttää aina noin 
12 vuoden ikään asti. Säädettävä 
etusuojatyyny ja optimoitu 
lineaarinen sivutörmäyssuoja. 
Kallistussäätö. Normaalisti 
329,90 €. Vain verkosta.

Musta Verk.com/34340
Punainen Verk.com/47171

ISOFIX- tai turvavyökiinnitys

268,90
28,78 / kk (12 kk)

RECARO Young Sport Hero -turvaistuin, 9 – 36 kg

Britax Baby-Safe plus SHR II -turvakaukalo, 0 – 13 kg

288,90
28,78 / kk (12 kk)

ISOFIX tai turvavyö

Erittäin pitkä käyttöikä
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24,90

23,90 34,90

              Elfen-jalkatuki

Ergonominen jalkatuki auttaa ylläpitämään 
hyvää asentoa istumatyössä. Säädettävä 

korkeus ja kaltevuus lisäävät käyttömukavuutta, 
ja keskellä olevilla rullilla on helppo hieroa väsyneitä 

jalkoja työskentelyn ohessa. Verk.com/43868

"Pikkurahalla apua istuma-
asennon korjaukseen. 3 eri 
korkeutta, itselle riittää alhaisin 
asento. Kivat hierovat rullat 
keskellä." –Takkis, Hämeenlinna, 
16.12.2014

Contour Design RollerMouse Free2

Kolmannen sukupolven RollerMouse 
Free2 -tietokonehiiren ominaisuuksia 
ja parannuksia on lisätty sekä käyttäjiä 
että työterveysasiantuntijoita kuullen.  
Se ehkäisee hiirikäsi ongelmia erittäin 
tehokkaasti. Verk.com/10567

”Tämä todella toimii! Hiirtä ei 
tarvitse kurotella sivulta vaan käsi 
ja vartalo pysyy hyvässä asennossa koko ajan. 
Kuukauden käytön jälkeen ei mitään negatiivista ole 
ilmaantunut, voin suositella.” –Mira2015, Vantaa, 22.6.2015

Ehkäisee hiirikäsiongelmia

Mahdollistaa rennon työskentelyasennon

309,90
32,19 / kk (12 kk)

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

Elfen Professional DM-50AC  
-ristiinleikkaava paperisilppuri

79,90

Kompakti mutta tehokas 
ristiinleikkaava paperisilppuri, 
jonka automaattinen syöttölaite 
tekee silppuamisesta vaivatonta. 
Korkea turvaluokitus ja CD-, 
DVD- ja Blu-Ray-levyjen 
tuhoamismahdollisuus. 
Verk.com/35752

Automaattinen 
syöttölaite

9,90
A6 12,90

A5

        Elfen-lukuvuosikalenterit

Sopii opiskelijalle tai opettajalle. Koko A6 tai A5. 
Laadukkaat ja kestävät keinonahkakannet. Kaksikielinen: 
suomi ja ruotsi. Hae kaikki vaihtoehdot haulla 
elfen lukuvuosikalenteri

4,90

Mr. Muskelknutte 
Air Duster, 400 ml

Tasavallan halvin paineilmapurkki! 
Sopii tietokoneen, näppäimistön ja 
digikameran puhdistamiseen pölystä 
ja irtoliasta. Verk.com/32299

"Edullinen ja varmatoiminen 
paineilmapuhallus." –Lars40, 
Helsinki, 1.1.2015

Huh huh, 

kun on 

halpa!

HP:n yhdistelmäpakkaukset

HP 301 -pakkauksessa on musta värikasetti sekä kolmen 
värin yhdistelmäkasetti, 10 arkkia valokuvapaperia 
(13x18cm) sekä viisi kirjekuorta. Verk.com/56571

HP 364 -pakkauksessa on neljä mustekasettia (musta, 
syaani, magenta ja keltainen), 10 arkkia valokuvapaperia 
(13x18cm) sekä viisi kirjekuorta.
Verk.com/56565

28,90
HP 301

37,90
HP 364

Casio ClassWiz FX-991EXCasio ClassWiz FX-85EX

ClassWiz-sarjan huipputuotteessa on korkean 
resoluution LCD-näyttö, 552 toimintoa ja  help-
pokäyttöinen taulukkolaskentasovellus. Natural 
Textbook Display näyttää 
matemaattiset lausek-
keet oppikirjamaisesti. 
Verk.com/42894

552 toimintoa

Taulukkolaskenta

Natural Textbook Display

Tehokas ja monipuolinen funktiolaskin opiske-
lijalle. Edelliseen malliin verrattuna nopeampi 
prosessori ja kaksinkertainen määrä muistia. 
Resoluutio on 192x63 
pikseliä, ja ikonipohjainen 
valikkorakenne on selkeä. 
Verk.com/41560

Korkea resoluutio

Natural Textbook Display

Ikonipohjainen valikkorakenne

Casio ClassPad fx-CP400 -symbolinen 
grafiikkalaskin ja ohjelmistolisenssi

Lukioon, ammatillisiin opintoihin ja 
korkeakouluihin. Suuri kosketusnäyttö, 
kattava sovellusvalikoima sekä 
intuitiivinen ja helposti omaksuttava 
käyttöjärjestelmä. Suuri 4,8” värillinen 
kosketusnäyttö. Verk.com/58503

Mukana ohjelmistolisenssi

Suomenkielinen käyttöjärjestelmä

Suuri 4,8 tuuman värikosketusnäyttö

3 H PIKAKULJETUS
Tuomme tuotteet kotiovellesi 

kolmessa tunnissa

HELSINKI ESPOO KAUNIAINEN VANTAA

3 h pikakuljetus toimitetaan perille kolmen tunnin kuluessa 
tilauksesta Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. 

Pikakuljetus on tarjolla arkipäivisin kello 8.00–16.30 tehdyille 
tilauksille, joiden tuotteet löytyvät suoraan varastosta. 

Hinnat 39,90 € (0–50 kg), 69,90 € (50–400 kg). 

alk. 39,90

Verkkokauppa.comista 
€-hintaturvavakuutus

kaupan päälle
€-etuohjelman jäsenenä saat Verkkokauppa.comista 

tekemillesi ostoksille 30 päivän €-hintaturvavakuutuksen. 
Lue lisää » verk.com/pins

30
päivän 

hintaturva

€

    saat €-kortin

       helposti!

  lisää tuote 46136

          tilaukseesi tai

    nouda kortti 

         myymälästä.

€

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

Electrolux EWP1274TDW -pesukone

A++-energialuokan pesukone seitsemän 
kilon täyttömäärällä linkoaa tehokkaasti 
1200 kierrosta minuutissa. Time 
Managerin avulla voit säätää pesuaikaa 
pyykin likaisuuden mukaan. Käytännölli-
nen ajastin. Verk.com/51200

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

Samsung WW70J3483KW -pesukone

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

349,90
35,36 / kk (12 kk)

Edestä täytettävä pesukone 7 kilon täyttö-
määrällä ja tehokkaalla 1400 kierroksen 
linkouksella. Näytöstä näkee jäljellä olevan 
pesuajan ja ajastimella pesuohjelman 
käynnistystä voidaan siirtää ja käyttää 
esimerkiksi edullisempaa yösähköä. 
Verk.com/58793

Whirlpool AWE6516

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

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

Energialuokka A+

Täyttömäärä 5 kg

Candy AQUA 1041D1

Tilaystävällinen edestä 
täytettävä A-energialuo-
kan pyykinpesukone. 4 
kg:n täyttömäärä ja 1000 
rpm:n linkousnopeus. 
695 x 510 x 440 mm. 
Verk.com/2673

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

Candy GVW364TC-S

Pesee pyykin ja kuivaa sen 
halutun kuivausasteen 
mukaiseksi. Koneessa 
on näyttö, joka ilmoittaa 
jäljellä olevan pesuajan. 
16 ohjelman monipuolinen 
valikoima. Verk.com/55515

Syvyys vain 45 cm

Linkous 1300 rpm

Kuivaava pesukone

Bosch SMU40D12SK

Helppokäyttöinen A+ -energialuokan 
astianpesukone, johon mahtuu 12 
astiastoa. Neljä pesuohjelmaa. Ainut-
laatuinen pesu aineenannostelija. 
Verk.com/12522

Candy CDP4810-86, leveys 45 cm

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

Energiatehokas astianpesukone seitsämällä 
pesuohjelmalla. Yläkorin säädettävä korkeus ja 
alakorin taittuvat piikit mahdollistavat maksi-
maalisen täytön. LCD -näyttö. Verk.com/7504

Äänitaso 49 dB

Leveys vain 45 cm

"Mainio tuote pieneen keittiöön 
yhden hengen talouteen!" 
–AES44, Helsinki, 12.6.2014

Whirlpool ADPU360WH

Energiatehokas astianpesukone. 6th Sense -sensorit 
mittaavat pesuveden likaisuutta ja asettavat 
ohjelman pituuden sen mukaisesti. Verk.com/59909

Äänitaso 46 dB

Energialuokka A++

Bosch SMU50M92SK

”Olen erittän tyytyväinen 
hankintaan. Hyvät perustoi-
minnot ja todella hiljainen.” 
–Minna48, Tornio, 18.11.2014 699,90

64,69 / kk (12 kk)

Bosch SMU69T42SK

A++ -energialuokan astianpesukone hiiliharjattomalla 
moottorilla. Valittavissa on kuusi ohjelmaa, joista kolme 
optimoi pesun astioiden likaisuuden mukaan. Äänitaso vain 
40 dB. Verk.com/23715

279,90
29,69 / kk (12 kk)

Energialuokka A+

Äänitaso 52 dB

499,90
48,03 / kk (12 kk)

499,90
48,03 / kk (12 kk)379,90

38,03 / kk (12 kk)

Tehokas ja erittäin hiljainen astianpesukone kestävällä 
hiiliharjattomalla moottorilla. Viisi tehokasta pesuohjel-
maa, VarioSpeedPlus, informatiivinen näyttö ja ajastin. 
Verk.com/30657

Äänitaso 44 dB

Äänitaso 40 dBVarioSpeedPlus

3. taso aterimille

Hiiliharjaton moottori

Energialuokka A++

Energialuokka A++

Energialuokka A+

Pieneen tilaan

"Helppo käyttöinen, hyvin 
mahtuu pyykkiä koneeseen, 
meille sopiva kätisyys ovessa, 
pyykit mukavan kuivia 
koneesta ottaessa eli sopiva 
linkous jo 800 kierroksella." 
–Kiti77, 29.6.2015

”Kone on selkeä ja helppo-
käyttöinen. Pesuohjelmat ovat 
monipuoliset ja hyvin säädettä-
vissä. – – Tähän hintaan ja kokoon 
aivan loistava laite.” –RikuMMa, 
11.5.2015

”Toiminut tähän asti moitteettomasti, 
astiat puhtaita ja eco ohjelma taloudelli-
nen.” –minttu 59, Pohjois-Karjala, 16.8.2015
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Rosenlewin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Rosenlew RJKL3000 -jääviileäkaappi
Erittäin tilava 395 litran jääkaappi. 
Iso vihanneslaatikko, turvalasihyllyt ja 
läpinäkyvät ovihyllyt. Energialuokka A+. 
Verk.com/44554

379,90
38,03 / kk (12 kk)

/ kpl

Samsungin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Samsung RR34H6200WW -jääkaappi 
Multiflow-tekniikalla lämpötila on aina 
tasainen ja ihanteellinen. Elintarvikkeet 
jäähtyvät nopeammin ja säilyvät tuoreina. 
Inverter-kompressori 10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48415

Energialuokka A+

NoFrost-pakastin

MultiFlow-ilmakiertoEnergialuokka A+

Tilavuus 350 ja 277 litraaTilavuus 395 ja 248 litraa

Samsung RZ27H6200WW -kaappipakastin
Tilavaa NoFrost-pakastinta ei tarvitse sulat-
taa. Multiflow ylläpitää tasaista lämpötilaa. 
Inverter-kompressori  10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48421

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

/ kpl

Rosenlew RPP2330 -kaappipakastin
Valkoinen A+-energialuokan pakastin-
kaappi, jossa on erittäin suuri 
248 litran tilavuus. Verk.com/29617

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

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

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

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

Energialuokka A+

Äänitaso 42 dB

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

Whirlpool WBE3321A+NFWCandy CCBS6182WH

NoFrost-automaattisulatus

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

Äänitaso 42 dB

489,90
47,19 / kk (12 kk)

Samsung RB31FEJNDWW/EF

Energialuokka A+

Ulkomuotoiltaan standardi-
kokoinen mutta erittäin tilava 
jääkaappipakastin. Iso vihan-
neslaatikko turvalasihyllyillä ja 
läpinäkyvillä ovihyllyillä. 
Verk.com/19340

No Frost -automaattisulatus

Upon valurauta- ja keraamiliedet

CM6500 -valurautaliesi 
ja kiertoilmauuni
A-energianluokan lattialiesi: 
4 valurautakeittotasoa, 
joista 2 salamalevyjä. Uunin 
tilavuus on 49 litraa ja läm-
pötila 50–250 °C. Helposti 
puhdistettavat emalipinnat. 
Verk.com/30797

CM7500 -keraamiliesi 
ja kiertoilmauuni
A-energialuokan lattialiesi: 
4 keraamista keittoaluetta. 
Uunin tilavuus on 49 litraa ja 
lämpötila 50–250 °C. Sileät 
emalipinnat helpottavat puhdis-
tusta. Laitteessa on digitaalinen 
ajastin. Verk.com/32134

CM6001 -valurautaliesi 
Laadukas lattialiesi neljällä 
valurautakeittotasolla, joista 
yksi on nopea salamalevy. 
Tasalämpöuunin lämpötila 
on säädettävissä 50–250 °C 
välillä. Helposti puhdistetta-
vat pinnat. Verk.com/19046

Multi Flow -järjestelmä

Whirlpool AKZM784/IX -erillisuuni Whirlpool ACM843BA -induktiotaso

Upeilla ominaisuuksilla varustettu monitoimiuuni. 
Selkeä ohjauspaneeli, opastava LCD-näyttö, 6th 
Sense -uunitoiminnot ja integroidun paistomittarin 
esiasetetut toiminnot. Sisään painettavat valitsimet ja 
elektroninen lämpötilan valinta. 

399,90

499,90 499,90

399,90
Whirlpool AKZ6210WH -erillisuuni Whirlpool ACM820BA -induktiotaso

Uudenlaista nopeutta ja täsmällisyyttä: 4 induktio-
keittoaluetta, joissa kaikissa on boostertoiminto. 
Helppokäyttöiset valitsimet, liukukytkimellä suoraan 
oikea ja tarkka tehonvalinta. Verk.com/50002

Tyylikäs jääkaappi on muokat-
tavissa säädettävien lasi- ja ovi-
hyllyjen ansiosta, muokkaamalla 
kaappiin hyllypaikkoja saadaan 
kaappiin helposti mahdutettua 
erikokoisia elintarvikkeita. 
Verk.com/39388

Energialuokka A+

Äänitaso 43 dB

Uudella designilla varustettu tehokas kiertoilmauuni, 
joka on varustettu elektronisella ohjauspaneelilla ja 
6th sense automaattiresepteillä. Integroitu paisto-
lämpömittari takaa hyvä lopputuloksen joka kerta. 

70 cm leveä induktiotaso, joka mahtuu normaaliin 
60 cm:n asennusaukkoon! Tarkka Touch-liukusää-
din teholle ja 4 keittoaluetta Booster-tehostimilla. 
6th Sense -kiehautusautomatiikka säätää tehon 
optimaaliseksi. Verk.com/20920

Teräs  
Verk.com/61695
Valkoinen 
Verk.com/4046

Valkoinen
Verk.com/29191
Teräs
Verk.com/29808
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1,5 litran lasinen kannu1,5 litran lasinen kannu

Moccamaster H931 AO Moccamaster HBG961 AOMoccamaster HB951 AO

10 kupillista keittävä kahvinkeitin, jossa on automaatti-
nen virrankatkaisu. Kaksi erillistä vastusta takaa opti - 
maalisen suodatus- ja säilytyslämpötilan. Verk.com/7013

Suodatinteline, mekaaninen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7280

Suodatinteline, automaattinen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7524

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

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

169,90
20,53 / kk (12 kk)

49,90

39,90 79,90

Ströme Monolith -tehosekoitin

Erittäin tehokas 1250 W:n teho sekoitin valmistaa herkulliset 
juomat, maittavat keitot ja murskaa vaivatta jääpalat. Vankka 
runko ja  lasinen kannu takaavat kestävyyden kovassakin käytössä. 
Verk.com/14396

Erittäin tehokas 1250 W:n tehosekoitin valmistaa herkulliset 
juomat, maittavat keitot ja murskaa vaivatta jääpalat. Vankka 
runko ja  lasinen kannu takaavat kestävyyden kovassakin käytössä. 
Verk.com/44425

Ströme Force -tehosekoitin

49,90
"Sauvasekoitin hyytyi smoothien 
teossa jäisiin mansikoihin, mutta 
tämä rouhaisi ne sujuvasti.  – – 
Sopii sisustukseen ja tehoa riittää. 
Hinta-laatusuhde  kohdillaan. 
Suosittelen!" –mr00, Helsinki, 
24.5.2015

99,90
129,90
17,19 / kk (12 kk)

Philips HR1871/70 -mehulinkoPhilips HR1855/80 -mehulinko

Mehulingossa on ylösalaisin asetettu 
siivilä, joka puristaa viimeisetkin mehu-
pisarat hedelmistä ja vihanneksista. 
Lisäksi QuickClean-tekniikan ansiosta 
mehulingon puhdis taminen  
on erittäin helppoa.  
Verk.com/36204

Tämä Philips-mehulinko puristaa 
mehut hedelmistä ja vihanneksista 
entistäkin tehokkaammin. Uuden 
QUICKClean-tekniikan ansiosta 
puhdistus onnistuu minuutissa.
Verk.com/61309

Slow Juicerin hidas pyörimisnopeus 
takaa sen, etteivät ravintoaineet ja 
vitamiinit tuhoudu. Näin mahdollistat 
hedelmien ja vihannesten maksimaalisen 
hyödyntämisen. XXL-syöttöaukko 
mahdollistaa kokonaisten hedelmien 
syöttämisen. Verk.com/1839

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

Ströme Professional Slow Juicer

Teho 1250 WTeho 1250 W

Portaaton tehonsäätöPortaaton tehonsäätö

Avec kasvi- ja hedelmäkuivuri

Tee vaivattomasti omat beef jerkyt, kuivata 
syksyn sienisatoa tai valmista herkullisia 
kuivattuja hedelmiä tällä tehokkaalla 
hyötykasvikuivaimella! Verk.com/2731

Domesto-lihamylly

Lihamylly, joka ei pienestä kuormituksesta 
sakkaa! Yksinkertainen ja kestävä rakenne. 
Metalliset voimansiirto ja vaihteisto. 
1800/700 W:n moottori. Verk.com/55766 

Braun Vitality ProWhite

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

18,90

Electrolux EHM1250

Leipomiseen loistavasti sopiva sähkö-
vatkain, jossa on viisi nopeutta sekä 
turbotoiminto. Verk.com/14704

19,9019,90

Anton Oliver -jäätelokone

Näppärä pienikokoinen 
jäätelökone. Kapa-
siteetti jopa 0,7 
litraa valmista 
jäätelöä. 
Verk.com/ 
32214

Electrolux  ESTM1451 
-sauvasekoitin

24,90

Kaksi nopeutta. Sekoitusvarsi 
ruostumatonta terästä. 
Mukana 700 ml:n 
sekoituskulho. 
Verk.com/14631

"Todella laadukkaan oloinen jo 
ensi kosketuksesta. Tilavuus on 
erittäin sopiva; kulhoon mahtuu 
todella paljon raaka-aineita." 
–Piude71, Järvenpää, 17.8.2015

"Hyvin jauhoi jänteisen hirvenlihan jauheli-
haksi. Viidessä kilossa meni arviolta alle 10 
minuuttia." –ReiskaS, Ylivieska, 19.1.2015

"Tällä kuivaa suppilovahverot 
täydellisesti. Toimii hyvin myös sipulin 
kuivatuksessa." –Pirkko1, 22.10.2014

"Käsittämätön hinta/laatu 
-suhde. Ei mitään lisättävää!" 
–Henrikki, Helsinki, 5.5.2015
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Pesee, imee ja kuivaa 
samanaikaisesti

59,90

Keskipakoisvoimalla toimiva tehokas pölynimuri, joka ei vaadi 
ollenkaan pölypussia! Jopa 99 % pölystä jää imuriin eikä palaudu 
huoneilmaan. Portaaton tehonsäätö ja 2,5 litran pölysäiliö HEPA- 
suodattimella. Mukana myös rako- ja harjasuulake. Verk.com/0552

Green Cyclone Original

"Hyvä pölypussiton imuri, joka on 
yksinkertainen käyttää. – – Pidän myös 
siitä että ei tarvitse pölypusseja vaan voi 
kaataa säiliön suoraan roskapönttöön." 
–UsBen, Vantaa, 3.4.2015

Norm. 79,90 €

99,90

Electrolux ClassicSilence

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

Pieni ja hiljainen

Suodatus A

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

Miele C2 Complete Electrolux UltraSilencer All Floor+

Imuroi tehokkaasti häiritsemättä TV:n katselua tai lasten 
päiväunia. Erinomainen puhdistustulos; AeroPro-järjes-
telmä on optimoitu tarkkaan ja nopeaan pölynpoistoon. 
Verk.com/19000

”Mukavan hiljainen ja jämäkän 
tuntuinen imuri. Ei korvat väsy 
niin voi imuroida useammin ja 
perusteellisemmin.” –trema1, 
Helsinki, 30.4.2015

Suodattaa jopa 99,9 % hienojakoisesta 
pölystä. Pehmeästä synteettisestä materi-
aalista valmistettu puskurilista suojaa sekä 
huonekaluja että laitetta, jos imuroidessa 
sattuu törmäyksiä. 
Verk.com/61637

10 metrin toimintasäde

Äänitaso 78 dB

Lukkiutuva teleskooppiputki

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

DC37 Allergy Parquet -mallissa jatkuva imuteho varmis-
tetaan patentoidulla Radial Root Cyclone -teknologialla. 
Dysonin perässä vedettävät Ball-imurit on suunniteltu 
siten, että niitä on helppo ohjata huonekalujen ja muiden 
esteiden ympärillä. Verk.com/6965

Dyson DC37C Allergy Stubborn

"Loistava koiraperheen 
imuri. Helppokäyttöinen 
ja pussittomuus suuri 
plussa." –soile46, 
Nurmijärvi, 6.5.2015

Kärcher Home Line SE 6.100 -tekstiilipesuri

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

”--pesuri toimii hyvin ja on näppärä 
käyttää. Puhdasta tuli pestäessä 
mattoja talossa kuin autossa 
penkkejä.” –Illu82, 1.9.2014

Suodatus A

Puhdistus lattialta A

Äänitaso 61 dB 299,90
31,36 / kk (12 kk)

248,90
27,11 / kk (12 kk)

Kovan lattian puhdistuskyky A

Kärcher  WV 2- ja WV 5 Premium -ikkunanpesurit

58,90

89,90

Kärcher  WV 2 Premium Akkukäyttöinen 
imevä ikkunankuivain, joka kuivaa 
puhdistetun pinnan jälkiä jättämättä. 
Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen. 
Ei häiritsevää sähköjohtoa tai imuletkua. 
Käyttö yhdellä latauksella 25 min. / 75 m2. 
Verk.com/54750

Kärcher  WV 5 Premium 
Kuin WV 2 -malli, mutta käyttö kerralla 
35 min. / 105 m2. Verk.com/54753

"Tuote täytti erinomaisesti asettamani odotukset. 
Käytän tuotetta pääasiallisesti omakotitalon 
ikkunanpesuun, sekä auton ikkunoissa, ulko ja 
sisäpuolella." –TaikaJim, Kouvola, 19.5.2015

Kärcherin höyrypuhdistimet

Kärcher SC1 -höyrypuhdistin 
Pieni ja kätevä kädessäpidettävä 
höyrypuhdistin. Tehokas lämmitin 
tuottaa kolmen baarin paineen, 
ja lämmitysaika on vain kolme 
minuuttia. Kätevä jokapäiväiseen 
pikasiivoukseen. Verk.com/54730

59,90 99,90

Kärcher SC1 -höyrypuhdistin  
lattiavarustuksella 
Mukana 4 erilaista suutinta, 
2 jatkoputkea, pyöreä harja ja 
jatkoletku. Verk.com/54733

Kompakti höyrypuhdistin

Poistaa 99,99% bakteereista

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

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

 Vax 6131 -tekstiilipesuri

Puhdista helposti ja nopeasti esimerkiksi 
huonekalut, auton verhoilu ja kodin 
huonekalutekstiilit - suuretkin alueet 
kerralla. Kuusi erilaista suulaketta. 
Verk.com/61643

Säiliötilavuus 4/4 
litraa (puhdas/likavesi)

Kärcher  SC 3 Premium -höyrypuhdistin
Laadukas ja kompakti höyrypuhdistin. 
Hygieenistä ja turvallista puhdistusta 
ilman kemikaaleja. Verk.com/54739

Teho 1300 W

Mikrokuitusuodatin
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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

FAST Workout 
SHOCK -latausjuomat

FAST Amino Rush 
-aminohappojuoma

FAST Workout INTRA 
-aminohappojuomajauhe

FAST Pro Series EAA 
-aminohappojuomajauhe

Piristävä juoma virittää elimistön kovaan 
harjoitukseen vaikuttaen positiivisesti 
suorituskykyyn ja lihasten kehittymiseen. 
360 g, 69,17 €/kg.

Veriappelsiini Verk.com/3054
Energy drink Verk.com/2527

Appelsiini Verk.com/60461
Sitruuna  Verk.com/60217

24,90

Harjoituksen aikana nautittava hyvän
makuinen aminohappojuomajauhe, 
jonka kehityksessä on huomioitu 
maksimaalista lihaskasvua tavoittelevien 
erityistarpeet. 300 g, 83,00 €/kg.

Hae kaikki neljä makua haulla fast intra

Ennen treeniä, sen aikana ja jälkeen 
nautittuna EAA vähentää lihaskudoksen 
purkua energiaksi ja tehostaa palautu
mista. 300 g, 83,00 €/kg.

Käynnistää lihasten palautumisprosessin 
välittömästi harjoituksen jälkeen 
otettuna. Massiivinen aminohappolataus 
BCAAaminohappoja sekä Lglutamiinia.
Maku sitruuna. 600 g, 44,83 €/kg. 
Verk.com/59204

24,90 24,90 26,90

Tilaa Hartwallin juomat kotiin tai toimistoon!

12,96
sis. pantin Pepsi Max

Verk.com/34008
Novelle-kivennäisvesi
Verk.com/61802

Novelle Citronelle
Verk.com/61088

Jaffa Appelsiini
Verk.com/16596
Jaffa Appelsiini Light
Verk.com/61983

24 x 330 ml, 1,33 €/l
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KYSYMYS:  Dear Walter. Me kaksi 
nuorta naista mietimme, miten 
saisimme elämämme ns. normaa-
liksi. Alkoholi maistuu, maksa pai-
suu ja laskut ja huolet kerääntyy, 
mutta selittelemme itsellemme, 
että nuori ikä antaa sen anteeksi 
(ja kai se antaa? Luottotiedot on 
kuitenkin vielä kunnossa ja tois-
taiseksi ei ole katkolle tarvinnut 
mennä). Miehiä on molemmilla, 
mutta jokainen heistä paljastuu 
loppujen lopuksi aina kusipääk-
si. Toinen meistä on rakastunut 
seksisuhteen toiseen osapuoleen, 
eikä tiedä mitä tehdä asialle? Toi-
nen taas yrityksestä huolimatta 
tapailee vain työttömiä alkoho-
listeja. Joita me emme siis ole. Yh-
teiskunta kuitenkin tuntuu kerto-
van meille, että elämäntyylimme 
on huono ja paheksuttava, ettei 
meidän pitäisi bailata kuin seit-
semäntoistakesäiset ja tuudittau-
tua toistemme lohduttavaan seu-
raan tuoppien äärellä. Koemme, 
että hyvien miesten avulla pää-
sisimme tästä "rappioelämästä" 
eroon, vaikkakin toisaalta ehkä 
alitajunnassamme nautimmekin 
tästä humputtelusta. Itse kysymys 
kuuluukin, mistä löydämme joko 
hyvät miehet tai annamme yhteis-
kunnalle kuvan, ettei elämämme 
ole niin kamalaa kuin se antaa ym-
märtää?

Ronja & Julia, 24 v nainen

VASTAUS: Kysymyksestänne saan 
sen käsityksen, että te käytte töis-
sä (tai opiskelette) ja olette tyyty-
väisiä elämänne siihen osioon. Jos 
näin on, niin silloinhan teidän elä-
männe on perustaltaan järjestyk-
sessä. Kaikki on ok. Paitsi vapaa-ai-
ka. "Työ- ja vapaa-ajan jatkuvassa 
vuorottelussa jälkimmäinen on 
usein se raskaampi osa", Peter von 
Bagh lohkaisi aikoinaan. Vapaa-
ajan onnistuneisuudelle kun ei 
ole edes mitään varmoja kriteere-
jä. Kukaan ei voi nukkumaan men-
nessään olla varma, oliko hänen 
vapaapäivänsä onnistunut. Kaikki 
oli hirveen kivaa, mutta olisiko voi-
nut olla kivempaa? Teillä on haus-
kaa tuopin ääressä ja sängyissä, 
mutta voisi olla hauskempaakin. 
On järjetöntä ruikuttaa, että mie-
het paljastuvat aina sängyssä olon 
jälkeen työttömiksi alkoholisteik-
si. Voi kai mieheltä ennen sänkyyn 
menoakin kysyä, mitä hän tekee. 
Muistakaa vain, että aina kun joku 

sanoo tekevänsä jotain 

luovaa työtä, se tarkoittaa, että hän 
on työtön. "Mulla on menossa just 
yks tosi mielenkiintoinen projek-
ti" = olen työtön. Siinäkin tapauk-
sessa että jollain oikeesti on me-
nossa joku projekti, se tarkoittaa, 
että hän tekee jotain hommaa il-
maiseksi saadakseen merkinnän 
CV:hen. Selvittäkää nää jutut en-
nen sänkyä, Ronja & Julia. Pihdat-
kaa sen verran pilluanne, että äijä 
ehtii täyttää teidän kyselykaavak-
keenne.

KYSYMYS: Kummalle puolelle näk-
kileipää margariini levitetään?

Levittäjä, 23 v nainen

VASTAUS:  Näkkileivän dramaat-
tinen puolen valinta riippuu sii-
tä, haluatko elää solakkana pitkän 

terveen, iloisen ja aurinkoisen, 
seksintäyteisen elämän vai lihoa 
ja läskistyä, väsähtää ja nuupah-
taa yksinäiseen selibaattiin ja tus-
kan kyyneliin ja kuolla mätkähtää 
ennenaikaisesti ylipainoisuuden 
seurauksiin. Jos levität margariinia 
näkkileivän muhkuraiselle ja kuop-
paiselle puolelle, levitettä uppoaa 
leivän koloihin suuret määrät ja 
leivän rasvaisuus ja kaloripitoisuus 
kasvaa. Jos levität margariinin näk-
kileivän tasaiselle pinnalle, levitettä 
kuluu paljon vähemmän.

KYSYMYS:  Koska feminismi lop-
puu? En nimittäin jaksaa enää. 
Olen jo nuorella iällä aivan hen-
kisesti loppu, feministien nujer-
tama.

Wiktor Wargaus, 21 v mies

VASTAUS: C’mon Wiktor Wargaus, 
sä et voi olla vielä 21-vuotiaana 
feministien takia henkisesti "ai-
van" loppu. Sun täytyy ryhdis-
täytyä. Kuin mies! Käy joka päivä 
reippaalla kuntolenkillä. Vaadi äi-
diltäsi, että hän laittaa sulle tästä 
lähtien ainakin kerran viikossa li-
hapullia ja perunamuusia. Sitten 
kun fyysinen kuntosi on jonkin 
verran kohentunut, ryhdy kehitte-
lemään purevia, hyytävän ironisia 
kommentteja feministeille. Kirjoi-
ta niitä muistiin ja opettele ne ul-
koa. Esim. "Ootsä lesbo?" "Aiotsä 
olla koko ikäs lesbo?" "Sun alkaa 
ennen pitkää tehdä mieli munaa." 
"Noilla teorioilla ei munaa heltiä." 
"Kunnon patukka pelastais sunkin 
päiväs." "Tässä on yhteystiedot 
siemenpankkiin, koska sä et tuu 

Rappioelämä vie

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

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

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

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

SISÄPIIRI
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ikinä saamaan spermaa luonnos-
sa." Suomessa on jokaisessa, kup-
pasimmassakin, yliopistossa "su-
kupuolentutkijoita". Ne on lähes 
kaikki naisia, ja feministejä, aika 
monet lepakoita. Tsekkaa netistä 
niiden "tutkimusten" otsikoita. 
Siinä sulle avautuu loputtomasti 
ivailun aiheita. Kerää kokoon fe-
ministien kaikkein typerimmät ja 
hyödyttömimmät tutkimusaiheet 
ja hekumoi niillä. Ja katso vähän 
väliä kokovartalopeiliin. Siitä sä 
näet, että sulla on edelleen hou-
sut jalassa. Tilanne on hallinnas-
sa! Sulla on lahkeessa kamaa, jota 
ne naiset tulee vielä vielä kerjää-
mään. Muista tämä: Kaikki femi-
nistinaiset, jotka eivät ole lesboja, 
ovat penisriippuvaisia. Jos heille 
ei anna munaa elleivät he lopeta 
miesten haukkumista, niin silloin 
heidän on pakko ennen pitkää ot-
taa sun elimesi kauniiseen käteen.

KYSYMYS: Hey, Tiedätkö missä on 
mahdollisesti käytössä siniset Si-
nebrychoffin narikkalaput? Oli 
häiden jälkeisenä aamuna se tas-
kussa ja reppu kadonnut, tai täs-
sä tapauksessa narikassa. Repun 
sisältö tiedossa ja ne pystyn hyvin 
kertomaan kun käyn hakemassa, 
mutta suuri kysymys on, että mis-
sä näitä lappuja on.

MattiMatkaaja, 31 v mies

VASTAUS: Parahin reputon hääret-
ku, varmaa on ainakin se, että ky-
seessä ei ole isojen ketjujen yöker-
ho, koska ketjumestoilla on omat 
narikkaliput. Olet dokannut pie-
nemmässä kapakassa. Ehkä kans-
sasi oli toinen hieno häävieras, 
joka pystyisi pinnistäen muista-
maan, missä te olitte. Soittele heil-
le. Jos ostit juomaa pankkikortilla, 
tililläsi näkyy ravintolafirman ni-
mi. Tulitko kotiin taksilla? Kuskin 
antaman kuitin tai pankkikortti-
tiedon avulla pystyt selvittämään 
kuskin yhteystiedot ja hänelle 
soittamalla saat tietää, miltä tol-
palta nousit kyytiin.
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REILUMPI
MEININKI

”Juuri sellaista tekstiä, joka kumpuaa tietämättömyydestä ja ajattelemattomuudesta”, 
Arman sanoo vuonna 2008 kirjoittamastaan Reilu meininki -kolumnista.

RMAN ALIZAD  kirjoitti tammikuus-
sa 2008 yhden Cityn historian lue-
tuimmista jutuista otsikolla “Reilu 
meininki”. Siinä iranilaislähtöinen 
Alizad peräsi Suomeen saapuvil-
ta maahanmuuttajilta oikeanlais-
ta asennetta. Samana vuonna hän 

alkoi reissata maailmalla tv-ohjelmiensa kanssa. 
Vuodet ulkomailla toivat perspektiiviä ja palauttivat 
Alizadin tekstin pariin. Maahanmuuttokeskustelun 
käydessä kuumimmillaan hän otti Cityyn yhteyttä 
kysyäkseen voisiko jutun ajatuksista tehdä päivite-
tyn version. Kun vanha kolumni lähti oli lähtenyt 
jälleen kerran leviämään, oli 
aika tarttua toimeen. Alizadin 
mukaan "on aika lopettaa noin 
huonon tekstin käyttö lyömä-
aseena tietämättömyyden alt-
tarilla."

“Puhuin siihen aikaan aktii-
visesti ton tyyppistä asiaa. Juuri 
sellaista tekstiä, joka kumpuaa 
tietämättömyydestä ja ajattele-
mattomuudesta. Kun luin sitä 
uudestaan, huomasin monta 
asiaa, jotka ovat päin helvettiä 
ja varsin epäreiluja. Siinä teh-
dään vääränlaisia vertauksia. 
Siinä on paljon pohtimisenkin 
arvoista ja sellaisia asioita, jot-
ka pitäisikin nostaa pöydälle, 
mutta tapa millä ne on tuossa 
nostettu pöydälle jättää vastuun täysin sille maa-
hanmuuttajalle. Se on epäreilua”, Arman sanoo vii-
taten kolumniinsa.

Suomen pitäisi tehdä turvapaikanhakijoiden 
kanssa sopimus, joka velvoittaisi läpäisemään kol-
men vuoden kuluessa suullisen kielikokeen ja hank-
kimaan vähintäänkin osa-aikaisen työn. Näin hän 
maksaisi takaisin yhteiskunnalle, joka säästi hänet 
kuolemalta. Se sisällyttäisi myös pykälän lapsisään-
nöstelystä määräaikana. (Arman Alizad 2008)

“Siinä puhutaan sopimuksista ja siitä, että tyypin 
pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, mutta ei puhuta sii-
tä, kuinka paljon suomalaisen pitää auttaa esimer-
kiksi jotain heppua, joka tulee tänne 40-50-vuoti-
aana, jolla ei ole kieli- tai ammattitaitoa tai mitään 
muutakaan ja joka tulee tänne vainoa pakoon. Sillä 

voi olla helvetin vaikeata, vaikka ei olisi vielä pa-
hasti traumatisoitunutkaan. Kaverille pitää antaa 
kättä ja nostaa, että se ylipäätään voi tehdä jotain. 
Ja mikä hitto toi lapsisäännöstelyosio on? Ihan kar-
seeta tekstiä. Ethän sä nyt voi oikeasti alkaa mää-
räilemään, kuinka paljon joku voi saada lapsia. Sitä 
paitsi suviseuralaiset sikiää tuolla ihan rauhassa, ei-
hän siihenkään kukaan puutu. Eikä saakaan.”

Iraniin muuttanut suomalainen ei saisi muutet-
tua islamilaisten rukousaikoja ja -tapoja vedoten 
uskontoonsa. Häntä odottaisi joko kivitys tai karko-
tus. Pahimmassa tapauksessa molemmat.

“Toinen asia, joka on mennyt pieleen, on ver-
taus Iraniin. Se on ihan hullu ver-
taus, sillä eihän Iranissa noudate-
ta muutenkaan mitään ihmisoike-
uslakeja. Se on täysi painajainen 
monelle ihmiselle sielläkin ei-
kä sinne kukaan halua muuten-
kaan. Iranilaisillakin on vaikeata, 
eikä ne voi tehdä mitään muuta 
kuin, mitä niille sanotaan. On täy-
sin absurdia verrata suomalaisen 
menemistä sinne.”

Perheeni on asunut Suomessa jo 
60-luvulta saakka ja meistä suo-
malaiset ovat planeetan ystäväl-
lisin ja luotettavin kansa, eivät 
rasisteja. Olemme alusta saakka 
sopeutunut uuden maan ilmas-
toon, ihmisiin ja lakeihin. Maas-
sa maan tavalla.

“Kolmas asia, joka tuli heti mieleen, on itsestä 
puhuminen siinä mielessä, että kyllä mun perhe 
ja minä ollaan sopeuduttu. Mulla ei ollut pakolais-
taustaa, vaan mä oon tullut maahanmuuttajana 
keskiluokkaiseen perheeseen, joka oli Iranissa ylem-
män keskiluokan perhe. Meillä on ollut jonkun ver-
ran varallisuutta, me on voitu ostaa heti kämppä ja 
isällä on ollut heti duunipaikka. Se ei ole edes tar-
vinnut kielitaitoa, kun se on ollut kansainvälisessä 
fi rmassa hoitamassa kansainvälisiä asioita.”

Sopimusrikkuri poistettaisiin Suomesta. This is 
what I call reilu meininki.

“Myös yksi juttu, joka oli aiemmassa tekstissä 
päin helvettiä, oli karkoitus. Mihin sä heidät laitat? 
Se, että karkoitetaan, on törkeä ehdotus. Mihin sä 
oikeasti laitat ne? Takaisin kotimaahan vai soite-

taanko Ruotsiin, että meillä olisi täällä yksi Arman, 
joka on vähän tyrinyt, että teille kuulemma kelpaa 
kaikki. Totta helvetissä se on selvää, että kaikkien 
täytyy noudattaa täällä Suomen lakia. Rikos on ri-
kos, oli se kenen tahansa tekemä, mutta ei tollaisia 
sopimuksia voi tehdä.”

Suurimmat muutokset Armanin ajattelussa ovat 
tapahtuneet hänen reissujensa ansiosta, jolloin on-
gelmat ovat saaneet erilaiset mittasuhteet.

“Jos kertoisin kenelle tahansa, missä päin maail-
maa me sitten käydäänkään, millainen Suomi on: 
neljästä selkeästä vuodenajasta, korkeasta koulu-
tuksen tasosta, kaikki saa käydä ilmaiseksi koulua, 
täällä on sosiaaliturvaa, työttömyysturvaa, mieletön 
tukiverkosto, jos olet millään tavalla yhteiskunnan 
ulkopuolelle jäänyt tai jätetty, tai mistä ikinä syys-
tä olet siinä tilassa, ettet pysy muiden vauhdissa, 
niin susta pidetään älyttömän hyvää huolta. Tai jos 
kertoisin äitiyslomista tai siitä, että jengi voi men-
nä viideksi viikoksi kesälomille ja ne saa lomarahaa 
loman alkaessa ja lomaltapaluurahaa loman päätty-
essa, niin ei kukaan usko. Ne vaan katsoo, että mitä 
vittua sä selität.”

“Tää on utopia. Paratiisi jostain satukirjasta, mis-
tä voi vaan unelmoida.”

“Tuut tänne reissusta ja iltapäivälehdessä on 
Dumlegate: joku on ostanut Dumle Mix -pussin ja 
ne oli kaikki samanlaisia – se ei ollutkaan mix-pussi, 
ja se rikkoo uutiskynnyksen. Sä tuut paikasta, missä 
miljoona ihmistä on menettänyt kotinsa maanjäris-
tyksessä ja täällä on Dumlegate.”

Alizadia kismittää vanhan kolumninsa tapa aset-
taa ehtoja suomalaisten globaalille vastuulle. 

“Kolumni edustaa täysin sitä itsekeskeistä, mus-
tavalkoista, toisen hätää ymmärtämätöntä asennet-
ta, joka vallitsee hirveän monessa paikassa, mutta 
joka on omalla kohdallani muuttunut harmaaksi 
matkailun, muiden kengissä olemisen ja toisissa 
kulttuureissa olemisen kautta. Ja ne ihmiset, joita 
me on tavattu, eivät kaikki edes ole olleet vainon 
uhreja. Olen vasta nyt menossa ensimmäistä kertaa 
pakolaisleirille. Ennen maailma oli mustavalkoinen, 
nykyään se on ihan täynnä harmaan eri sävyjä. Niitä 
on niin paljon, ettei niistä saa millään kiinni. Se on 
paikka, joka laittaa itsensä hiljaiseksi.”

Lue Armanin haastattelu kokonaisuudessaan 
osoitteessa city.fi /armanjareilumpimeininki

A

’’Kun luin 
sitä uudestaan, 

huomasin 
monta asiaa, jotka 
ovat päin helvettiä.
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Perjantai 3.9.
Porvoo Jazz Festival järjestetään 
tänä vuonna kolmatta kertaa, jo-
ten vakiintuminen on tapahtunut. 
Sympaattiseksi ja viihtyisäksi 
kehuttu festari tuo jazzin 
Porvoon Kulttuuritalolle 
ja vanhan kaupungin tun-
nelmallisiin rafl oihin.
Porvoo Jazz Festival, Kulttuu-
ritalo + ravintolat, Porvoo

Lauantai 5.9.
Virolaisräppäri Tommy Cash on ehti-
nyt saada nimeä internetissä. Kaveri 
on hämmentävä sekoitus taidehäröi-
lyä ja bling-blingiä. Korjaamolla Cashin 
kanssa samalle lavalle nousevat räppi-
pääkaupungiksikin nimi-
tetyn Jyväskylän pojat 
Allu Kala ja Big Wallu.
Tommy Cash, Korjaamo, 
Helsinki

Torstai 10.9.
DJ Premier on yksi hiphopin arvoste-
tuimpia tuottajia, joka on satojen räp-
pihittien taustalla. Gang Starrin toisena 
osapuolena parrasvaloihin noussut ja 
isoimpien tähtien biittinikkarina toimi-
nut Premier saapuu Nosturiin bändinsä 
kanssa, johon hän on taitavia koonnut 
jazz-muusikoita.
DJ Premier and His Live Band, 
Nosturi, Helsinki

MENOT

Pohjalaiset syysräpit
NEL JÄT TÄ kertaa järjestettävä ikära-
jaton pohojalaanen räppifestari koko-
aa yhteen valikoiman Suomen kovim-
pia räppäreitä. Festivaalilla esiintyvät 
muun muassa Teflon Brothers, Ai-
vovuoto, Laineen Kasperi ja Likanen 
Etelä. Viikonlopun kovan Suomi-kat-
tauksen vastukseksi lavalle nousee 
jenkkiräppäri Gavlyn. Ja mikä parasta, 
kuka tahansa voi olla räppäri: festareil-
la järjestetään yleisölle avoin open mic. 
Seinäjoki Hiphop Festival 4.-5. syyskuuta.

SE INÄJOKI

Vastuullista ruokaa
HE L S INGI S S Ä  ruokaillaan tiedosta-
vasti ja kestävästi ilmaisilla Foodycle 
-ruokafestareilla. Tänä vuonna ohjel-
massa on luomu- ja lähiruoka-asioi-
den lisäksi keskustelua muun muassa 
hyönteispatukoista ja pissaviljelystä. 
Itämeren saastuminen ja eläinten hy-
vinvointi ovat Foodyclen mukaan ruo-
kajärjestelmäongelmissa vasta jää-
vuoren huippu. 
Foodycle Viikin yliopistokampuksella 
23. syyskuuta.

HELSINKI

Gavlyn.

 ”
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MENOT

Vallila nousee Ääniwallin myötä
TEKSTI: PANU JANSSON
KUVA: SONY MUSIC FINLAND

VALLILAN teollisuusalueelta löytyvä 
Ääniwalli on noussut Helsingin ko-
vimmaksi bilemestaksi. Ääniwalli-
klubin syyskausi pyörähtää käyntiin 
uudella Wallihauta-klubifestivaalil-
la. Kahteen päivään mahtuu mitta-
va kattaus laadukasta elektronista 
musaa, punkia ja vaihtoehtorockia.

Sunnuntain ulkoilmaklubeista ja 
kovimmista mahdollisista ug-artis-
teista koostuvilla illoillaan Ääniwalli 
on onnistunut luomaan Helsingin 
Vallilaan jotain sellaista, mikä alu-
eelta on puuttunut. Teollisuuspi-
hassa raikava basso on kuin ääri-
pää monien mielikuvissa pyörivälle 
idylliselle puu-Vallillalle. 

Sunnuntain VUM Open Airiin saa-
puminen on hämmentävä kokemus, 
jos ei tiedä, mihin on menossa. En-
sin vastassa ovat tyhjät kadut ja toi-
mistorakennukset, sitten havaitset 
vaimeana jytkyvän basson ja ensim-
mäiset “asioilleen” ympäristöön va-
luvat bilettäjät. Ihmisiä tulee vastaan 
enemmän ja enemmän ja harmaan 
tehdasalueen keskeltä aukeaa lopul-
ta keidas, jossa tuhatpäinen yleisö 
tamppaa tuoreen musiikin tahdissa. 
Musiikkikattauksesta pitävät huolen 
pitkän linjan klubigurut Ääniwallin 
taustalta, Lil’Tony ja Tim Uskali.

Kesä ja Open Airit ovat kuitenkin 
tältä vuodelta takana ja syyskauden 
alkua juhlitaan Wallihauta-festarin 
merkeissä. Meno jakautuu kahdelle 
illalle siten, että perjantaina vuoron 
saa elektronisesta musasta ammen-
tavan tuotannon parissa, kun lavan 

ottavat haltuun muun muassa K-X-
P, Khid ja Siinai. Lauantaina luvassa 
on punkia, kun paluuta tekevä Mo-
derni elämä sekä ulkomaan ihmeet 
Red Dons ja Barren Womb rokkaavat 
Ääniwallin. Levymusiikkia tarjoillaan 
livejen ohessa molempina päivinä, 
kun dekkien takan häärivät Noah 
Kin, Natural Selekta & Raaka Rusina, 
Teenage Ate ja Shark Boys Die Hard.

Vallilan alue on muuttumassa 
päivä päivältä kiinnostavammaksi, 
kun viereinen Kallion kaupungin-
osa alkaa olla monelta osin täynnä 
ihmisiä ja tapahtumia. Alueelle ra-
kennetaan paljon uusia asuntoja, 
joten toimistorakennukset saavat 
rinnalleen myös ihmisiä. Iltamyö-
hään voi juhlia nykyisin myös Mä-
kelänkadun muodonmuutoksen 
läpikäyneessä ja jatkoluvat hankki-
neessa Mustassa Härässä ja oman 
mausteensa Vallilaan tuo kulttuuri-
tila-kahvila LéSpace. Teollisuuskort-
telit kätkevät sisäänsä yhä enem-
män kiinnostavia luovia työläisiä 
ja työpajoja, joten puitteet uudelle 
kulttuurikaupunginosalle ovat ra-
kentumassa. 
Wallihauta, Ääniwalli, 
Helsinki, 4.-5.9.

K-X-P nousee Ääniwallin lavalle syyskuun alussa.

nimi-
ojat 
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DJ
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Vallilan alue 
muuttuu 
päivä päivältä 
kiinnostavammaksi.
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Sairasta menoa
T URUS S A  on sairaalloisen pahaksi äi-
tyvä meininki syyskuun lopussa. Turun 
Klubin kahdessa kerroksessa kuullaan 
monipuolisesti marginaalimusiikkia: 
ohjelmasta löytyy hardcorea, voodoo 
bluesia, grindiä, stoneria, doomia, jaz-
zia ja punkkia. Toista kertaa järjestettä-
vä festari tavoittelee kulttimainetta, joka 
on tuttu ulkomaisilta Roadburn-, Temp-
les- ja Maryland Deathfest -festareilta. 
Sairaalloisen pahat festarit, Turun Klubi 
25.-26. syyskuuta.

TURKU

Perjantai 
11.9.
Lasten hautausmaa, Joo-
se Keskitalo ja Tulilintu ovat juuri niin 
synkkää ug:ta kuin kuulostavatkin. 
Suomen syksyn sävyt alkavat erottu-
maan Jyväskylän Lutakon keikalla, kun 
sanoituksista erottuu kuolema, joka on 
puettu kauniiseen harsoon. 
Lasten hautausmaa, Joose Keskitalo, 
Tulilintu, Lutakko, Jyväskylä

Perjantai 11.9.
Disco Ensemblen keulamiehenä tun-
netun Miikka Koiviston uusi sooloyhtye 
HISSER ottaa Tavastian haltuun syys-
kuussa. Syntetisaattorien 
ja samplerien maailmaan 
tutustuminen on vienyt 
rokkarin elektroniselle 
tutkimusmatkalle.
HISSER, Tavastia, 
Helsinki

Sunnuntai 13.9.
Brittiläinen Shpongle tarjoilee Tam-
pereen sunnuntai-iltaan psykedeelis-
tä ambientiaan dj-keikan muodossa. 
Simon Posfordilla, joka on Shponglen 
lisäksi tehnyt musaa Hallucinogen-ni-
mellä, on valtava seuraajakunta, joka 
pitää todennäköisesti huolen siitä, et-
tä sunnuntaikeikallakin on meininkiä. 
Future Bass Presents: Shpongle dj-set, 

Klubi, Tampere

Lauantai 19.9.
Vaihtoehtorockin jyriin kuuluva The-
rapy? palaa Suomeen ja heittää kolme 
keikkaa maamme ykkösmestoissa Ta-
vastialla sekä Tampereen ja Turun Klu-
beilla. 25-vuotisjuhliaan viettävä bändi 
julkaisi maaliskuussa uuden Disquiet-
levyn ja viimeksi heidät nähtiin Suo-
messa 2013.
Therapy?, Tavastia, 
Helsinki

Perjantai 18.9.
Listaykköslevyn tehnyt ja muidenkin 
kuin hipsterinaisten sydämet sulat-
tanut Paperi T esiintyy Korjaamolla 
syyskuun puolessa välissä. Tämä herk-
kä poika on suomalaisen räpin tapaus 
vuodelta 2015, joten jos et 
vielä ole nähnyt ilmi- ö t ä 
livenä, nyt on korkea a i -
ka.
Paperi T, Korjaamo, 
Helsinki

HELSINKI JYVÄSKYLÄ

Legendaariset 
punk-sessarit
JY VÄSK YL ÄS SÄ roiskuu hiki, kun Lu-
takon lavalle nousevat Valse Triste,
Huono Päivä, Borrelioosi ja liuta mui-
ta. JKL Punk/HC Sessions on 90-lu-
vulla perustettu legendaarinen punk-
klubi, joka teki paluun Lutakkoon pari
vuotta sitten. Mukana menossa  maail-
mansuosiota niittänyt sessareiden va-
kikävijä PKN. 
JKL Punk/HC Sessions, 
Lutakko 10. lokakuuta.

Kari jauhaa punkkia.

Paluu tulevaisuuteen
NUORI mies Marty McFly matkustaa 
Docin kanssa lokakuun 21. päivään, 
vuoteen 2015 kasarikulttielokuvassa 
Paluu tulevaisuuteen II. Päivän kun-
niaksi elokuvateatteri Orionissa näy-
tetään koko trilogia yhden illan aika-
na 21. lokakuuta. Samana päivänä 
juhlitaan myös ensimmäisen osan 
30-vuotisjuhlaa, ja oheisohjelmaakin 
on tarjolla. 
Paluu tulevaisuuteen -päivä, 
elokuvateatteri Orion 21. lokakuuta.

TURUSSA syksyllä järjestettävä Food 
& Fun on kansainvälinen ruokafes-
tari, jonka avulla Turku yrittää päi-
hittää Helsingin ravintolakaupun-
kina. Onneksi ravintolatapahtumia 
järjestetään muuallakin kuin Hel-
singissä.  

Toista kertaa järjestettävässä ta-
pahtumassa on mukana 12 paikal-
lista ravintolaa ja 7 baaria, joihin 
saapuvat kansainväliset mestari-
kokit loihtivat upeita annoksia ra-
vintolakävijöiden herkuteltavaksi. 
Vierailijat on haastettu luomaan 
ruoka- ja drinkkimenut niin, että 
paikalliset, tuoreet saaristolaisraa-
ka-aineet ovat pääosassa.

Tapahtuma perustuu islantilai-
seen konseptiin, jota on sovellettu 
Suomeen. Reykjavikissa jo 14 kertaa 
järjestetty vuosittainen Food & Fun 
-festari on saanut vierailevia soppa-
mestareita myös Suomesta: viime 
keväänä Islannissa kilpaili Vuoden 
Kokki 2014 Heikki Liekola, ja tuo-
maristossa istui G. W. Sundmansis-

ta tuttu Matti Jämsen.
Festivaalin tarkoituksena on edis-

tää paikallista ruokakulttuuria ma-
daltamalla asiakkaiden kynnystä
ruokailla alueensa ravintoloissa. Ja
siinä se onnistuu, sillä neljän ruo-
kalajin Food & Fun -menu maksaa
vain 48 euroa jokaisessa festarira-
vintolassa. 
Food & Fun Turussa 30.9.-4.10.
foodandfunfi nland.fi  

LAURA MOISIO on tuore ja tutustu-
misen arvoinen suomalainen laula-
ja-lauluntekijä. Hänen ensimmäi-
nen singlensä, Valheet kasaantui 
vuoreksi, omaa kiinnostavan syn-
tytarinan. Moisio oli valmistautu-
massa keikkaansa Tampereen kir-
jastolla ja omien biisien harjoittelu 
toi turhautumisen.

“Treenasin kotona keikkaa varten 
ja olin jotenkin älyttömän turhautu-
nut omiin biiseihin. Biisi syntyi sii-

nä turhautuneessa tilassa tunnissa 
ja esitin sen vielä iltapäivällä keikal-
la. Ajattelin, että vielä pitää muok-
kailla sanoja, mutta kaikki onkin 
säilynyt ennallaan. Tempo on tosin 
nopeutunut”, Moisio kertoo.

Tunnin tekeleeksi Valheet ka-
saantui vuoreksi on kauniin hai-
kea poppikappale, jonka toivoi-
si tavoittavan nykyistä isomman 
yleisön. Kappaleen rytmi on nopea, 
jopa kiihkeä, mutta Moision sees-

teinen laulu rauhoittaa kokonais-
tunnelman. Parhaimmillaan Moi-
sio voisi olla yhtä pop kuin Jenni 
Vartiainen, mutta maustettuna Mi-
rel Wagnerin kaihomielisyydellä ja 
synkkyydellä. 

Ehkä isompi seuraajajoukko löy-
tää Moision hänen uuden Ikuinen 
valo -pitkäsoittonsa myötä, joka jul-
kaistaan 11. syyskuuta. 
Laura Moisio, Samat nimet, 
Korjaamo, Helsinki, 18. syyskuuta.

Tutustumisen arvoinen Laura Moisio

Tuliko Laura Moisio musakartalle jäädäkseen?

Lauantai 12.9.
Tampereella kuullaan, mitä on Suomirock vuonna 
2015, kun mm. Hopeajärvi, Saijaa Saijaa, 
Teksti-tv 666 esittävät siitä oman tulkintansa.

Suomirock 2015, Klubi, Tampere

Ruokaa ja hauskaa Turussa
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KUVA: HALFPOINT/FOTOLIA
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SUHDEKLINIKKA

KYSYMYS: Olen 26-vuotias nainen, ja seu-
rustellut nykyisen avomieheni kanssa kak-
si vuotta. Meillä on hyvä suhde, pystymme 
puhumaan kaikesta, seksi toimii ja sitä on 
riittävästi, ja näytämme rakkautemme pie-
nillä arkipäiväisillä teoilla tai kerromme 
suoraan. Kaikki on siis paremmin kuin hy-
vin, tai ainakin olisi ellen itse miettisi koko 
ajan muita miehiä ja pettämistä.

Tämä on kolmas vakava suhteeni ja 
kumpaakin aikaisempaa poikaystävääni 
olen pettänyt. Kaava on joka kerralla sa-
ma: ensimmäisen vuoden ajan menee hy-
vin, toisena vuotena iskee kyllästyminen ja 
hyppään vieraisiin lakanoihin, jätän  poi-
kaystäväni ja alan seurustella uuden mie-
hen kanssa. 

Olen hyvin altis imartelulle ja kehuille, 
rakastan sitä tunnetta, kun näen miehen 
haluavan minua. Saan kuitenkin omalta 
mieheltäni paljon kehuja ja hellyyttä. Jo-
tenkin en vain osaa lopettaa muiden mies-
ten seuraan hakeutumista ja rajat ylittävää 
fl irttailua. Kyse ei ole jännityksen hakemi-
sesta, vaan ihan puhtaasti eläimellisestä 
halusta, siitä että tunnen olevani halutta-
va muidenkin miesten silmissä.

Apua! Miten pääsen eroon tästä haitalli-
sesta käyttäytymismallista ennen kuin jo-
tain peruuttamatonta tapahtuu?

Becky

VASTAUS: Kiitos viestistäsi! Kerrot mietti-
väsi jatkuvasti toisia miehiä ja pettämistä. 
Näin on käynyt ennenkin ja pelkäät, että 
sama kaava toistuu. Huoli on aiheellinen. 
Näin voi todella käydä. Osa ihmisistä ajau-
tuu jonkinlaiseen kierteeseen, jossa hakeu-
dutaan kerta toisensa jälkeen uusiin suh-
teisiin.

Nyt kuitenkin koet tässä suhteessa ole-
van paljon sellaista, mitä et halua menet-
tää etkä puolisoasi loukata. Olet valmis 
muuttamaan käyttäytymismalliasi. Jokin 
muutos sinussa on jo käynnissä!

Muiden miesten seuraan hakeutuminen 
voi toimia peilinä nähdä, miten muut suh-
tautuvat sinuun. Testaatko siinä samalla 
kuka olet ja millaisena muut sinua pitävät? 
Tässä on hieno tilaisuus tarkastella, millai-

Pelkään, että petän taas
Ahdistaako arki, rakoileeko rakkaus? Vieraile Suhdeklinikalla.

facebook.com/suhdeklinikka

Tuoreita näkökulmia suhteisiin

Suhdeklinikan Facebook-sivulta:

K
U

VA
:ED

EN
W

ITH
IN

/FO
TO

LIA

T

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

city.fi/suhdeklinikka

sena naisena haluat itsesi nähdä?
Rohkaisen sinua jatkamaan näiden jut-

tujen pohtimista: millainen on itsetunte-
muksesi ja mistä itsetuntosi ja omanar-
vontuntosi rakentuu? Voit pohtia, miten 
muut sinuun suhtautuvat ja miten sinuun 
on lapsena suhteuduttu? Oletko saanut 
olla sellainen kuin olet? Entä missä olet 
onnistunut ja epäonnistunut, ja miten ne 
ovat määritelleet sitä, oletko hyvä vai et? 
Voit myös miettiä, mitkä muut asiat kuin 
seksi ja fl irttailu saavat sinut tuntemaan 
itsesi tärkeäksi ja arvokkaaksi?

Huudat apua. Siitä tulee sellainen tun-
ne, että olet ikään kuin eläimellisten luon-
nonvoimien armoilla, jotka ajavat sinua 
muiden miesten luo. Niin se ei voi olla. Ih-
minen on paljon monimutkaisempi ”ka-
pistus.”

Lyhyessä suhteessa ei voi kokea samoja 
seikkailuja, kuin pitkässä. Nykyinen suh-
de siis todennäköisesti kätkee aarteita joita 
et löydä, jos ajaudut aina uusiin suhteisiin. 
Tämän jo tiedätkin ja olet lähtenyt toimi-
maan siihen suuntaan.

Perheneuvoja Markku
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KULTTUURI

TEKSTI JA KUVA: TIIA RANTANEN

JOS kaikilta maailman bloggaajilta 
kysyttäisiin, miksi he ryhtyivät kir-
joittamaan ajatuksiaan koko inter-
netin luettavaksi, suuri osa vastaisi 
varmasti kuten Koko Hubara: hetken 
mielijohteesta.

Kukaan ei kuitenkaan kirjoita blo-
gia samasta aiheesta. Hubara, 31, 
kyllästyi siihen, että Suomessa rasis-
mista puhutaan liian vähän ja liian 
yksipuolisesti. Rasismia arkipäiväs-
sään kokevien ruskeiden tyttöjen ja 
poikien tarinat jäävät kuulematta.

“Näistä asioista ei yksinkertaises-
ti keskustella”, Hubara vastaa kodis-
saan Kalliossa. Lattialla Hubaran 
lapsi leikkii kirjakauppaa.

“Suomessa ei ole olemassa sel-

laista konseptia kuin suomalainen, 
ruskea tyttö.”

Hubaran Ruskeat tytöt -blogi alkoi 
Lily.fi ssä helmikuussa. Hän kirjoittaa 
kokemuksistaan, keskusteluistaan, 
matkoistaan, ruskeudesta, tyttöy-
destä, äitiydestä, kirjallisuudesta, 
feminismistä, kulttuurista ja fi losofi -
asta. Hubara puhuu kuten kirjoittaa: 
paljon, spontaanisti ja rönsyillen, 
mutta fi ksusti ja skarpisti. Kaikessa 
maistuu henkilökohtainen kokemus 
ja viiltävä älykkyys.

Blogi keräsi heti valtavasti lukijoi-
ta ja seuraajia. Niin paljon, että siitä 
julkaistaan parin vuoden sisään kir-
ja. Ruskeat tytöt -esseekokoelmasta 
tehtiin kesällä kustannussopimus 
Liken kanssa. Hubara on haljeta on-
nesta ja ylpeydestä.

“Kirjoitan aika miettimättä, enkä 
koskaan uskonut, että mitään täl-
laista voisi tapahtua.”

 Heinäkuun jälkeen Hubara tun-
netaan parhaiten yhtenä Meillä on 
unelma -mielenosoituksen kasvois-
ta. Tapahtuma oli vastalause kan-
sanedustaja Olli Immosen (ps) rasis-
tiselle Facebook-statukselle, ja se sai 
nimensä Hubaran bloggauksesta.

“Minun ei tarvitse ratkaista on-
gelmaa, mutta haluan puhua siitä. 
Haluan, että Suomessa käydään jär-
kevää keskustelua rasismista. Ha-
luan kertoa, miltä rasismi tuntuu 

ja vaadin, että minua kuunnellaan.”
Hubara on syntynyt Suomessa. 

Hänen isänsä on jemeninjuutalai-
nen Israelista ja äitinsä Suomesta. 
Hän puhuu hepreaa lähes yhtä hy-
vin kuin Suomea, mutta Israeliin 
mennessään hän tuntee olevansa 
suomalainen. Suomalainen, muttei 
ulkopuolinen.

“En minä Suomessakaan ajatte-
le aktiivisesti olevani ulkomaalais-
taustainen, ennen kuin joku kysyy, 
mistä olen kotoisin tai miksi puhun 
niin hyvää suomea”, Hubara kertoo 
ja ostaa lapsensa mielikuvituskirja-
kaupasta muutaman opuksen.

Blogin aloittamisen jälkeen Huba-
ran tuttavat ja työtoverit ovat usein 
ihmetelleet, miksei hän ole puhu-
nut kohtaamistaan vaikeuksista ai-
emmin.

“Asiat, joista kirjoitan, ovat nöy-
ryyttävimpiä kokemuksia elämäs-
säni. Ei sellaisista voi mennä kotibi-
leisiin blaastaamaan.”

Ei ole oikeanlaista tilannetta huu-
dahtaa kahvikupin, viinilasin tai työ-
meilien ääressä että hei, minä koen 
rasismia.

Hubara uskoo, että suomalaiselta 
rasismikeskustelulta odotetaan tiet-
tyjä asioita. Ihmiset haluavat kuulla 
selviytymistarinoita ja iskulauseita.

“Minun odotetaan tulevan paikal-
le juurevana arabina, joka puhuu fa-
lafelista. Kirjoitan tarkoituksellisesti 
muusta kuin siitä, mitä ihmiset ha-
luavat kuulla.”

Silti Hubara tietää, että hänen ko-
kemuksensa ei ole uniikki. Blogikir-
joitukset saavat palautetta niin in-
ternetissä kuin kadullakin. Ihmiset 
kiittävät ja kertovat samastuvansa 
Hubaran kokemuksiin.

“En kuitenkaan puhu kenenkään 
puolesta”, Hubara muistuttaa.

Hän tarkoittaa, ettei ole 
ainoa ruskea tyttö. 
Eikä Ruskeat ty-
tötkään saisi 
olla lajin-
sa ainoa 
blogi.

Koko Hubara kirjoittaa, koska kukaan muu ei.

”Haluan kertoa, 
miltä rasismi tuntuu”

’’Suomessa ei ole 
sellaista konseptia
kuin suomalainen, 
ruskea tyttö.
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