
& Walter de Camp vastaa
ihan mitä tahansa. s. 9

WALTERIN 
SISÄPIIRI

KIELLE T T Y 
PULL A
Yhdeksän tarinaa suoma-
laisesta holhouksesta s. 6–7

TERVEISIÄ 
EDUSKUNTA AN
Arman, Esko, Krista, Stig ja 
tasa-arvoinen avioliitto s. 4
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We Don’t Want More
Yksi Ylen tehtävistä on edistää suomalaista musiikkikulttuu-
ria. Siksipä he tuovat takaisin viisi bändiä, jotka eivät halua 
palata yhteen ja joiden kukaan ei halua palaavan yhteen.

Koska tissit
On hyvä, että nettilehtien menestystä mitataan niin paljon 
klikkauksilla, koska tissit.

Kolari länsinaapurissa
Ruotsidemokraattien menestys oli Ruotsin älymystölle yhtä 
kova isku kuin vastaantuleva auto kuninkaan Audin ajolinjalla. 
Täysiä oikealta kylkeen.

Omamaalisyöttö
Toivottavasti Niklas Moisander kantaa jatkossakin vastuuta 
kapteenina futiksen EM-karsinnoissa. Samalla tapaa, miten 
hän herätti joukkueen unelmasyötöllään Färsaaria vastaan.

Vartijat
On varmasti mukava painia 40 tunnin koulutuksen jälkeen 
porukan isoimman jätkän kanssa samalla kun kymmenen 
pienempää streamaa tilannetta kännykkäkameralla nettiin.

Vain imelää
“Haista…”, Vesku Loiri sanoo terassilla. “Perheohjelma!” 
Edelmann katkaisee. ”…kukkanen”, Vesku jatkaa. “Haista 
itse”, Samuli kuittaa.

Lipunosto-ongelmia
Tapani Kansan kiertue peruttiin juuri kun kaikki oli menossa 
ostamaan liput. Cheekin stadionkeikan liput puolestaan myy-
tiin loppuun ennen kuin kukaan ehti niitä ostamaan.

Apple
Cooleinta on dissata omaperäisen ironisella vitsillä tuotetta, 
jonka menee ostamaan robottimaisesti hetkeä myöhemmin.

Hoki
Ikävää, jos Liigan katsojaluvut ja kiinnostus laskevat. Joku 
muukin kuin Jokerit saattaa luopua liigasta ja menestyä jät-
timäisesti KHL:ssä.

Nykytekno
Martin Garrix on niin loistava EDM-muusikko, 
että hänen neljää hittikappalettaan voidaan soittaa 
samanaikaisesti ilman, että kuulija huomaa.

21  V UOTTA
S IT TEN

Vuonna 1993 City 
kirjoitti helsinkiläisestä 

moottoripyöräjengistä 
MC Overkill, jolla epäiltiin 

olevan yhteyksiä Tanskan 
Helvetin Enkeleihin.

Lue lisää City.fi/mcoverkill

VASTUULLISEN 
HERKULLINEN!

UUTUUS!

- JALOTOFU MIETO CHILI PAISTOPALA -

Tykkää sinäkin Jalotofusta Facebookissa!
FACEBOOK facebook.com/jalotofu WWW. 

Vinkki!
MIETO CHILI PAISTOPALA ON HETI VALMIS PAISTETTAVAKSI JA SE 

VALMISTUU HELPOSTI JOKO PANNULLA TAI GRILLISSÄ.

JALOTOFU ON HELPPOA JA HYVÄÄ MYÖS SUORAAN PAKETISTA 
KYLMÄNÄ LEIVÄN PÄÄLLÄ TAI SALAATIN JOUKOSSA.

VOIT LISÄTÄ PROTEIINIPITOISTA JALOTOFUA 
SELLAISENAAN KEITTOIHIN JA PATOIHIN, TAI VAIKKAPA NAPOSTELLA 

TAPAS-TYYPPISESTI.

JALOTOFU ON ARJEN NOPEA RATKAISU!

LISÄÄ 
IDEOITA JA RESEPTEJÄ 

OSOITTEESSA 
JALOTOFU.FI/RESEPTIT



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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Järkipuhetta eduskunnalle
Pride-kummit kertovat, miksi tasa-arvoinen avioliittolaki pitää hyväksyä eduskunnassa.

KANSALAISALOITE tasa-arvoisesta 
avioliittolaista keräsi tarvittavan 
50 000 kannattajan sijaan 156 000 
allekirjoitusta. Eduskunnan laki-
valiokuntaa tämä ei kiinnostanut 
ja lakialoite äänestettiin nurin ää-
nin 10–6. Syksyllä lakivaliokunnan 
mietintö palaa eduskunnan suuren 
salin käsittelyyn – Priden nimekäs 
kummijoukko antoi eduskunnalle 
syitä innostua tasa-arvosta. 

Esko Valtaoja “Poliittisesti 
korrekti ja riittävä responssi valio-
kunnan herrasmiehille on tietys-
ti "Imekää munaa, molot!" Mutta 
vastaan äänestäneethän edusta-
vat vain meitä, kansaa, me heidät 
olemme eduskuntaan äänestä-
neet. Terveisiä siis k e s k u s t a n , 

kristillisten, persujen ja kokoo-
muksen äänestäjille: tätäkö to-
della haluatte?” 

“Kuka olisi 70-luvulla uskonut 
homoon presidenttiehdokkaaseen, 
Tom-postimerkkeihin, tai edes sii-
hen, että Maria Veitola vetää tyt-
tökielarit suorassa lähetyksessä? 
Muutaman kymmenen vuoden ku-
luttua kukaan ei edes kehtaa tun-
nustaa vastustaneensa tasa-arvoa.”

Maria Veitola “Ei siitä ole 
niin kauaa, kun homoseksuaali-
suus oli Suomessa vielä rikosnimi-
ke. Siksei voida myöskään olettaa, 
että Perähikiän Pertti suhtautuu 
mutkattomasti muihin kuin hete-
ronormatiivisiin asioihin, jos Per-
tin lähipiiristä ei löydy muita kuin 

perus heteroperheitä. Ja juuri siksi 
myös yhteiskunnalla ja päättäjillä 
on suuri vastuu.”

Stig “Ennakkoluulot ei sinänsä 
ole vaarallisia, vaan se kun niistä 
tulee opinkappaleita. Ennakkoluu-
lot hälvenevät itsestään elämän-
koulussa, ellei joku ruoki niitä ak-
tiivisesti.”

Krista Kosonen “Olen tör-
männyt ennakkoluuloihin, paljon-
kin. Mielestäni Suomen pitäisi toi-
mia esimerkkinä suvaitsevaisuuden 
puolesta, varsinkin kun näemme 
mitä vieressä Venäjällä tapahtuu.”

“Olin pettynyt, kun lakialoite 
hylättiin. Koin häpeää päättäjien 
puolesta. Toistasataa tuhatta ih-

mistä ovat allekirjoittaneet vetoo-
muksen lain puolesta ja 10 pelo-
kasta äänestävät sen kumoon. Niin 
pientä toimintaa.”

Arman Alizad “Olen saanut 
todella tasa-arvoisen ja sukupuo-
liroolittoman kasvatuksen. Jatkan 
samaa perinnettä omien lasten 
kohdalla. Ennakkoluuloihin ei voi 
reagoida aggressiivisesti tyrmää-
mällä toisen "arvomaailmaa", oli 
se millainen tahansa. Se vain nos-
taa toisen takajaloilleen. On kyet-
tävä ymmärtämään, minkä vuoksi 
jollain ihmisellä on kyseiset asen-
teet ja tiedostamatonta pelkoa si-
sällään.”
Lue Pride-kummien haastattelut 
city.fi /pridekummit+tasa-arvo

Miten seksuaalinen suuntaus vaikuttaa siihen, että minulla ja naapurin Sepolla 
on erilaiset oikeudet? kysyy Arman Alizad.

Ei olla 
paperista tehty
CITY palasi syyskuussa takaisin Kan-
sallisen mediatutkimuksen kartalle. 
Tämän lehden kevään numeroita lu-
ki tutkimuksen mukaan keskimää-
rin 360 000 ihmistä. Kohderyhmä oli 
kohdallaan, suunnilleen samanlai-
nen nuorten ja vähän vanhempien-
kin aikuisten joukko, mikä luki Cityä 
silloinkin, kun sitä jaeltiin vanhaan 
malliin kaupunkien noutopisteissä. 
Kun paperinen City ajettiin edel-
lisen omistajan toimesta telakalle 
pari vuotta sitten, Cityn lukijamää-
rä oli 240 000. KMT odottaa nykyisen 
lukijamäärän kasvavan vielä syksyn 
lehtien myötä.

Moni ihmettelee lehden jakelu-
tapaa Verkkokauppa.comin mai-
nosjakelun yhteydessä. Totuus on 
kuitenkin se, ettei Cityä nähtäisi 
paperilla ilman Verkkokaupan sat-
sausta. Toimitukselliseen sisältöön 
yhteistyökumppanilla ei ole sanan-
valtaa eikä haluakaan vaikuttaa.

Tämänkin lehden kaikki jutut on 
julkaistu jo aiemmin netissä ja edi-
toitu ne sitten lehteen sopiviksi. 
Lehti on Citylle sivuprojekti. Todel-
linen fokus on verkossa, kuten pitäi-
si olla kaikilla muillakin. Yhteistyö 
lukuisten pienten ja isompienkin 
saittien kanssa tarjoaa Citylle kiin-
nostavan toimintaympäristön. Ne-
tissä palaute on suoraa ja homma 
ei typisty kuvien ja tekstin pätkien 
muodostamien artikkelien rakenta-
miseen. Kehitämme uusia palveluita 
ja tapoja välittää sisältöä koko ajan. 
Sitä mukaa kun ehdimme.

Tämä saattaa jäädä viimeiseksi pa-
periseksi Cityksi. Tai sitten niitä teh-
dään lisää. Ei tämä ole niin vakavaa.

PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI: PANU JANSSON

LENTOYHTIÖIDEN  maailmaa vit-
siensä alkupisteenä pitävä stand 
up -koomikko Pam Ann saapuu 

lokakuussa Suomeen ja Helsin-
gin Savoy-teatteriin. Räävä-
suinen koomikko kertoi Cityn 

haastattelussa, miten Finnair 
pelastuu.

Moi Pam Ann, kävit Suomessa 
keikalla pari vuotta sitten. Mitä 
tiedät Suomesta?

“En mitään. Kun kävin siellä, oli 
pimeää ja olin ympäripäissäni.”
Vietätkö aikaa lentoyhtiöiden 

henkilökunnan kanssa?
“Lentäessäni tunnen kuin len-

täisin perheeni kanssa. Minulla on 
ollut tapana viedä heitä ulos juhli-
maan ja juottaa heille perskännit. 
Kerran raahasin yhden hotelliini ja 
nussimme kunnes henkilökunnan 
bussi tuli noutamaan hänet.”

Finnair on aina ollut suoma-
laisille kansallinen ylpeydenai-
he. Onko sinulla antaa mitään 
vinkkejä, miten saisimme pidet-
tyä rakkaamme elossa?

“Missä on Al Qaida, kun heitä 
tarvitaan hankkiutumaan eroon 
kaikista noista halpalentoyhtiöis-

ARTIKKELIT

tä? Ehkä teidän pitää alkaa jonkun 
nartuksi, niin kuin Qantas on Emi-
ratesin ja Swiss on Lufthansan nart-
tu. Ehkä voisitte lyöttäytyä yhteen 
rahakkaan arabiyhtiön kanssa.”

Olet eräänlainen homoiko-
ni Suomessa, oletko sitä ympäri 
maailman?

“En ikinä kutsuisi itseäni ikonik-
si. Madonna on ikoni. Ei ole aavis-
tustakaan, mitä maailma ajattelee 
ja olisi outoa, jos ajattelisin sitä. 
Olen vain oma itseni ja sinä olet 
minun ikonini, joten siitäs sait!”

Terveisiä suomalaislukijoille?
“Jonkun teistä nartuista on syy-

tä tuoda minulle karjalanpaistia tai 
otan selvää, missä te kaikki asutte 
ja tulen repimään kätenne irti!”
Lue koko haastis city.fi /pamann

T OIMI T U S: Päätoimittaja: Panu Jansson, 
toimittajat: Tiia Rantanen, Taneli Hämäläinen,
Walter de Camp. 
UL KOA S U: Timo Kuusela / Valtamedia.
C I T Y N O R G A N I S A AT I O : päätoimittaja Pa-
nu Jansson, web-päällikkö Jesse Valli, Art 
Director Tomi Mynttinen, systeemisuunnit-
telija Leo Koivistoinen. 
MY YNT I: kaupallinen johtaja Tuomas Suih-
konen (050 567 6707), Ulla Vartiainen (050 
323 9626). Toimitusjohtaja Ilkka Lavas.
Y H T E Y S T IEDO T:  City Digital Oy, Kuortaneen-
katu 5, 00520 Helsinki. Etunimi.sukunimi@ci-
ty.fi  tai city@city.fi . 
MEDI AT IEDO T: city.fi /mediatiedot. 
Julkaistu Citypress Oy:n lisenssillä. 
Rakkaita terveisiä kaikille entisille 
Cityläisille! ❤

@CityToimitus

facebook.com/city.fi 

Panu Jansson
@pandolio

instagram.com/city_fi 
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Pyöräkäärme houkuttaa.

Taas on aika SYÖdä!
Cityn legendaariset SYÖ!-viikot pyö-
rähtivät käyntiin 3. lokakuuta ja jat-
kuvat 16. lokakuuta asti. Mukana on 
useita kymmeniä ravintoloita, jotka 
tarjoavat erinomaisia annoksia tasan 
kymmenen euron hintaan. Kaikki SYÖ!-
ravintolat löydät osoitteesta city.fi /syo.

Cityn SYÖ!-viikot on konsepti, jois-
ta ravintoloiden on vaikea kieltäytyä. 
Siitä kertoo muun muassa se, että 
majavapataa tarjoileva Ravintola Hii-
si Helsingin Kaisaniemessä päätti laa-
jentaa aukioloaikansa lounaalta iltoihin 
kampanjan takia. Tarkoitusta varten on 
hankittu 200 kiloa majavaa.

SYÖ! tarjoilee lokakuussa tuoreita 
makuja uusissa ravintoloissa. Ensim-
mäistä kertaa mukaan lähtee muun 
muassa Helsingin Hard Rock Café. 

Suositut ravintolat 
kuumotuksen kohteena
Helsinkiläinen not in my backyard -ajat-
telu on nostanut taas vahvasti päätään, 
sillä muutama suosittu ravintola joutui 
loppukesästä ajojahdin kohteeksi. 

Laatukebabin sanansaattaja Dö-
ner Harju ajautui ongelmiin raken-
nuksensa taloyhtiön kans sa. F le-
minginkadulla sijaitsevan paikan 
pikkuruinen teras si suututti osan 
asukkaista. Asuintalon porraskäy-
tävässä jaettiin lappuja, joissa asuk-
kaita yllytettiin tekemään valituksia 
ravintolasta. 

Töölöläinen pizzeria Linko ajautui 
myös ahtaalle taloyhtiönsä kanssa. 
Vaikka samassa tilassa on toiminut ai-
emminkin ravintola, vasta vuoden pai-
kassa toimimaan ehtinyt, asiakkail-
taan suitsutusta saanut Linko herätti 
eripuran ja sai taloyhtiön kaivamaan 
esiin todisteet, joiden mukaan liiketi-
la ei varsinaisesti ole ravintola, vaan 
myymälä tai varasto. Naapurissa toimi-
va olutravintola Janoinen Lohi ei ilmei-
sesti ole asukkaita häirinnyt. Tai sitten 
taloyhtiön nimbyt käyvät siellä tuop-
piensa äärellä punomassa juoniaan.

RAVINTOLAUUTISET
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BETONISAAPPAAT Lue kaikki stripit: city.fi /betonisaappaat

Köpis vei pyöräilyn uudelle tasolle
K Ö Ö P E N H A M I N A  on pyöräilyn 
suhteen mallikaupunki. Pyöräi-
lijät ympäri maailman ihastele-
vat kaupungin rakennetta, jonka 
elimellinen osa ovat pyörätiet. 
Jengi kulkee pyörillä paljon ja 
esimerkiksi lukuisat lasten kulje-
tuskärryt kertovat suosiosta ja ar-
kipäiväisyydestä. Pyöriä on Köö-
penhaminassa enemmän kuin 
ihmisiä.

Lukuisat pyörätiet eivät kuiten-
kaan kaupunkilaisille riittäneet. 
Ruuhkia purkamaan kehitet-
tiin uusi innovaatio: Cykelslan-
gen (Cycle Snake, Pyöräkäärme). 
Se nostaa pyöräilijät katutason 
yläpuolelle, jotta satama-alueen 
ohittaminen jalankulkijoineen 
helpottuisi.

Kööpenhaminalaisista peräti 
puolet polkevat työmatkansa. Uu-
si, noin viisi miljoonaa euroa mak-
sanut, ilmojen halki kulkeva pyö-
rätie on tarkoitettu helpottamaan 
heidän matkaansa.

Kööpenhaminalaista pyöräilyn 
ilosanomaa maailmalle vievän 
Copanhagenizen toimitusjohtaja 
Mikael Colville-Anderson sanoo 
Wiredille, ettei työmatkat sujuneet 
aiemmin niin leppoisasti:

“Pyöräilevät ihmiset haluavat 
kotiin ja kävelevät ihmiset vael-
lella.”

Colville-Andersonin mukaan si-
tä ajetaan suu hymyssä.

“Jopa kuivimmat kaupunki-
suunnittelijat sanovat että, ‘tämä 
on niin coolia’.”

ARTIKKELIT

Onko dokaaminen 
jo so last season?
Briteissä ja Ruotsissa perustetaan 
alkoholittomia baareja.

RUOTSAL AIS JULKKIS Mårten Anderssonin uusi Sober-baari on nimen-
sä mukaisesti selväpäinen mesta, jossa alkoholi on kielletty ja asiakkaat 
puhallutetaan ovella.

“Ruotsin on aika herätä viinakuplastaan. Ryyppäämisen ihannointi ja 
viinan juonti tuntuu erittäin vanhentuneelta. Juominen siksi, että nauttisi, 

on yksi asia, mutta ryyppääminen on hui-
jaamista ja valitettavan usein pakokeino”, 
Andersson sanoi Aftonbladetille.

Alkoholittomat baarit eivät ole aivan uusi 
juttu, vaikka Suomessa ajatus saattaa vie-
lä tuntua vieraalta. Guardian kirjoitti viime 
vuonna brittiläisistä cocktail-baareista, jot-
ka ovat keskittyneet näyttäviin ja hyvänma-
kuisiin alkoholittomiin drinkkeihin eli mock-
taileihin. Redemption bar myy asiakkailleen 
mock-jitoja mojitojen ja coco-ritoja marga-
ritojen sijaan. 

Redemptionin omistaja Catherine Salway kertoo Guardianille, että hän 
halusi perustaa paikan, jossa voi hemmotella itseään pilaamatta itseään 
(“spoil yourself without spoiling yourself”). Hän sai idean joogaretriitillä 
Goalla: vasta kun alkoholia ei ollut tarjolla, porukka tunsi itsensä vapaaksi 
tarpeesta sitä kohtaan.

Hartwall testasi matala-alkoholisia ja alkoholittomia juomia tarjoi-
levaa Low Alco Bar -pop-upissa kesäkuussa tuotteidensa esittelyn 
yhteydessä. Hartwallin markkinointipäällikkö Noora Pöyhösen mu-
kaan alkoholittomia ja vähäalkoholisia vaihtoehtoja kaivataan yhä 
enemmän ja niiden tuottaminen sopii myös Hartwallin vastuullisuus-
ohjelmaan.

RAVINTOLAUUTISET

”Spoil yourself 
without 
spoiling 
yourself.

Docventuresia ja 
Duudsoneita tuotta-
van Risto Kuulasmaan 
esikoisvalokuvanäyt-
tely Yleisen rauhan 
biennaali tutki 
rauhaa. 
Tsekkaa kuvat ja lue 
Riston haastattelu: 
city.fi/valokuvatrauhanasialla. 
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VA LV IR A paalutti kesällä, että Pori Jazz on jo vuosikymmeniä rikkonut 

lakia alkoholikäytännöllään, jossa festarikävijät saivat siemailla omia juo-

miaan Kirjurinluodolla huippubändien esiintyessä. Sille oli saatava piste. 

Sillä, etteivät omat alkoholijuomat ole aiheuttaneet ongelmia festareilla, 

ei ollut mitään merkitystä.

Pori Jazz panikoi jouduttuaan huomion kohteeksi ja kielsi ensin kaik-

kien omien juomien tuomisen alueelle. Pillimehu-kohu raukesi siltä osin, 

kun festari korjasi linjaustaan ja vain alkoholijuomat kiellettiin.

Miten uudenlainen järjestys toimi? Porin poliisi raportoi viikonlopusta 

muhkeita lukuja: 40 kiinniottoa alkoholin takia ja tehtäviä yhteensä 400. 

Yle Satakunta raportoi, kuinka kokeneet jazzvieraat kertoivat alueella ol-

leen vahvasti päihtyneitä henkilöitä enemmän kuin miesmuistiin.

Alkoholilaki

pahimmat ylilyönnit

Suomalaisen holhouksen

 Holhoojat 
tältä vuodelta.
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K E S Ä N  helteet kuumensivat Hel-

singin kauppahallit äärimmilleen. 

Parhaimman turistisesongin ai-

kana kauppahallien jäähdytyslait-

teet tekivät kaikkensa pitääkseen 

tuotteet käyttökelpoisina ja tämä 

puolestaan lisäsi työntekijöiden ja 

asiakkaiden tuskaa. Helsingin Van-

hassa Kauppahallissa työskennel-

tiin pahimmillaan lähes 40 asteen 

kuumuudessa.

Terveystarkastajat olivat kiel-

täneet hallin ovien ja ikkunoiden 

avaamisen elintarvikehygienialain 

nojalla: niistä saattaisi lentää lintu-

ja sisään. Vartijat valvoivat tarkasti 

määräyksen noudattamista.

Lopulta järki voitti ja ovet avattiin.

Hienoa. Olisi ollut ikävä odottaa 

kuolemantapaukseen.

JY VÄSK YL ÄS SÄ suljettiin tänä kesä-

nä 19 yleistä uimarantaa ja saman-

laista kehitystä on tapahtunut eri 

puolilla maata. Kaupungin mukaan 

rantoja on liian tiuhassa ja niiden yl-

läpitäminen maksaa liiaksi. Etenkin 

haja-asutuksen rantojen ylläpito tuli 

kalliiksi suhteessa käyttömääriin.

Mitä käytännössä tarkoittaa ui-

marannan lakkauttaminen? Ranto-

ja, joilla lapset ovat uineet sukupol-

vien ajan, ei voida ottaa poiskaan. 

Sitä, että rannoilta viedään va-

rusteet, välineet sekä kalusteet ja 

huoltokäynnit lopetetaan.

Rannoilta viedään uimakopit, 

ettei kannustettaisi ihmisiä 

uimaan. Vaikka Tukes kriti-

soi päätöstä, kaupunki oli 

järkkymätön: myös pelas-

tusrenkaat on vietävä 

pois lakkautettavil-

ta rannoilta, sillä 

ne kuuluvat “ui-

marannan tun-

nusmerkkeihin”.

W I K I P E D I A N 

v u o s i t t a i n e n 

r a h a n k e r ä y s -

kampanja he-

rätti Poliisihal-

lituksen huomion. Rahankeräyslain 

puitteissa rahan pyytäminen julki-

sesti ilman vastiketta on tiukasti lu-

vanvaraista.

Poliisihallitusta kiinnosti, mikä 

on Wikipedia Suomi ry:n ja Wiki-

media Foundationin suhde ja liik-

kuiko keräyksen yhteydessä rahaa 

Suomeen. Wikimedia Foundation 

vastasi poliisihallitukselle, että sen 

tulkinta Suomen rahankeräyslais-

ta johtaa mahdottomaan tilantee-

seen globaalissa internetympäris-

tössä ja Wikimedia Suomi ry, ettei 

sillä ole mitään tekemistä keräyk-

sen kanssa.

Poliisihallitus tajusi pian hau-

kanneensa liian ison palan väärää 

puuta, ja ettei asia edes kuulu hei-

dän toimivaltaan. Piti vain päästä 

sanomaan.

KOK K I halusi hyvälaatui-

sia pihakanan munia, 

jotka maistuivat hä-

nen asiakkailleen. 

Lähiseudulta löytyi 

pientuottaja, jolta mu-

nia irtosi. Sitten terveystar-

kastaja puhalsi pelin poikki. Direk-

tiivin mukaan leimaamattomia ja 

painoluokittelemattomia munia ei 

saa myydä suurtalouskeittiöön. Yli 

kahdenkymmenen kilometrin mat-

ka ilmeisesti saastuttaa kananmu-

nat täysin käyttökelvottomaksi.

Toimittaja-viljelijä Kirsi Haapa-

matin blogaus aiheesta kiersi elo-

kuussa netissä. Kun City uutisoi 

asiasta, aihe kirvoitti kommentin 

Eviran pääjohtajalta Matti Aholta. 

Hänkin tuskaili tarkoituksettomia 

sääntöjä ja sitä, miten huonosti 

jotkut lait sopivat säätelemään 500 

miljoonan ihmisen arkea. Aho kui-

tenkin lupasi tehdä parhaansa sen 

eteen, että “byrokraattinen niuho-

tus” pidetään aisoissa.

HE L S INGIN  katukuvaan 

ilmestyi elokuussa avo-

autotaksi, joka törmäsi 

hankaluuksiin ensimmäisenä 

päivänään liikenteessä. Taksiyrit-

täjä Hannu Laine kertoi Helsingin 

uutisille kuinka taksitarkastaja oli 

kehoittanut häntä poistumaan, “ei 

pelkästään taksitolpalta, vaan koko 

taksiliikenteestä”.

Perusteet olivat absurdit: avo-

auto ei sovi taksiksi, koska sään-

töjen mukaan taksikyltti pitää olla 

auton katolla. Se on aika helve-

tin hankalaa autossa, jossa ei ole 

kattoa. Avotaksin kuski kieltäytyi 

poistumasta tolpalta muuten kuin 

käsiraudoissa. Asiaa tarvittiin sel-

vittämään liikennevirasto Trafi  ja 

poliisi, mutta kumpikaan ei osan-

nut ottaa kantaa, voiko avoauto 

olla taksi.

Taksikuski, joka lupasi, että auto 

nähdään taksina jatkossakin, epäili, 

että kyseessä on kateellisen kolle-

gan alulle pistämä kiusanteko.

KU TEN kaikki tietävät, leikkiminen 

on hengenvaarallista ja lapsiamme 

pitää suojella kaikin keinoin leikki-

misen vaaroilta. Työ on hyvällä alul-

la, kun suomalaiset kaupungit ovat 

alkaneet sulkemaan leikkikenttiä, 

koska niillä ei ole varaa täyttää tiu-

kentuneita määräyksiä.

Y le ker toi kesäkuun lopus sa 

kuink a muun mua s s a P ir k an-

maalla ja Hämeenkyrössä piste-

tään leikkikenttiä matalaksi. Leik-

kikentän pitää olla säännösten 

mukaan ehdottomasti sellainen, 

ettei lapsi voi jäädä kiinni, pudota 

tai kuristua. 

Aitojen on oltava tietyn korkui-

set ja sellaiset, etteivät lapset saa 

kiivettyä niiden päälle. Hämeen-

kyrön ammattikoulun pihan leik-

kipuisto ei täyttänyt määräyksiä, 

koska siellä kukki ruusupensas, 

jonka piikkeihin lapsi voi pistää 

itsensä.

Hyvä homma, saadaan lapset 

leikkeinensä kuriin.

AURINKOENERGIA A oli suunnitteilla 

Suomeen täksi vuodeksi enemmän 

kuin aiemmin oli rakennettu yhteen-

sä. Erikokoiset suomalaisyritykset 

halusivat rakentaa aurinkopaneelei-

ta tukeakseen energiantuotantoaan 

ja/tai kiillottaakseen imagoaan. 

Sitten saatiin Tullin antama ve-

rotusohje: tietyn tuotantomäärän 

ylittävistä aurinkopaneeleista jou-

tuu maksamaan veroa, vaikka kaik-

ki energia olisi tarkoitettu omaan 

käyttöön. Tämä siksi, että aurinko-

paneelit kytkeytyvät yleiseen säh-

köverkkoon eikä siksi voida var-

mistaa, että kaikki energia menee 

omaan käyttöön. 

Aurinkopaneeleita toimittavan 

Areva Solarin mukaan kaikki tila-

ukset tippuivat kooltaan alle vero-

rajan sen jälkeen, 

kun Tulli antoi oh-

jeistuksensa.

JOS haluat tehdä leivoksia vaikkapa 

kaverisi kahvilaan, sinulla pitää olla 

hommaan terveystarkastajan hyväk-

symä elintarvikehuoneisto ja laadittu 

omavalvontasuunnitelma. Kotikeit-

tiökin kelpaa elintarvikehuoneistoksi, 

jos se läpäisee tarkastuksen.

Gluteenittomien tuotteiden koh-

dalla homma ei ole niin helppoa, 

sillä ne vaativat tarkastuksen, jos-

sa todetaan gluteenipitoisuus. Ter-

veystarkastaja ei saa tulla kenen-

kään kotiin edes kutsusta, joten 

omavalvonnan osaksi tulee reissut 

laboratorioon.

Kuopiolaisnainen törmäsi näi-

hin vaatimuksiin. Paikallisen puo-

din yrittäjä oli halunnut leivonnaisia 

myyntiin ja sivutoiminen leipuri ha-

lusi niitä kotonaan leipoa. Laborato-

riomatkojen kustannukset olisivat 

kuitenkin syö-

neet tuotot, 

joten hom-

ma kuiv ui 

kasaan.

KANANMUNA

KAUPPAHALLI TAKSIMERKKI

LEIKKIKENTÄT

GLUTEENITTOMAT LEIVOKSETWIKIPEDIA-LAHJOITUKSET
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Ketkä saavat järjestää festarit?
Festarin kävijäprofi ili vaikuttaa lupien saantiin enemmän kuin ongelmien määrä, kirjoittaa Taneli Hämäläinen.

BLOGIT

TEKSTI: TANELI HÄMÄLÄINEN
KUVA: PATRICK / FLICKR

AAMULEHDESTÄ  päivää. Blockfest 
teki sen taas, Blockfest käynnis-
tyi mahtavassa kesäsäässä, Block-
fest huipentui Cheek-hurmokseen! 
Elämä on fantastista, jos maksaa 
252,50 euroa kahden päivän all 
exclusive -lipusta ja kahdeksan eu-
roa keskikaljasta. Elämä on kuiten-
kin vähemmän fantastista, kesäsää 
vähemmän mahtavaa ja Cheek-
hurmoskin vaisumpi, mikäli ha-
luaa juoda Pirkka-olutta ja kuunnel-
la hyvää musiikkia hyvässä seurassa.

Älkää ymmärtäkö väärin. Block-

festissa ei ole Cheek-hurmoksesta 
huolimatta mitään vikaa. Ongel-
ma piilee siinä, että festivaalit ovat 
epätasa-arvoisessa asemassa mitä 
viranomaisten vaatimuksiin tule. 
Voittoa tavoittelemattomat ja va-
paaehtoisuuden varassa lahjoistus-
varoin toimivat marginaalifestivaa-
lit eivät pysty täyttämään tiukkoja 
vaatimuksia, jotka eivät muodostu 
kynnyskysymyksiksi isoille kaupal-
lisille festivaaleille isoine resurssei-
neen ja tähtiesiintyjineen.

Kyse on myös asenteista ja uuti-
soinnista. Heinäkuun alussa järjes-
tetty ilmaisfestivaali Vapaa Nekala 
teki sen taas ja keräsi järjestäjien 
mukaan 1 500 juhlijaa. Tapahtu-
maa vuodesta 2011 järjestänyt Va-
paa Nekala ry ei saanut Tampereen 
kaupungilta lupaa festivaalin järjes-
tämiseen aikaisempien vuosien ko-
kemusten perusteella, joten Vapaa 
Nekala 2014 oli juridisesti mielen-
osoitus, ei yleisötapahtuma.

En juo Pirkkaa vaan seuraan Aa-
mulehden toimittajia, jotka kuvaa-
vat videota lehden verkkosivuille. 
Kuvaavat festivaaliyleisöä, mutta 
haastattelevat sivullisia paheksujia. 
Samaan aikaan Nekalan puisto täyt-
tyy hiljakseen paikalle valuvasta juh-
layleisöstä. Meininki on rauhallinen. 
Naureskelen yhden tapahtuman jär-
jestäjän kanssa, että tämä taitaa olla 
leppoisin mielenosoitus koskaan.

Myös Poliisin mukaan tapahtu-
ma sujui rauhallisesti, mutta paikal-
lislehti päätti keskittyä festivaaliuu-

tisoinnin sijaan rikosuutisointiin. 
Aamulehti kertoi, miten ”ongelmia 
aiheuttanut” festivaali jäi ilman lu-
pia, vaikka isoin ongelma oli wc-ti-
lojen määrä. Aamulehti myös muis-
ti kertoa, miten ihmiset makasivat 
kännissä pitkin puistoa, lähikau-
pat olivat palkanneet vartijoita ja 
olipa toimittaja jopa nähnyt kilju-
pänikänkin. Kun mitään ei tapah-
tunutkaan, ihmeteltiin miten tämä 
on mahdollista ja petyttiin pöhnäi-
siin krusteihin. Positiivisin uutinen 
tapahtumasta oli, että vastoin odo-
tuksia ongelmia ei ilmennyt.

Vapaa Nekala ei ole ainoa festi-

vaali, joka kohtasi ongelmia. Met-
säFestivalin järjestäjä Henry Gei-
tel kertoi Länsi-Savolle, että kesä 
jää luultavasti festivaalien viimei-
seksi, koska lupakäytännöt käy-
vät liian kalliiksi. Geitelin mukaan 
”viranomaisilla on liikaa mahdol-
lisuuksia toimia mielivaltaisesti.” 
Tuntuisikin, että festivaalin kävijä-
profi ili vaikuttaa päätöksiin enem-
män kuin ongelmien määrä.

Ei ole sattumaa, että toisille festi-
vaaleista irtoaa luvat toisia helpom-
min. Ei ole aivan sama, lobbaako 
paikallista festivaalia paikallinen 
keskuskauppakamari, K- tai S-ryh-

mä tai poliittiset toimijat. Juttelin 
Down by the Laiturin aikana erään 
pitkän linjan baariyrittäjän kans-
sa. Tämä kertoi, että päivä on yk-
si kesän tärkeimpiä, mutta myynti 
on kuollutta baarikansan juhliessa 
ketjuravintoloissa festivaalien jat-
koja. Jos festivaali ei tavoittele voit-
toa, täytä hotelleja ja tuo lisää vero-
euroja, luvat ovat tiukassa. Samoin 
ovat resurssit viranomaisten vaati-
musten täyttämiseksi.

Suomalainen kaupunkikulttuuri 
kärsii kasvukauden jälkeistä krapu-
laa. Kansan köyhtyessä festivaalien 
hinnat ovat nousseet tasaisesti ja il-

maisfestivaalit ovat kuihtuneet sää-
telyn ja ostovoiman myötä. Yrittäjiä 
kyllä löytyy, mutta vuodesta toiseen 
pään takominen seinään ei suora-
naisesti kannusta järjestämään ta-
pahtumia, jotka eivät tuota tuottoa 
vaan mahdollisesti jopa henkilö-
kohtaisia tappioita.

Vapaan Nekalan kaltaiset festi-
vaalit eivät kilpaile ongelmineen 
edes samana päivänä Tangomark-
kinoiden ja Kotkan meripäivien kal-
taisten spektaakkelien kanssa.

Tampereen kaupunkikulttuurin-
tappotalkoot kulkevat linjakkaasti 
käsi kädessä vuosia sitten aloitetun 
ihmisroskakeskustelun kanssa. Kes-
kuskauppakamarin ja kokoomuk-
sen Tosi Siisti Tampere -kampanja 
herätti kysymyksen, kenellä on oi-
keus julkiseen tilaan? Tampereen 
kaupungin ja eräiden kykypuolu-
een kaupunginvaltuutettujen mie-
lestä haalariväki, köyhät ja koditto-
mat rumentavat kaupunkikuvaa. 
Eihän sitä ole kiva katsoa. Samoin 
edulliset kapakat Hämeenkadun 
päässä. Suomalaiseen kaupunki-
kuvaan mahtuu sedulat, rallisirkus 
ja Dom Perignon, muttei yhteiskun-
nalliset ongelmat ja monimuotoi-
nen kaupunkikulttuuri.

Vapaa Nekala alkaa lähestyä lop-
puaan. Anarkialarppi jatkuu hu-
piluvan yli biitsillä. Paikalla ei näy 
poliiseja, ongelmia eikä kiljupöni-
köitä. Eipä näy myöskään Aamuleh-
den toimittajia. Ja miksipä näkyisi? 
Jos etsii pelkkiä ongelmia, ei löydä 
kuin ongelmia. Harmi vain, että 
Vapaa Nekala oli jälleen yksi kesän 
parhaista ja rauhallisimmista festi-
vaaleista. Se unohtui ongelmia etsi-
essä mainita.

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

”Haalariväki, köyhät 
ja kodittomat 
rumentavat kaupun-
kikuvaa. Eihän 
sitä ole kiva katsoa.

Olivatko Vapaa Nekala -festarin kävijät väärää ainesta?

Lue lisää Taneli Hämäläisen 
blogista:
• Lisäselvityspyyntö – 
 Kirjekaverina fatta

• Pakkotyö – tarjous, josta ei 
 kieltäydytä

• Kokoomuslandia – 
 Mitä Alexander oikein haluaa?

• Rolexanderstubb ja lama-Suomen 
 arvot
• Irti mun huumeista, kullanmurut

• Fase-fasismi: 
 Miksei natsia saa kutsua natsiksi

city.fi /blogit/vapaamatkustaja
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Samsung Galaxy Tab 4 (10.1)  
-tablet, WiFi + 4G

Hinnat ja tarjoukset voimassa 6.–12.10.2014 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

10,1 tuuman tablet on erinomainen laite 
elokuvien katseluun, pelien pelaamiseen ja 
töiden tekoon. Uutuudella voi myös luoda ja 
käsitellä tiedostoja Microsoft Officen kanssa 
yhteensopivilla Hancom Office -sovelluksilla. 
Suuri ruutu mahdollistaa näytön jakamisen 
kahteen ikkunaan. Käyttäjä voi siis vaikka hoi-
taa sähköposteja ja katsella musiikkivideoita 
samanaikaisesti. Verk.com/44783 (musta) ja 
44836 (valkoinen)

Tähän hintaan 1 kpl per asiakas.

WiFi- ja 4G-yhteydet

Android 4.4

Neliydinsuoritin

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

 Erikois-

ERÄ
 Norm. 399,90 €

Säästä 100 €!

ProCaster LE-24F405 24” LED TV, 
12 V, 100 Hz, USB-PVR, DVB-T2

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 9.10. kello 
9.00. 1 kpl per asiakas. 40 kpl per myymälä ja web.

Pienikokoinen ja ohutreunainen Edge LED -taustava-
laistu HD Ready -televisio. 24-tuumainen TV on hyvä 
valinta niin kesämökille kuin asuntovaunuun tai vaikka 
keittiöön, sillä se toimii sekä 12:n että 230 V:n virralla. 
Televisiossa on teräväpiirtokanavia tukevat DVB-T2- ja 
DVB-C HD -digivirittimet sekä CI+-liitäntä maksu-tv-ka-
naville. Kaksi HDMI-liitäntää. USB-tallennus ja 
-mediantoisto. Kahden vuoden takuu. Energialuokka A. 
Verk.com/34815

Toimii myös 12 V:n jännitteellä

100 Hz CMP -kuvanparannus

USB-tallennus

DVB-T2 ja DVB-C HD

”Tv ostettiin käytettäväksi sähköttömällä mökillä. Asennus oli todella 
helppo, joskin kanavien hakeminen kesti yllättävän kauan. Käyttäminen 
on helppoa ja mukavaa, kuvan laatu on hyvä ja akussa tuntuu virta 
riittävän todella pitkään – energiankulutus lienee siis luvatun alhainen. 
Olemme hyvin tyytyväisiä ostokseemme.” –Ninja65, Vantaa, 21.7.2014

”Tähän hintaan paras hintalaatusuhteen omaava tuote, jos etsii 12 V 
toimivaa telkkaria. Energiankulutus myös alhainen. Pieni miinus, että tv 
on vain HD Ready. Muuten loistava tuote.” –PK25, 17.6.2014

”Aurinkokennojärjestelman amppeerimittarin mukaan virran kulutus 
vain n. 1,5 A. Kulutus on niin pieni, että telkkaria voin huoletta katsella 
ilman pelkoa akkujen ’sippaamisesta’.” –sakari56, Lempäälä, 13.8.2014

LG G2 hivelee silmiä 5,2-tuumaisella Full HD -näytöllään. 
Tehokkaalla 2,3 GHz:n neliydinprosessorilla ryyditetty 
puhelin on LTE-yhteyksien ansiosta nopea myös 
verkossa. 13 megapikselin kameralla voidaan tallentaa 
jopa 60 fps:n Full HD -videota. Hämäräkuvauksessa 
kuvien onnistumisen varmistaa optinen kuvanvakain. 
Värivaihtoehdot musta ja valkoinen. Tallennustilaa 16 
tai 32 Gt. Hae kaikki vaihtoehdot hakusanalla lgd802

LG G2 -puhelin, 16 tai 32 Gt

299,90
16 Gt

5,2 tuuman näyttö

Neliydinprosessori

Nopeat LTE-yhteydet

Kamerassa kuvanvakain

329,90
32 Gt

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 %.



Muista kotiinkuljetus!
Matkahuollon jakopaketilla 35–55 kg
kotiinkuljetukset alkaen 14,90 €

379,00
37,95 / kk (12 kk)

Samsung UE55H8005 55” Smart Curved 3D 
LED TV, 1000 Hz

Samsung UE48H5000 48” Full HD LED TV
Näppärä Full HD -resoluutioinen perustelevisio, jossa on ohuet reunat. 100 Hz 
CMR -kuvanpäivitys ja Samsung Wide Color Enhancer Plus -teknologia tarjoavat 
hyvän kuvanlaadun. Voit toistaa mediatiedostot helposti television USB-portin 
kautta. Televisiossa on hauska Football Mode, joka tuo urheilutapahtumien 
seuramiseen uutta potkua. Verk.com/8320

• DVB-T-viritin antenniverkkoon ja DVB-C HD -viritin kaapeliin
• Kaiuttimet 2 x 10 W
• 2 x HDMI, USB, komposiitti-/komponenttihybridi, kuuloke- 

liitäntä, digitaalinen audio ulostulo (optinen), SCART
• Energialuokka A+

444,40
43,40 / kk (12 kk)

Ohuet reunat

DVB-T ja C HD

USB-mediantoisto

1920×1080 Full HD

100 Hz CMR -kuvanpäivitys
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Samsung UE55H8005 on kaareva, 
upealla kuvanlaadulla varustettu 
huipputelevisio. Siinä on myös 
todella monipuoliset Smart TV 
-toiminnot ja nopea Quad Core+ 
-prosessori. Verk.com/44598

• Smart Touch -kaukosäädin
•  2 x DVB-T2, 2 x DVB-S2 ja  

2 x DVB-C HD -digivirittimet
•  4 x HDMI, 3 x USB, komposiitti-/

komponenttihybridi, Ethernet 
(LAN), kuulokeliitäntä, digitaalinen 
audio ulostulo (optinen), SCART

• Viiden vuoden takuu
• Energialuokka A+

Katso myös 65-tuumainen malli 
UE65H8005. Hinta 2689,90 €.  
Verk.com/44602

1499,90
55”

Kaareva muotoilu

Samsung Smart Hub

Kahdet HD-digivirittimet

1000 Hz CMR -liiketoisto

QuadCore+ -prosessori

”Kuvanlaatu todella hyvä vaikka ei 
ole UHDtv. Tv on helppokäyttöinen 
ja mm. Netflix sekä muut palvelut 
toimivat niin kuin pitääkin. Ohjel-
mien tallennus ja katselu ulkoiselta 
muistilta on helppoa toimii myös 
upeasti. Laatutuote.”  
–Primitivo, Helsinki, 10.9.2014

Uudenlainen, älykäs tallentava HD-digiboksi antenni- ja kaapelitalouksiin. 
Helppokäyttöisen digiboksin 500 Gt:n kovalevyyn mahtuu 250 tuntia 
tallenteita, ja boksiin voi liittää ulkoisen kovalevyn lisätallennustilaksi. 
Liittämällä laitteen kotiverkkoon voit esimerkiksi vuokrata elokuvia 
Headweb-palvelusta tai katsella YouTube-videoita. Boksissa on myös 
valmius erikseen ostettavalla WiFi-adapterille. Verk.com/5258

• Digivirittimet: 2 x DVB-T2 ja 2 x DVB-C HD
• CI+-maksukorttipaikka
• Kolmen kanavan samanaikaisen tallennus ja  

neljännen katsominen + ajansiirto
• Ajansiirto on aina automaattisesti käytettävissä
• Kaksi erilaista EPG:tä: perinteinen ristikko ja  

uudenlainen rullaava Super EPG
• Broadcom BCM7242 -prosessori (DMIP 3000,  

tavallisen digiboksin vastaava luku on 800)
• 1 Gt RAM-muisti (tavallisessa digiboksissa vain 256 Mt)
• 500 Gt kovalevy (jopa 250 tuntia tallenteita)
• HDD+ -toiminto (automaattinen tallennus USB-levylle  

sisäisen kovalevyn täyttyessä)
• Tallenteiden siirto ulkoiselle kovalevylle
• Tallennettujen maksukanavaohjelmien katselu ilman korttia
• Helppokäyttöinen sarja-tallennus suoraan kansioihin
• WiFi-valmius erikseen ostettavalla adapterilla (WU-23)
• Nettiselaimella pääsy valikoiduille www-sivuille
• Sovelluksia muun muassa YouTube, Golfpiste, Tekniikan Maailma, 

Iltalehti, Headweb
• SD- ja USB-mediantoisto (kuva, ääni, video)
• HDMI, 2 x USB, audio RCA, SCART, SD-muistikortti, CI+, Ethernet
• Mitat: 312 x 50 x 180 mm

HDThunder HD6500 Smart -HD-yhdistelmäboksi, 500 Gt USB Copy

Pienikokoinen

HD-digivirittimet

Tallenna kolmea kanavaa

WiFi-valmius

Nettiselain ja sovelluksia

*Watson-palvelun 
sisältämä päivitys 
julkaistaan 
digiboksille arviolta 
marras-joulukuussa.

6 elokuvavuokrausta Headwebissä

6 kk:n käyttöoikeus Watsoniin*



Nyt myynnissä

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

iPhone 6 alkaen 698,90 €. iPhone 6 Plus alkaen 798,90 €. 



LG BP430 Smart 3D Blu-ray -soitin79,90

Liitä DVD-soitin ja näyttö sekä mukana tuleva lisänäyttö 
auton niskatukiin ja pane elokuva pyörimään! Mukana 
kaksi niskatukikiinnikettä ja näppärä kaukosäädin. Tois-
taa DVD- ja CD-levyjen lisäksi video- ja kuvatiedostoja 
USB-muistitikulta. Stereokaiuttimet. Verk.com/44987
9-tuumainen versio MTW-981, 129,90 €. Verk.com/44989

89,90
Denver-DVD-soitin, kaksi 7” näyttöä

LG 42LB670V 42” Smart 3D LED TV, 700 Hz

LG 50LB570V 50” Smart LED TV, 100 Hz

LG NB3540 2.1 Soundbar
Ultraohuesti muotoiltu tehokas 
äänijärjestelmä. Helposti sijoitettava 
langaton subwoofer. Voit toistaa musiikkia 
langattomasti Bluetoothin välityksellä. 
Verk.com/14238

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

Langaton subwoofer

Teho 320 W

Bluetooth

49,90

Mozi Slimfix B1
17–37-tuumaisille televi-
siolle, jopa vain 14,5 mm:n 
etäisyydelle seinästä! 
Ks. epäsopivat televisiot 
netistä. Verk.com/12971

Mozi LCD Full Motion B2 Mozi Slim Full-motion B1 
23–55-tuumaisille 
televisioille (myös 
kaareville). Kaksi 
kääntyvää vartta. 
Verk.com/42929

19,90 29,90

23–42-tuumaisille 
televisioille tai 
näytöille. Kallistus-
kulma enintään 20°. 
Verk.com/42910

Hopeanhohtoisen kaunis 50-tuumainen Smart TV, jonka IPS-paneeli tarjoaa 
hyvän katselukulman ja luonnolliset värit. Full HD -televisiossa on Miracast 
langattomaan mediansiirtoon ja valmius erikseen ostettavalle WiFi-adapterille. 
LG:n sovellusvalikoimaan kuuluu mm. Netflix, SF Anytime, Headweb ja Viaplay. 
Voit tallentaa suosikkiohjelmasi ulkoiselle USB-kovalevylle. Verk.com/23570

• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet
•  3 x HDMI, 3 x USB, Ethernet RJ45, kuulokeliitäntä, digitaalinen audio ulos 

(optinen), AV / komponentti / PC -sisään, SCART
• Energialuokka A+

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

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

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

100 Hz MCI -kuvanparannus

Miracast ja DLNA

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

WiFi Ready

”Asennus oli todella helppoa. Telkkarin taakse 
3 piuhaa ja homma toimi. Jopa minä osasin sen 
ohjeiden mukaan jotka tulivat suomeksi telkkarin 
kuvaruudulta.Aikaa meni 4minuuttia ja kaikki 
kunnossa. Kuva mielestäni todella hyvä.”
–VR mies, 13.9.2014

”Tästä televisiosta on mukava katsella 
HD-laatuisena elokuvia ja sporttia. Minulla kuva 
tulee iptv:n kautta ja täytyy sanoa, että ruudulla 
näyttää Ossi-Petteri Grönholmkin liikkuvan 
sulavasti.”
–takatukkamies, Turku, 14.9.2014

WebOS -käyttöliittymällä varustettu 42-tuumainen Full HD 
-televisio, joka tekee älytoimintojen käytöstä nopeaa. 
Tuplaydinprosessori varmistaa, että valikot vaihtuvat ja 
sovellukset pyörivät sujuvasti. Teräväpiirtodigivirittimiensä 
ansiosta televisio sopii jokaiseen kotiin. LG:n App Store 
-valikoista löytyy muun muassa pelejä ja musiikkisovelluksia 
sekä Netflix, SF Anytime ja Viaplay. Television mukana tulee 
Magic Remote -kaukosäädin.  Verk.com/47044

•  3 x HDMI, 3 x USB, Ethernet RJ45, kuulokeliitäntä, 
digitaalinen audio ulos (optinen), AV / komponentti / PC 
-sisään, SCART

• Energialuokka A+

Katso myös 50-tuumainen versio 999,90 € (Verk.com/48587) 
sekä 55-tuumainen versio 1199,90 € (Verk.com/9045).

webOS-käyttöliittymä

700 Hz MCI -kuvanparannus

200 Hz:n natiivipaneeli

WiFi ja Smart TV

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

Muista kotiinkuljetus!
Matkahuollon jakopaketilla 35–55 kg
kotiinkuljetukset alkaen 14,90 €

Toistaa 3D Blu-ray -elokuvat Full HD -tarkkuudella ja parantaa DVD-elokuvien kuvan-
laatua. Yhdistämällä USB-muistitikun tai ulkoisen kiintolevyn voi toistaa musiikkia, 
valokuvia tai elokuvia. Liittämällä soittimen lähiverkkoon voi suoratoistaa videotiedos-
tot suoraan DLNA:ta tukevalta tietokoneelta tai verkkokovalevyltä. Verk.com/3618

DVD-elokuvien parannus

42”



ThinkPad Edge E540 i3-4000M
• 2-ytiminen i3 Haswell -suoritin, 2,4 GHz
• 15,6” -LED-näyttö, 1920 x 1080, matta
• RAM 8 Gt DDR3L, max 16 Gt
• NVIDIA GeForce GT 710M 1 Gt
• 128 Gt SSD -kiintolevy
Verk.com/17336 

ThinkPad Edge E540 i7-4702MQ
• 4-ytiminen i7 Haswell -suoritin, 2,2 GHz
• 15,6” -LED-näyttö, 1920 x 1080, matta
• RAM 8 Gt DDR3L, max 16 Gt
• NVIDIA GeForce GT 740M 2 Gt
• 1 Tt 5400 rpm + 16 Gt SSD cache
Verk.com/25990

Lenovo ThinkPad Edge E540 15,6” Full HD

749,90
i3

949,90
i7

Lenovo Essential B5400 15,6” HD

579,90

 Lenovo ThinkPad Edge E531 15,6”

Lenovo ThinkPad OneLink Pro Dock  
-telakointiasema ThinkPadille

Lenovo HDMI–VGA -adapteri

199,90

29,90

519,90

Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR

429,90
i3

529,90
i5

Lenovo ThinkCentre Edge 73 SFF

429,90
i3

499,90
i5 599,90

i7

399,90
G3220

Windows 7 Pro

Windows 7 Pro

Tehokas peruskannettava, joka 
Intelin viimeisimmän ja kehittyneimmän 
mobiilitekniikan ansiosta sopii mainiosti 
päivittäiseen tietojenkäsittelyyn. Koneen 
valttikortteja ovat hyvä akkukesto, 
hiljainen käyntiääni ja edullinen hankinta-
hinta. Verk.com/19217 

• Intel Core i5-4200M 2,5 GHz -suoritin
• 15,6” -näyttö, 1366 x 768, AntiGlare
• RAM 4 Gt DDR3
• 500 Gt:n kovalevy, 5400 rpm SATA
• Intel HD Graphics 4600 -näytönohjain
• Kirjoittava DVD-asema
• Akun kesto jopa 8 tuntia

Edullinen mutta luotettava peruskannet-
tava pienille ja keskisuurille yrityksille, 
joille hinnalla on merkitystä. Koneessa 
on aiempaakin paremman tuntuinen 
roiskesuojattu näppäimistö, erillinen 
numeronäppäimistöllä ja kiintolevyn 
salasanasuojaus. Verk.com/3192 

• Intel i3-3110M 2,4 GHz -suoritin
• 15,6” -näyttö, 1366 x 768, mattapinta
• RAM 4 Gt DDR3
• 500 Gt:n kovalevy, 5400 rpm SATA
• Intel HD Graphics 4000 -näytönohjain
• Kirjoittava DVD-asema
• Akun kesto jopa 6,2 tuntia

ThinkCentre Edge 73 TWR i3-4130
• 2-ytiminen Intel Core i3 -suoritin, 3,4 GHz
• RAM 4 Gt DDR3, max 16 Gt
• Intel HD Graphics 4400 -näytönohjain
• 1 Tt:n kiintolevy, SATA 7200 rpm
• Kirjoittava DVD-asema
• High Definition Audio -ääni
• 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x audio in/

out, RJ-45, VGA, DisplayPort, RS232, 
rinnakkaisportti

Verk.com/34417 

ThinkCentre Edge 73 TWR i5-4430S
• 4-ytiminen Intel Core i5 -suoritin, 2,7 GHz
• RAM 4 Gt DDR3, max 16 Gt
• Intel HD Graphics 4600 -näytönohjain
• 1 Tt SATA 7200 rpm -kiintolevy
• Kirjoittava DVD-asema
• High Definition Audio -ääni
• 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Audio in/

out, RJ-45, VGA, DisplayPort, RS232, 
rinnakkaisportti

Verk.com/34558

Windows 7 Pro

Vakiona rinnakkaisportti

ThinkCentre Edge 73 SFF G3220
Intel Pentium -tuplaydinsuoritin, 3,0 GHz.  
RAM 4 Gt, kiintolevy 500 Gt, Intel HD Graphics.
Verk.com/12453 

ThinkCentre Edge 73 SFF i3-4130
2-ytiminen Intel Core i3 -suoritin, 3,4 GHz.
RAM 4 Gt, kiintolevy 500 Gt, Intel HD 4400.
Verk.com/8775

ThinkCentre Edge 73 SFF i5-4430S
4-ytiminen Intel Core i5 -suoritin, 2,7 GHz. 
RAM 4 Gt, kiintolevy 500 Gt, Intel HD 4600.
Verk.com/24887 

ThinkCentre Edge 73 SFF i7-4770s
4-ytiminen Intel ore i7 -suoritin, 3,1 GHz. 
RAM 4 Gt, kiintolevy 1 Tt, Intel HD 4600.
Verk.com/24682

Lenovo OneLink -teknologian avulla yhden kaapelin kautta hoidetaan kaikki toiminnot 
ja ladataan kannettavan akku. Telakka voidaan liittää ja irrottaa ilman, että laitetta 
tarvitsee käynnistää uudelleen. Mukana 90 W:n virtalähde. Liittimet: 1 x DisplayPort 
(max 2560 x 1600), 1 x DVI-I (max 1900 x 1200), 1 x Gigabit Ethernet (RJ45), 2 x USB 3.0 
(edessä), 2 x USB 2.0 (takana), 2 x USB 3.0 (takana). PXE-tuki sekä paikka vaijerilukolle. 
Kaikille ThinkPad-sarjan laitteille, joissa OneLink-liitäntä. Verk.com/4414 

Muuntaa HDMI-liitännän VGA-liitännäksi. Tukee maksimissaan 1920 x 1080 pikselin 
resoluutiota. Ei vaadi mitään ohjelmistoa, pituus 20 cm. Yhteensopiva kaikkien HDMI-lii-
tännällä varustettujen ThinkPad-mallien kanssa. Verk.com/6892 

Windows 7 Pro

Windows 7 Pro



3,90

HP Officejet Pro X476dw -tulostin

Monitoimitulostin

Erittäin luotettava

Monitoimitulostin

Erittäin luotettava

HP Officejet Pro X576dw -tulostin

6,90
1,8 m 7,90

3,0 m

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

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

500 euron arvoisen 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. Kadonnutta tai varas-
tettua korttia ei korvata. Kortin saldon ja voimassaolo-
ajan voit tarkistaa asiakaspalvelusta tai verkkosivuilta. 
Verk.com/48000

Kampanja on voimassa 2.11.2014 asti.
Palkinnon arvo on 500,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One -tulostin HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One -tulostin

Tulosta ammattimaisia tulosteita jopa 50 prosenttia edullisemmin kuin laser-tulosti-
mella. Nopeat tulosteet (myös kaksipuoleisena) sekä skannaus. Helppo töiden hallinta 
2,65-tuumaiselta näytöltä. Tukee HP ePrint-, Apple AirPrint- ja HP Wireless Direct 
Printing -ominaisuuksia mobiilitulostusta varten. Verk.com/43703

Tulosta ammattimaisia tulosteita jopa 50 prosenttia edullisemmin kuin laser-tulosti-
mella. Nopeat tulosteet (myös kaksipuoleisena) sekä skannaus. Helppo töiden hallinta 
4,3-tuumaiselta näytöltä. Tukee HP ePrint-, Apple AirPrint-, HP Wireless Direct Printing- 
sekä NFC Touch-to-print -ominaisuuksia mobiilitulostusta varten. Verk.com/42247

Erittäin nopea toimiston monitoimikone suuriin tulostusmääriin. Tasaista ja arkistointi-
kelpoista laatua sekä nopeutta jopa puolet edullisemmin kuin vastaavilla laser-tulosti-
milla. Vähemmän liikkuvia osia – enemmän luotettavuutta. Tulostaa, skannaa, kopioi ja 
faksaa. Tukee myös mobiilitulostamista (HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
Wireless Direct). Verk.com/37912 Huomaa myös tulostin X551dw, jossa ei ole kopiointi- 
eikä skannaustoimintoja. Hinta 489,90 €. Verk.com/37951

Erittäin nopea toimiston monitoimikone suuriin tulostusmääriin. Tasaista ja arkistointi-
kelpoista laatua sekä nopeutta jopa puolet edullisemmin kuin vastaavilla laser-tulosti-
milla. Vähemmän liikkuvia osia – enemmän luotettavuutta. Tulostaa, skannaa, kopioi ja 
faksaa. Tukee myös mobiilitulostamista (HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
Wireless Direct). Verk.com/37928 Huomaa myös tulostin X451dw, jossa ei ole kopiointi- 
eikä skannaustoimintoja. Hinta 309,90 €. Verk.com/37950

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

Monitoimitulostin

Langaton verkkoyhteys

Tulostus mobiililaitteilta

Kosketusnäyttö

Monitoimitulostin

Langaton verkkoyhteys

Tulostus mobiililaitteilta

4,3 tuuman kosketusnäyttö

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

798,90
72,94 / kk (12 kk)

Erittäin nopea (70 s/min)

6–15 hengen työryhmille

569,90
53,86 / kk (12 kk)

Erittäin nopea (55 s/min)

3–10 hengen työryhmille

Fuj:tech USB 2.0 A–B, uros–uros 
-kaapeli

Canon Copy -kopiopaperi, A4 / 80 g, 
5×500 arkin monipakkaus

Canon Copy -kopiopaperi, A4 / 80 g, 
500 arkin pakkaus

Edullinen USB 2.0 -standardin mukainen kaapeli, joka 
sopii esimerkiksi tulostimelle, digiboksille tai skannerille. 
Uros–uros-liittimet. Yhteensopiva USB 1.1 -standardin 
kanssa. Siirtonopeus enintään 480 Mbps.  
Verk.com/3941 (1,8 m) ja 12565 (3,0 m)

Laadukas ja edullinen paperi, joka soveltuu hyvin 
tulostukseen ja kopiointiin laser- ja mustesuihkulaitteilla 
sekä valokopiokoneisiin. Ympäristöystävällinen Joutsen-
merkitty tuote. Verk.com/19764

18,90
Laadukas ja edullinen paperi, joka soveltuu hyvin 
tulostukseen ja kopiointiin. Ympäristöystävällinen 
Joutsenmerkitty tuote. Pakkauksen paino 2,5 kg. 
Verk.com/11453



89,90

649,90

3D Full HD

Intel Pentium J2900 -suoritin

Acer G206 19,5” HD+ -LED-näyttö Acer Iconia B1-721 7”16 Gt Wi-Fi+3G

Acer P1500 3D Full HD -projektoriAcer Aspire XC-603 -pöytäkone

Acer Aspire E5-721 17,3” -kannettava, Win 8.1

17,3” näyttö

500 Gt:n kovalevy

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

Erittäin edullinen, 
suurella 17,3” näytöllä 
varustettu peruskannettava 
kotikäyttöön! AMD E2-6110 
-neliydinsuoritin, neljä gigatavua keskusmuistia 
ja 500 Gt:n kovalevy varmistavat sujuvan käytön. Kattavat 
liitännät (mm. USB 2.0, USB 3.0, HDMI) tekevät lisälaitteiden liitännästä 
vaivatonta. Verk.com/46957

4 Gt muistia

AMD E2-6110 -suoritin

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

Edullinen 3G-yhteydellä varustettu tablet, joka 
kulkee näppärästi mukanasi kaikkialle. Tehokkuus, 
ohut muotoilu ja kapeat reunat tekevät laitteesta 
mainion kumppanin dokumenttien lukuun, nettise-
lailuun ja pelin pelaamiseen. Verk.com/47750

      Kolmen

    vuoden takuu

      tietokoneille                                                             

ja tableteille

Ei koske Samsungin eikä  

ProCasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

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

Kirkas 7” näyttö

3G-yhteys

16 Gt tallennustilaa

MicroSD-korttipaikka

Acer G206 on tyylikäs, erittäin ohuilla reunoilla varustettu 19,5” LED-näyttö, joka 
soveltuu mainiosti pieniin tiloihin kompaktin koonsa ansiosta! HD+ 1600 x 900 -tark-
kuus, erinomainen 100 000 000:1 dynaaminen kontrastisuhde, nopea 5 ms vasteaika 
sekä VGA-liitäntä. Turvallinen kahden vuoden takuu. Verk.com/47750

4 Gt muistia ja 1 Tt kovalevy

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

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja 
toimistoon! Tehoa päivittäisiin tehtäviin tuo 
Intel Pentium J2900 -neliydinsuoritin, neljä 
gigatavua keskusmuistia sekä tilava teratavun 
kovalevy. Integroitu Intel HD Graphic -ohjain 
soveltuu kevyeen pelailuun. Verk.com/27154

Acer P1500 1080p -DLP-projektori on edullinen ja järkevä valinta kotiteatterin 
sydämeksi. Luonnollinen värientoisto ja kirkas sekä terävä kuva ovat taattuja 3000 
ANSI lumenin kirkkauden, 10 000:1 kontrastisuhteen sekä DynamicBlack- ja ColorBoost 
-tekniikoiden ansiosta. Vaivaton käyttöönotto ja pitkä lampun elinikä (jopa 7000 tuntia) 
tuovat lisäarvoa laitteelle. Verk.com/10720

3000 ANSI lumen

10 000:1 kontrastisuhde



1000 Mbps

Pilvipalvelu

Dual-Core-suoritin

Buffalo LinkStation 420 6 Tt -verkkolevypalvelin

5 Gigabit Ethernet-porttia

Jopa 300 Mbps WiFi

Kaksi 5 dBi antennia

Säästä 119,10 €

Erilliset akut

Opticam 3G riista- ja valvontakamera + tarvikkeet

ZyXEL PLA5206 Powerline-adapteri, 2kpl Asus RT-AC87U Dual-band -WiFi-reititin

Opticam i3 HD -IP-kamera

ZyXEL NBG-418N v2 3-in-1 -WiFi-reititin Milesight MS-C3262-VPH Vari-Focal Bullet -IP-kamera

ZyXEL Powerline -adapteri tukee HomePlug AV2 -standardia joka mahdollistaa jopa 
1000 Mbit/s nopeuden huoneiston sähkökaapelointia hyödyntäen. Adapteri on jopa 
20 % nopeampi kuin 600 Mbit/s HomePlug AV -adapteri gigabitin ethernet portilla. 
128-bittinen AES-suojaus salaa verkkoliikenteen ulkopuolisilta napinpainalluksella. 
Verk.com/26955

Gigabit ethernet

69,90

Ammattilaistason 802.11ac-standar-
din langaton reititin, joka tarjoaa jopa 
1734 Mbit/s tiedonsiirtonopeuden 
5 Ghz taajuudella. Sen sisältämä 
Broadcom TurboQAM -tekniikka 
mahdollistaa jopa 600 Mbit/s 
nopeudet perinteisellä 2,4 GHz 
taajuudella. Verk.com/49173

Jopa 2334 Mbps WiFi

PPTP/OpenVPN Server

Nopeaa tallennuskapa-
siteettia lähiverkkoon. 
Helppo asentaa ja hallita. 
Saat suojatun etäyhteyden 
omaan levyyn verkon yli 
tietokoneella tai iOS-, 
Android- ja Windows Phone 
-puhelimella. Voit siis ladata, 
tallentaa tai jakaa tiedos-
tojasi internetyhteydellä 
sijainnistasi riippumatta. 
Sisältää 5 lisenssiä Novastor 
Novabackup professional 
-varmuuskopiointiohjelmis-
toon. Verk.com/24194

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

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

Pikkuruinen verkkokamera on monipuolinen 
valvontaratkaisu kotiin tai toimistoon. Kamera on 
itsenäinen laite, joka pystyy lähettämään laadukasta 
720p-videokuvaa ilman tietokonetta. Voit liittää 
laitteen helposti olemassa olevaan kotiverkkoosi ja 
näet, mitä kotona tapahtuu sijainnistasi riippumatta. 
Kun i3 on yhdistetty internetiin, se voi lähettää 
valokuvia sisältäviä sähköposti-ilmoituksia havaittuaan 
liikkeitä. Verk.com/30512

Sisäkäyttöön

Langaton

HD-tarkkuus

Jopa 8 metrin pimeänäkö

Tässä on monipuolinen laajakaistareititin, 
jostaa löytyy kaikki ominaisuudet mitä 
nykyaikaiselta laajakaistareitittimeltä 
voidaan odottaa, kuten 4-porttinen kytkin, 
NAT-osoitteenmunnos ja WLAN-tukiasema. 
Pienikokoinen laite on helppo sijoittaa minne 
tahansa huoneistossa sillä sen kaksi ulkoista 
antennia takaavat hyvän kantavuuden 
langattomalle verkolle. Verk.com/26882

24,90

4 Gigabit Ethernet-porttia

Jopa 100 MB/s nopeus

Ulkokäyttöön

369,90

Fuj:tech Hubby  -neljän portin USB-hubi ja -sovitin

Korkealaatuinen suojaamaton verkkokaapeli, joka on 
erityisesti suunniteltu käytettäväksi gigabitin verkoissa. 
Sopii hyvin uusin huoneistoihin, joissa on nopea kiinteä 
verkkoyhteys, tai gigabitin kytkinten välille muodosta-
maan huippunopean kotiverkon.
1 metri, Verk.com/9739 5,90 €
2 metriä, Verk.com/18877 6,90 €
3 metriä, Verk.com/10460 7,90 €

2 megapikselin kamera

Sisäänrakennettu lämmitin

Kestävä ja monipuolinen kamera on tehty arktisiin oilosuhteisiin 
sopivaksi sillä sen lämmitin varmistaa että kamera toimii jopa -40 
C° pakkasessa. Valvontakamera lähettää videokuvaa reaaliajassa 
H.264-, MJPEG- tai MPEG-4-muodossa. Kamerassa on paikka 
muistikortille, joka varmistaa tallennuksen onnistumisen, vaikka verkkoyhteys katkeaisi. 
Yönäkö infrapunavalolla, kantama jopa 20 metriä. Wide Dynamic Range (WDR) mahdol-
listaa selkeän kuvan jopa vahvassa taustavalossa. Verk.com/43904

629,90

Valmis valvontapaketti kohteeseen jossa ei ole verkkovirtaa saatavilla. Mukana 
kameran lisäksi langaton infrapunasensori, akkupaketti kameraan sekä sensoriin jolla 
molempien käyttöaika on jopa 1,5 kk. Mukana tulee tietysti tarvittavat välikaapelit sekä 
puukiinnike kameralle ja infrapunasensorille. Verk.com/25998

Langaton infrapuna

Tämä näppärän kokoinen mokkula jakaa läppärin USB-portin neljään USB-porttiin tai 
kolmeen USB-porttiin ja Ethernet-liitäntään. Verk.com/36036

RJ45-USB-adapteri

19,90

Fuj:tech Cat6 U/UTP-verkkokaapeli

alk. 5,90

99,90



Ero näkyy yksityiskohdissa.

Samsung Galaxy ALPHA on ohut, tyylipuhdas ja alumiinikehyksinen. 
Super AMOLED -näyttömme ansiosta sen upea kuvanlaatu tarjoaa 
terävämmät yksityiskohdat ja värit. Huomaat kyllä eron.

You need to see this.
599,90

Hopea, Verk.com/11272
Musta, Verk.com/2911
Kulta, Verk.com/3102
Valkoinen, Verk.com/3965

698,90

Sony Xperia Z3 Sony Xperia Z3 Compact

Sony Xperia M2 Aqua

Aidosti vesitiivis

Kahden päivän akunkesto

Erinomainen kamera

Xperia Z3 on älypuhelin, 
jolla voit tehdä enemmän 
pidempään – olipa kyse sitten 
sateessa juoksemisesta tai sukeltami-
sesta uima-altaaseen kesän helteisimpänä päivänä. Korkeimman vesitiiviysluokituksen 
ansiosta voit käyttää puhelinta kaatosateessa, ottaa kuvia veden alla tai vain pyyhkiä 
puhelimesi kuivaksi vahingossa läikkyneen nesteen jäljiltä. Erittäin ohuen muotoilun 
ja alumiinirungon ansiosta Xperia Z3 on Android-älypuhelin, jossa kestävyys yhdistyy 
kauneuteen. 

Vihreä, Verk.com/48934
Pronssi, Verk.com/19734

Musta, Verk.com/18602
Valkoinen, Verk.com/19573

Kahden päivän akunkesto

Erinomainen kamera

Aidosti vesitiivis

548,90

Elämä eletään ulkona. Ohut ja 
kompakti Xperia Z3 Compact on 
kestävä ja tyylikkäästi muotoiltu 
Android-älypuhelin, jota on helppo 
käyttää yhdellä kädellä.

Valkoinen, Verk.com/36675
Musta, Verk.com/32979
Punainen, Verk.com/34581
Vihreä, Verk.com/33704

Xperia M2 Aqua -puhelimen taidokkaasti 
muotoillut yksityiskohdat ja innovatiivi-
sesti suljettu kotelo ovat tuttuja Sonyn 
huippuluokan vesitiiviistä älypuhelimista. 
Tämä huippunopea LTE-älypuhelin on 
sekä kestävä että tyylikäs. Se kestää 
matkan bussipysäkille kaatosateessa tai 
odottamattoman pudotuksen tiskialtaa-
seen.

Kupari, Verk.com/20051
Valkoinen, Verk.com/20075
Musta, Verk.com/19336

Kirkas 4,8” qHD-näyttö

Nopeat 4G LTE -yhteydet

Vedenpitävä 1,5 m asti
289,90



9,90

24,90
5–11-tuumaisille 

tableteille

LG G3:lle

59,90

NFC

Edulliset liittymät joka tarpeeseen – Verkkokauppa.comista.
Kysy lisää myymälöistämme!

Fuj:tech Flat Lightning -kaapelit
Applen Lightning-liitännällä 
varustettu synkronointi- ja 
latauskaapeli, jolla lataat ja 
yhdistät laitteesi tietokonee-
seen. Pituus 1,0 m. MFi-serti-
fioitu. Värivaihtoehdot vihreä, 
keltainen, valkoinen, pinkki, 
sininen ja musta. Hae kaikki 
hakusanalla fujtech lightning

14,90

Tyylikäs ohut design

Laadukas 3,5 millimetrin 
uros–uros-liitännöillä varustettu 
kierteinen audiokaapeli. Pituus 
1,8 metriä. Sopii esimerkiksi 
puhelimen ja autoradion väliin. 
Värivaihtoehdot vihreä, violetti, 
punainen, pinkki, valkoinen, 
sininen ja musta. Hae kaikki 
hakusanalla belkin kierteinen

Belkin 3.5 mm -kierteinen audiokaapeli

Pituus 1,8 metriä

12,90

Ainutlaatuinen Bluetooth- 
kuuloke, joka yhdistää Jabran suositun designin 
uniikkeihin ominaisuuksiin. Kuulokkeen mikrofonipuomi 
on nivelletty, jotta voit taittaa sen ylös pois suun edestä, 
kun et tarvitse sitä. Teknisiltä ominaisuuksiltaan Jabra 
Motion sisältää mm. NFC-parituksen, jolla voit parittaa 
kuulokkeen NFC:tä tukevan puhelimen kanssa napautta-
malla laitteita toisiinsa. Verk.com/15718

Jabra Motion -Bluetooth-kuuloke MyFoneKit Bikeframe -pyörätelineJabra Wave -Bluetooth-kuuloke

Bluetooth 4.0

Puheaika jopa 7 h

Jabran suositulla ja tunnetuksi  
tekemällä muotoilulla varustettu  
Wave istuu erittäin hyvin korvalle eikä  
paina pidemmänkään käytön jälkeen.  
Yhdistettynä Jabran teknisiin ominaisuuksiin  
sekä uniikkiin muotoiluun, tämä kuuloke näyttää ja 
kuulostaa erinomaiselta. Kolmitasoinen kohinanvaimen-
nus sekä kristallinkirkas äänenlaatu. Verk.com/27461

Miellyttävä muotoilu

Kohinanvaimennus

Kirkas äänenlaatu

Tukeva kiinnitys

19,90
Näppärä pyöräteline, jonka voit  
kiinnittää halkaisijaltaan 16–32 mm oleviin tankoihin. 
Säädä telineen pidikeosa puhelimelle sopivaksi, niin 
voit napauttaa puhelimen telineeseen nopeasti ja 
vaivattomasti yhdellä kädellä. Puhelimen irroittaminen 
telineestä käy myös yhdellä kädellä, yhdellä nopealla 
liikkeellä. Teline on pehmeää ja joustavaa muovia. Kaksi 
kokoa: Verk.com/25803 (small) ja 2580 (large)

Kaksi kokovaihtoehtoa

Copter Exoglass -lasikalvo MyFoneKit AnyGrip TP01

29,90

89,90

iPhone 5/5s/5c:lle

Samsung Galaxy S5:lle

Sony Xperia Z2:lle

iPhone 4/4S:lle

Aidosta lasista valmis-
tettu näytön suoja. 
Asennus on nopeaa ja 
yksinkertaista. Jäykän 
lasin ansiosta väliin 
ei jää ilmakuplia. Hae 
kaikki vaihtoehdot 
hakusanalla copter 
exoglass

Yleisimmille 5–11-tuumaisille tableteille sopiva auto-
teline, jonka kiinikepää on säädettävissä eri tableteille 
sopivaksi. Kiinnikepään keskellä oleva tahmea imukuppi 
varmistaa tabletin pysymisen telineessä. Kiinnikepää 
pyörii 360 astetta mahdollistaen tabletin käytön 
halutessa esim. vaakatasossa. Verk.com/33387

Häkellyttävän pienikokoinen laturi microUSB-liitäntää 
käyttäviin puhelimiin. Laturi on normaalin virtaliittimen 
kokoinen. Johdon pituus 1,2 m. Sopii esimerkiksi 
Nokian Lumia-puhelimiin sekä myös vanhempiin N97- ja 
N8-malleihin. Vähävirtainen! Kulutus alle 0,03 wattia 
stand-by-tilassa. Verk.com/20978

TinyPlug-microUSB-laturi

Häkellyttävän pieni

MicroUSB-latausliitin



3 tuuman kosketusnäyttö

IPX7-suojaus

349,90199,90

Kenu Airframe -autoteline

Erittäin huomaamaton

Yksinkertainen kiinnitys

24,90

Yksinkertaisen nerokas autoteline: 
napsauta se ilmastointikanavan ritilään, 
niin olet valmis. Puhelin kiinnittyy napakasti 
venyvien leukojen väliin. Voit käyttää 
telinettä tarvittaessa myös pöytätelineenä 
napsauttamalla kiinnityshalkioon luotto-
kortin  tai muun vastaavan esineen. Sopii 
yleisimpiin enintään 4,8-tuumaisiin puheli-
miin. Värivaihtoehdot musta ja valkoinen. 
Kuvan puhelin ei sisälly myyntipakkaukseen. 
Verk.com/8159 (valkoinen) ja  
32617 (musta)

”Tekee mitä lupaa, kännykkä pysyy lujasti kiinni 
jousikuormitteisessa pidikkeessä ja teline on helppo 
asentaa auton ilmastointiritilään. Telinettä on myös 
mahdollista kiertää.”  
–RazorNova, Jyväskylä, 11.8.2014

Tyylikäs design

Kenu Airframe+ -autoteline

29,90

Pikkusisaruksensa tavoin 
yksinkertaisen nerokas 
autoteline: napsauta teline 
ilmastointikanavan ritilään, niin 
olet valmis. Sopii yleisimpiin 
4–6-tuumaisiin puhelimiin. 
Puhelin kiinnittyy napakasti 
telineeseen venyvien leukojen 
väliin. Väri musta. Kuvan puhelin 
ei sisälly myyntipakkaukseen. 
Verk.com/23420

Sopii 4–6 tuuman puhelimiin

Garmin Dakota 20 -käsi-GPS +  
Garmin TOPO Suomi v3 Light -karttapaketti

Garmin Oregon 600 -käsi-GPS +  
Garmin TOPO Suomi v3 Light -karttapaketti

Dakota 20 -käsi-GPS on todella monipuo-
linen kosketusnäytöllinen navigaattori. 
Garmin TOPO Suomi v3 Light -kartta-
paketti on erittiän yksityiskohtainen ja 
kattaa koko Suomen. Verk.com/14774

Koko Suomen maastokartat

Erittäin tarkka GPS

Kosketusnäyttö

Koko Suomen maastokartat

Oregon 600 -käsi-GPS toimii kaikissa 
olosuhteissa. Voit käyttää sitä huoletta 
vesisateessa tai talvella hansikkailla. Ulko-
käyttöön optimoitu kaksoisakkujärjestelmä 
takaa virransaannin. Verk.com/15958

Sports Tracker HRM2 -sykevyö + Premium-lisenssi 12 kk Sports Tracker SMART -sykevyö + Premium 12 kk

Langaton sykevyö

Laaja laitetuki

12 kk:n Premium-lisenssi

79,90

Sports Tracker HRM2:ssa on markkinoiden laajin yhteenso-
pivuus ja äärimmäisen pitkä kantama. Kesän pallopeleistä 
juoksulenkkeihin ja salitreeniin, HRM2 sopii lajiin kuin 
lajiin. Ladattava, ei tarvitse paristoja. Windows Phone 8-, 
Android-, Symbian-, Meego- sekä iPhone-yhteensopiva. 
Päivitä Sports Tracker -sovellus Premium-koodilla, niin saat 
käyttöösi uusia ominaisuuksia! Voit kilpailla itseäsi vastaan 
lataamalla ennen suoritusta aiemmin tehdyn haamusuo-
rituksen ja näet reaaliajassa, oletko edellistä suoritusta 
edellä vai perässä. Verk.com/33269

Langaton sykevyö

Laaja laitetuki

12 kk:n Premium-lisenssi

79,90

Sports Tracker Bluetooth Smart -sykelähetin hyödyntää 
uusinta Bluetooth 4.0 -teknologiaa ja tekee urheilusuori-
tuksesi seuraamisesta vaivatonta matalan virrankulutuk-
sen, pitkän kantaman ja luotettavan sykkeenmittauksen 
ansiosta. Yhteensopiva Sports Tracker -sovelluksen 
kanssa iPhone 4S:llä ja sitä uudemmpilla Apple iPhone 
-puhelimilla sekä Android-puhlimilla, joiden käyttöjärjes-
telmäversio on 4.3 tai uudempi. Päivitä Sports Tracker 
-sovellus Premium-koodilla ja saat käyttöösi uusia 
ominaisuuksia! Verk.com/33761

”Kummasti alkanut kuntoilu 
taas innostamaan, kun on 
saanut aiempaa paremman 
tsempparin mukaan. Suosit-
telen.” –Kope71, Pirkanmaa, 
2.9.2014

”Hyvää infoa treenien jälkeen 
netistä suoraan Premium 
paketin kanssa.” –Nimetön, 
Vantaa 19.8.2014

”Helppo käyttää yhdessä Sports 
Tracker -sovelluksen kanssa. 
Tuo paljon lisäarvoa treeniin 
kun voi seurata omaa sykettään 
ja koventaa tai keventää tahtia 
sen mukaisesti. Selkeä näyttö, 
selkeät mittarit. Olen tähän oikein 
tyytyväinen. Sopii niin aloittelijalle 
kuin kovemmallekin menijälle.”  
–Anniina37, Helsinki, 25.7.2014



200,90

USB 3.0

WiFi

24,90

Todella kompakti

349,90

HAUSSA 3
TESTAAJAA

Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi. 
Onnistuneen testin päätyttyä jokainen testaaja 
saa tuotteen omakseen!  

Kampanja on voimassa 12.10.2014 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

BenQ XL2430T 24” LED -pelinäyttö (arvo 399,90 €) 

144 Hz:n virkistystaajuus yhdistettynä BenQ:n edistykselliseen 
Motion Blur Reduction -tekniikkaan takaa sujuvan ja terävän 
liiketoiston. Black eQualizer Dynamic -automaattisella valoi-
suuden säädöllä kaivaa viekkaimmatkin viholliset hämärästä 
näkyville. Välkkymätön kuva (Flicker Free) ja low blue light 
-ominaisuus vähentävät silmien väsymistä. Verk.com/14226

Asus X551MA 15,6” -kannettava tietokone Asus Chromebox -tietokone

Kingston SSDNow V300 -kovalevyt, 2,5” Kingston HyperX Genesis 1600 MHz DDR3 CL9 XMP 
-muistimoduulipaketti, 8 Gt (2 x 4 Gt)

Multimedia-kannettava, jossa on 
kirkas HD-näyttö, Intel Celeron 
N2815 1,86 GHz -tuplaydinpro-
sessori, 4 Gt:n keskusmuisti sekä 
500 Gt:n kovalevy.  
Verk.com/44155

15,6-tuumainen näyttö

LED-taustavalaistu

HDMI ja USB 3.0

199,90
Google Chrome OS

HDMI ja 4 × USB 3.0

Täysin uudenlainen pienikokoinen tietokone, joka soveltuu täydellisesti olohuoneen 
kokonaisvaltaiseksi viihdekeskukseksi. Se on maailman pienin Chromebox-tietokone 
ainoastaan 124 x 124 x 42 mm:n mitoillaan. Laite on varustettu Intel Celeron 2955U 
-suorittimella, 2 Gt:n RAM-muistilla sekä 16 Gt:n SSD-kiintolevyllä, ja se toimii nimensä 
mukaisesti Googlen uunituoreella Chrome OS -käyttöjärjestelmällä. Verk.com/43475

”Koneessa on kaksi sodimm 
muistipaikkaa. HP:n vastaa-
vassa on vain yksi muistipaikka.
Tämän koneen muistin 
saa dual-channel tilaan jos 
asentaa toisen muistikamman 
koneeseen. Jolloin muistiväy-
lan nopeus kaksinkertaistuu. 
Tätä ei pysty tekemään HP:n 
Chromeboxiin.”  
–JHXX, Helsinki, 22.9.2014

257,90
480 Gt

112,90
240 Gt

69,90
120 Gt

52,90
60 Gt

Kingston SSD-kovalevy on helppo ja edullinen 
tapa päivittää tietokoneen suorituskykyä. 
SSD-kovalevy ei sisällä liikkuvia osia, joten se 
on kestävämpi ja pitkäikäisempi kuin perintei-
nen HDD-kovalevy. Luku- ja kirjoitusnopeus 
450 Mt/s. TRIM-tuki. Hae kaikki hakusanalla 
kingston v300

79,90
Kingstonin muistimodulit ovat huippulaadukkaita, 
huippunopeita sekä erittäin hyvin yhteensopivia. 
Valmistajalta elinikäinen takuu, meiltä yksi vuosi. 
Verk.com/50692

”Sopii erinomaisesti vanhempiin pöytätietokoneisiin.”  
–IKE73, Pattijoki, 14.9.2014

”Näiden laatuun voi aina luottaa, ikinä eivät ole pettäneet 
kovassakaan käytössä. Kingstonin muisteja yleisestikin 
olen käyttänyt jo 2000-luvun alusta asti ja ikinä ei ole ollut 
ongelmia. SUOSITTELEN ! +++++”
–Kando, Toijala, 10.9.2014

” olen aina käyttänyt kingstonia ja niin edelleen-
kin. Ei ole ikinä ollut huonoa tuotetta vaikka 
kingstonin tuotteita olen useamminkin 
ostanut. Jotenkin jäänyt luotettava 
fiilis, kun ei ole ikinä pettänyt.”
–tomppa1988, Vantaa, 6.9.2014

Langattoman N-teknologian kanssa yhteensopiva, 
suorituskykyinen ja edistyksellinen langaton reititin 
erittäin kilpailukykyiseen hintaan. 5-in-1-toiminnallisuus: 
Reititin, Tukiasema, Universal Repeater -toisto, WISP-
mode & WISP+Universal Repeater. Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) -toiminto mahdollistaa langattoman verkon 
salauksen ja laitteiden liittämisen napin painalluksella. 
Verk.com/41527

ZyXEL NBG4615 5-in-1 -WiFi-reititin Buffalo Ministation Air 2, 1Tt

Macab Pro-5000 -antenni

WiFi jopa 300 Mbps

Kaksi eri WiFi-verkkoa

4 × Gigabit Ethernet

49,90

Ulkokäyttöön

Vahvistus 11 dB

Log-periodinen GSM/3G/4G/WiFi-antenni, joka on 
suunniteltu kahdelle taajuuskaistalle. Tavanomainen 
käyttökohde on datakommunikaation vahvistaminen ja 
tiedonsiirtonopeuden parantaminen. Antennin mukana 
toimitetaan 7 metrin matalahäiriöinen kaapeli, jossa on 
SMA-liitäntä. Mitat 445 x 210 x 70 mm. Paino 0,75 kg. 
Verk.com/19472

Pienikokoinen

Akkukäyttöinen langaton kovalevy, jonka avulla 
voit reilusti laajentaa älypuhelimien, tablettien tai 
tietokoneiden tallennuskapasiteettia ilman johtoja tai 
internet-yhteyttä. Laite tukee jopa 8 eri laitteen yhtai-
kaista yhteyttä sekä 3 yhtäaikaista HD-tason streamia. 
Akkukapasiteetti riittää jopa 12 tunnin streamaamiseen. 
Laitteessa on myös Powerbank-toiminto eli voit ladata 
puhelintasi Ministation Airin akusta. Verk.com/39416



29,90

99,90

Langaton

Ei kiinteitä lisäkuluja

59,90

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Helppokäyttöinen ja edullinen kortinlukija pienyrittäjille. Se toimii pienille ja kasvaville 
yrityksille maksujärjestelmänä, jolla voi vastaanottaa maksuja sekä hallinnoida kauppaa. 
Se antaa kaikki työkalut, joita tarvitaan yrityksen aloittamiseen, pyörittämiseen ja sen 
parantamiseen kattavan analytiikan avulla. Palvelun käyttöönotto vaatii kortinlukijan 
lisäksi rekisteröitymisen iZettlen web-sivujen kautta palvelun käyttäjäksi. Rekisteröity-
minen palveluun ei aiheuta ylimääräisiä kiinteitä kustannuksia. Verk.com/16871

iZettle Siru ja Pin -kortinlukija

Pienyrittäjät, huomio!

iOS- ja Android-yhteensopiva

”Kortinlukija pääsi heti tositoimiin messuille 
android-puhelimen kanssa. Olin positiivisesti 
yllättynyt kortinlukijan helppokäyttöisyy-
destä ja toimintojen monipuolisuudesta. 
Laite toimi messuviikonlopussa moitteet-
tomasti, paitsi kerran maksutapahtuma 
keskeytyi.” –ST74, Tampere, 1.9.2014

Logitech K810 -näppäimistö Microsoft Wedge Touch -hiiri

99,90
Langaton

Ladattava

Tyylikäs näppäimistö, jossa on taustavalaistut näp-
päimet ja jossa vaihto tietokoneen, taulutietokoneen 
ja älypuhelimen välillä onnistuu helposti yhdellä 
kosketuksella. Taustavalaisun ansiosta näppäimet 
näkyvät tarkkoina, kirkkaina ja helppolukuisina missä 
tahansa valaistusoloissa. Ainoastaan näppäinten merkit 
on valaistu, joten näet ainoastaan tarvittavan ilman 
häiriötekijöitä. Valaisuaste säätyy automaattisesti tilan 
valaistuksen mukaan – mitä pimeämpi huone, sitä 
kirkkaampi valaisu. Näppäinten valaisua voi säätää myös 
manuaalisesti. Verk.com/12959

55,90

Nelisuuntainen vieritys

Bluetooth-yhteys

Ei erillistä vastaanotinta

Android-yhteensopiva

Pienikokoinen hiiri on täydellinen vaihtoehto kaikille, 
jotka liikkuvat paljon. Se sisältää monipuoliset toiminnot 
mutta mahtuu taskuun, joten se on erinomainen kannet-
tavan tietokoneen tai taulutietokoneen hiiri. Lisäksi 
muotokieleltään taiteellinen ja materiaaliltaan laadukas 
hiiri tukee nelisuuntaista vieritystä ja siirtymistä kaikkiin 
suuntiin. Verk.com/23406

Micro-USB-lataus

Jopa 12 m:n toimintasäde

Juttele, rokkaa ja surffaa – ilman kahlitsevia johtoja. 
Laserviritetyt kaiutinelementit ja sisäinen taajuuskorjain 
synnyttävät täyteläisen digitaalisen stereoäänen, ja 
melua suodattava mikrofoni vähentää taustamelua. Voit 
yhdistää älypuhelimen tai taulutietokoneen käyttämällä 
Bluetooth-tekniikkaa. Akun latauksen kesto on kuusi 
tuntia. Verk.com/39099

Logitech H800 -kuulokemikrofoni

Verkkokauppa.comin valvontapaketti  
ja liikkuva laajakaista

259,90

Tällä paketilla luot helposti nopean 
langattoman internet-yhteyden ja 
etävalvonnan vaikkapa kesämökille. 
Huawein E3276 -4G-nettitikku yhdistet-
tynä Netwjorkin N+4G -langattomaan 
tukiasemaan luo verkon, johon 
Opticamin sisäkäyttöön sopiva i4-verk-
kovalvontakamera yhdistyy helposti 
joko langallisesti tai langattomasti. 
Kameran kuvaa voi seurata tietoko-
neella tai Android- tai iOS-laitteella. 
MicroSD-muistikorttipaikka.  
Huom! Liittymä ei sisälly pakettiin. 
Verk.com/19983

Nopea internet

Langaton IP-kamera

Langaton reititin

Samsung Multi Charging -kaapeli

Samsungin kehittämä innovatiivinen Multi Charging -kaapeli mahdollistaa jopa kolmen 
microUSB-latausliittimellä varustetun laitteen yhtäaikaisen latauksen samalla kaapelilla! 
Kaapelin kokonaispituus 1,3 metriä. Verk.com/47425 (musta) ja 47429 (valkoinen)

Kolmen laitteen  
lataus yhtä aikaa



Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
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         etuohjelma
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              unelmiisi
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         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com



Valmistettu alumiinista

Kevyt mutta vankka

Ergonominen katselukulma

Lightning-liitäntä

Tilava

Täydellinen johtopiilo

Bluelounge CableBin  
-kaapelinhallintakori

JET III -diskanttielementti

Taajuusvaste 36–50 000 Hz

Novation Launchkey 49 -koskettimisto USB-väylään Focusrite iTrack Dock -äänikortti Apple iPadille

Elac FS 217 
-2,5-tie-lattiakaiutinpari

AKG K 273 Pro -studiokuulokkeet

FS 217 on Elacin Exklusiv-sarjan laadukkaasti 
viimeistelty high-end-kaiutinpari laatua vaativalle 
musiikista nauttijalle. Uskomattoman kirkas ja 
tarkka äänentoisto JET III -diskanttielementillä 
ja AS-kartioilla. Kaarevat kyljet lisäävät kotelon 
tukevuutta ja vähentävät sisäisiä ja ulkoisia 
kaikuja. Ehdoton hintaluokkansa kuningas.  
Verk.com/18901 (valkoinen) ja 19157 (musta)

799,90

Tukeva kaarevakylkinen rakenne

129,90
K 273 Pro -kuulokkeissa yhdistyvät ulkopuo-
lisia ääniä vähentävä rakenne, tasokas ääni 
sekä muotoilu, joka on korvaa myötäilevä 
ja samettipehmusteiden ansiosta hyvin 
miellyttävä käyttää pidempiäkin aikoja. 
Verk.com/7491

Novation Launchkey on 49 koskettimen MIDI-ohjain. Sen fyysisistä ohjaimista 16 on 
velocity-herkkiä monivärisiä taustavalaistuja padeja, joilla voit laukoa päälle ja pois 
ääniklippejä sekä scenejä Ableton Livessä. DAW-ohjelmiston mikserin ja instrumenttien 
ohjaamisen lisäksi Launchkey on myös integroitu software/hardware-instrumentti. 
Käyttöliittymä on suunniteltu toimimaan saumattomasti  
iPadissa käytettävien Launchkey- ja Launchpad- 
sovellusten sekä tehokkaiden Mac/PC- 
ympäristöissä toimivien V-Station & Bass  
Station -virtuaali-instrumenttien  
kanssa. Verk.com/26642

188,90
Focusrite iTrack Dock on studioluokan telakka Apple iPad -taulutietokoneille. iTrack 
Dock on yhteensopiva kaikkien Lightning-liitännällä varustettujen iPad-laitteiden 
kanssa. Telakassa on kaksi huippuluokan Focusrite-mikrofonietuastetta sekä kaksi 
linjatuloa ja intrumenttitulo esimerkiksi sähkökitaralle. iTrack Solo sisältää myös 
USB-liitännän, johon voit kytkeä esimerkiksi MIDI-koskettimiston. iTrack Dockissa on 
liikuteltava Lightning-liitäntä, joka mahdollistaa perinteisen iPadin ja iPad minin käytön. 
Verk.com/16790

Taajuusvaste 16–28 000 Hz

3 metrin vaihdettava kaapeli

Automaattisesti säätyvä panta

Tarkka ja puhdas äänentoisto

”K 273 Pro malli ei kyllä pettänyt odotuksia millään 
osa-alueella. Äänentoisto on juuri niin raadollisen 
puhdasta kuin pitääkin, ja ulkoiset äänet vaimentuvat 
odotuksia paremmin. Vaikka kotosalla häärii lapsi ja 
koiria, näillä löytyy oma rauha kesken päivärutiinien-
kin.” –Däni Pix, Jyväskylä, 28.8.2014

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Bluelounge CableBin on uudenlainen 
tapa hallita kaapelisotkua kotonasi 
tai toimistolla. Sen sisään on helppo 
sijoittaa verkko- ja sähkökohdot, 
jatkopistorasia ja vaikka reititin. Sen 
mukana toimitetaan kuusi liimattavaa 
koukkua, joilla kaapelit pysyvät 
helposti järjestyksessä korin sisällä. 
Koukkuihin voi myös ripustaa esimer-
kiksi jatkopistorasian.  
Verk.com/36593 (tumma) ja  
36605 (vaalea)

Käytännöllinen ja tyylikäs

74,90

Bluelounge Kick Flip -koroke  
13” kannettavalle tietokoneelle

Nerokas työtehoa lisäävä koroke 13-tuumaiselle kannettavalle tietokoneelle. Se 
kiinnittyy tietokoneen pohjaan tehokkaan liimanpintaisen materiaalinsa ansiosta. 
Kiinnitystehostaan huolimatta se on kuitenkin uudelleenkiinnitettävissä ja puhdis-
tettavissa. Kun et käytä Kick Flipiä, voit kääntää sen tietokoneen pohjaa vasten. 
Kuvan tietokone ei sisälly hintaan. Verk.com/48541

16,90

Ilmainen äänitysohjelmisto

iPadille ja iPad minille

169,90

Bluelounge Mika  
on moderni ja  
yksinkertaisen  
nerokas pöytäteline  
miltei mille tahansa  
7–10,1 -tuumai- 
selle tabletille.  
Se sopii niin  
Applen iPad  
Airille kuin Asus  
Google Nexus 7:llekin. Bluelounge Mika 
on valmistettu alumiinista, joten se 
on rakenteeltaan kevyt mutta vankka. 
Sen katselukulma on ergonomisesti 
täydellisessä asennossa webin surffausta, 
elokuvien katselua tai vaikka reseptien 
nopeaa tarkastelua varten. Kuvan tablet ei 
sisälly hintaan. Verk.com/48552

Bluelounge Mika -pöytäteline tabletille

34,90

7,0–10,1-tuumaisille tableteille



Cherry MX Brown
-kytkimet

Alien: Isolation – Nostromo Edition

ASUS Strix Static Pro -pelinäppäimistö

Logitech G600 -hiiri

Middle Earth - Shadow of Mordor

Forza Horizon 2 

QPAD MK-50 Pro -pelinäppäimistö

Aja läpi massiivisen avoimen maail-
man, jossa sääolosuhteet muuttuvat 
dramaattisesti yön vaihtuessa 
päiväksi. Liity nopeasti ystäviesi 
seuraan nauttiaksesi vauhdikkaasta, 
tyylitellystä ja toiminnantäytteisestä 
ajamisesta. Tutki kauniita ja eksoot-
tisia paikkoja yli 200:lla maailman 
parhaalla autolla, jotka kaikki 
näyttävät häikäisevän yksityiskoh-
taisilta.

Xbox 360, Verk.com/48562, 
46,90 €
Xbox One, Verk.com/26762, 
59,90 €

79,90
Toisin kuin tavallinen 

näppäimistö, joka toimii 
kumikytkimillä, MK-50 

Pro Gaming Mechanical 
Keyboard -näppäimis-
tön aitojen mekaanis-

ten kytkimien tuntuma on 
täysin verraton. Ei tarvitse enää 

painaa näppäimiä täydellä voimalla, 
QPAD-näppäimistö vastaa jokaiseen 

painallukseen välittömästi. Verk.com/9575

Cherry MX Red -kytkimet

Pitkälti mukautettavassa ja helppokäyttöi-
sessä MMO Gaming Mouse -pelihiiressä on 
20 painiketta, ja se on suunniteltu tarjo-
amaan ensiluokkainen massiivimoninpeli-
kokemus. 12 painikkeen peukalopaneelilla 
sisältöjen selaaminen on nopeaa ja helppoa. 
Verk.com/4062

PowerShell kaupan päälle

49,90

Vaativan pelaajan näppäimistö, joka on varustettu jopa 21:llä erikseen kustomoitavalla 
makronäppäimellä, joten se soveltuu erinomaisesti jokaisen genren pelaajien käy-
tettäväksi. Halutessasi voit myös tallentaa makroja poistumatta pelitilanteesta. Laite 
sisältää myös sisäänrakennetun 4 Mt:n välimuistin. Verk.com/49209

Kevytrakenteinen kuulokemikrofoni, 
jossa on laajat korvakupit ja tukeva 
pääpanta. 50 mm:n kaiutinelementit 
on suunniteltu toistamaan pelin äänet 
tarkasti, huomioiden niin korkeiden ja 
matalien taajuuksien vaihtelut kautta 
pelikokemuksen. Näyttävä muotoilu 

sopii niin pelaajille kuin design-tietoisille 
PC-käyttäjillekin. Verk.com/42130

69,90

Tyylikäs lasinen hiirimatto, 
joka on saanut myönteisiä 
arvioita ympäri maailmaa. 
Matto on valmistettu 
lasista, näyttää usko-
mattoman tyylikkäältä ja 
koskaan taivu tai menetä muotoaan. Kuusi kumijalkaa varmistaa, että hiirimatto ei liu’u 
ja pysyy tiukasti paikoillaan kovassakin käytössä. Verk.com/49211

19,90

6400 dpi:n optisella sensorilla varustettu 
pelihiiri, jonka avulla hallitset tarkasti tankkejasi 
tilanteessa kuin tilanteessa. Hiiri on kuvioitu 
pelisarjasta tutulla oranssina hehkuvalla logolla ja 
upealla kuvionnilla, ja hiiren rullan ledivalo loistaa myös 
tutun oranssina. Verk.com/16190

79,90

Oranssi taustavalo

Full N-key rollover

139,90

Razer Deathadder 2013 World of Tanks Edition

SteelSeries Experience I-2 -hiirimatto pelaajille

SteelSeries Siberia v2 -kuulokemikrofoni

Olet Talion, Black Gaten vartija, joka 
valvoo Mordorin rauhaa. Yhtäkkiä sinulta 
viedään kaikki – ystäväsi, perheesi ja jopa 
sinun elämäsi. Kostonhimoisen hengen 
henkiin herättämänä lähdet eeppiselle 
kostoretkelle, kostamaan heille, jotka 
ovat menetystesi takana. Taistele 
Mordorin läpi ja selvitä Voimasormuksen 
alkuperä. Luo legendasi ja lopulta 
kohtaa Sauronin pahuus.

PC, Verk.com/44985, 43,90 €
PS4, Verk.com/44981, 57,90 €
Xbox One, Verk.com/44983, 57,90 €

alk. 43,90

alk. 46,90

Julkaisu 7.10. 
On vuosi 2137 ja on kulunut 15 vuotta 
siitä, kun valtava tähtien välinen 
rahtialus Nostromo katosi avaruu-
teen. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että 
Nostromon hylky olisi löytynyt ja 
mysteerialuksen musta laatikko olisi 
siirretty avaruusasema Sevastopolille. 
Alien-elokuvan päähenkilön Ellen 
Ripleyn tytär - Amanda Ripley - saa 
tehtäväkseen matkustaa avaruus-
asemalle tehtävänään noutaa musta 
laatikko Maahan.

PC, Verk.com/46869, 44,90 €
Xbox 360, /46874, 44,90 €
PS3, /46873, 46,90 €
Xbox One, /46879, 62,90 €
PS4, /46877, 62,90 €

alk. 44,90



TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

PASSIKUVAT 
1,00 €

Kuusi EU-asetusten mukaista passikuvaa.

Kuvia otetaan Verkkokauppa.comin 
myymälän kameraosastolla niin Helsingissä, 
Pirkkalassa kuin Oulussa.

Valokuvaaja on paikalla maanantaista 
torstaihin kello 9.00–16.00.

Tarjous on voimassa toistaiseksi.

”Ei ole hinnalla pilattu tuote ja ainakin Haukiputaan 
poliisilaitoksella ottivat vastaan. Jonotusta kaupassa 
noin kaksi minuuttia.” –Migasso, 17. syyskuuta 2014

”Pirkkalassa maanantaina 23.6 noin kymmenen 
minuutin jonotus ja kuvat oli hyvät ei mitään ongelmia 
poliisiasemalla kuvat kelpasivat hyvin ja uusi passi 
tuli jo perjantaina 27.6 Ainoa pikku miinus on että 
jonkinlainen sermi voisi olla kuvauspaikan ympärillä 
ettei tarttis olla kaikkien asiakkaitten näkösällä kun 
kuvataan.” –teudor, Kangasala, 29. kesäkuuta 2014

”Käytän tätä Leicajärjestelmän 
toisena runkona, adapterilla 
Leitz-optiikan kanssa. Tulokset 
loistavia. Kamera toimii hyvin 
myös heikossa valossa ja 
iPhone kaukolaukaisimena on 
hyvä oivallus.”  
–Ludde, Helsinki, 17.2.2014

4K-videokuvaus

Canon LEGRIA HF G25 -digivideokamera + WM-V1 -langaton mikrofoni

Panasonic GH4 -mikrojärjestelmäkamera runkoSony α7r -mikrojärjestelmäkamera, runko

HD-laajakulmaobjektiivi, laadukas 
ääni ja täydet käsisäädöt vapauttavat 
luovuutesi. Videokuvausharrastajan 
LEGRIA HF G25 on suunniteltu 
luovaan kuvaukseen. Kamerassa on 
laajakulmaobjektiivi, monipuoliset 
käsisäädöt ja laadukas äänental-
lennus upeiden HD-videoiden 
kuvaamista varten. Tässä paketissa 
mukana laadukas langaton Blue-
tooth-mikrofoni (arvo 269,90 €). 
Verk.com/43920

Full Frame -kenno

Elektroninen etsin

Suljinaika 1/8000 s

Parasta mahdollista kuvanlaatua mahdollisimman pienessä 
koossa – erinomainen kamera, kun haluat tinkiä ainoastaan 
kaluston painosta. 36 megapikselin Full Frame -kenno. 
Sonyn E-bajonetti. Sisäänrakennettu WiFi ja NFC.  
Verk.com/17984

1699,90

Micro Four Thirds

ISO 200–25600

1499,90

Erinomaisilla 4K-videokuvausominaisuuksilla terästetty 
järjestelmäkamera. Uusitulta Live MOS -kennolta voidaan 
lukea signaali jopa 50 % aiempaa nopeammin, joten nopeassa 
liikkeessä näkyvä, ns. rolling shutter -efekti on erittäin 
vähäistä. Valinnainen elektroninen suljin. Verk.com/3691

”GH4 on todellinen 
moniformaattikamera, joka 
erottuu joukosta erityisesti 
monipuolisuudella, 
kuvanopeusvalikoimalla 
sekä pienemmällä rolling 
shutter -efektillä.”  
–arnal78, Turku, 7.7.2014

Tämä näyttö takaa nautinnollisen katselukokemuksen. 
VA LED -näytön korkea natiivikontrasti 3000:1 ja dynaa-
minen kontrasti 20 000 000:1 sekä 8-bittinen värisyvyys 
tuottavat häikäisevän kirkkaan ja tarkan kuvan. Näytössä 
on Senseye-teknologia ja Flicker Free -ominaisuus, jotka 
mahdollistavat silmäystävällisen käyttäjäkokemuksen. 
Verk.com/40944

BenQ GW2760HM 27”  
-VA-LED-näyttö

Buffalo BRXL-16U3  
-ulkoinen XL 3D Blu-ray -asema

Buffalo MiniStation Thunderbolt  
-ulkoinen kovalevy, 1 Tt

219,90
Taskukokoinen ulkoinen kiintolevy, jossa on markkinoi-
den nopeimmat tiedonsiirtoliitännät Thunderbolt ja 
USB 3.0. Thunderboltin tiedonsiirto (10 Gbps) on kaksi 
kertaa nopeampi kuin USB 3.0. Levyn voi formatoida 
sekä PC:lle että MACille. Thteensopivuus Mac OS X Time 
Machinen kanssa sekä hurja tiedonsiirtonopeus tekevät 
tästä ihanteellisen varmuuskopiointiin. Verk.com/4978

219,90 118,90
Ulkoinen polttava Blu-ray-asema, jossa on nopea 
USB 3.0 -liitäntä. Ihanteellinen teräväpiirtomateriaalin 
tallennukseen ja toistoon. Blu-ray-asemalla voi tallentaa, 
muokata ja katsella tavallista täysteräväpiirtoista 
videosisältöä. Lisäksi sillä voi katsella 3D-elokuvia tai 
muuntaa 2D-elokuvat 3D-kokemuksiksi mukana tulevan 
CyberLink Media Suiten avulla. Verk.com/6563

16:9 Full HD

VGA, HDMI ja DVI

Vasteaika 4 ms

Alumiinirunko

USB 3.0 ja Thunderbolt

Ei erillistä virtalähdettä USB 3.0 -liitäntä

CyberLink Media Suite

BD-R/RE XL -kirjoitus

Windows 8/7/Vista/XP

999,90

Full HD -resoluutio

10× optinen zoom

Optinen kuvanvakain



    saat €-kortin
       helposti!

  lisää tuote 46136
          tilaukseesi tai
    nouda kortti 
         myymälästä.

€

448,90369,90

iOS 7 -pelituki

Ohut muotoilu

HD-tarkkuus

139,90

Android- ja iOS-laitteille

Langaton

HD-tarkkuus

D-Link DCS-825L -vauva-valvontakamera Logitech PowerShell -peliohjain ja akku

D-Linkin EyeOn Baby Camera vau-
va-valvontakamera muuttaa älypuheli-
mesi monipuoliseksi itkuhälyttimeksi. 
Kamera asennetaan langattomaan 
kotiverkkoon, josta sitä voidaan 
seurata Android- ja iOS-laitteilla. 
Kameran monipuolisiin ominaisuuksiin 
kuuluu äänen- ja liikkeentunnistus sekä 
lämpötilan valvonta. Verk.com/38680

79,90

Mobiilipeliohjaimen ja -vara-
akun yhdistelmällä voit pelata, 

puhua ja selata – ja virtaa riittää. 
Konsolimainen peliohjain helpottaa 

monimutkaisten pelien pelaamista ja 
parantaa pelikokemusta jättämällä näytön 
kokonaan pelinäkymälle. 1 500 mAh:n akku 
lisää iPhone 5-, iPhone 5s- tai iPod touch 
(5. sukupolvi) -laitteen toiminta-aikaa. 
Verk.com/41761

Microsoft Xbox One  
Pelaa & Lataa -sarja

Microsoft Xbox One -ohjain ja  
Pelaa & Lataa -sarja

Microsoft Xbox One  
-langaton ohjain

29,90

Lataa ohjain pelin aikana tai sen jälkeen – jopa silloin, 
kun Xbox on valmiustilassa. Pitkäkestoinen ladattava 
akku latautuu täysin alle neljässä tunnissa, kun lataa 
Xbox One -konsolista. Heitä hyvästit kertakäyttöparis-
toille ja niiden vaihtamiselle kesken pelin.  
Verk.com/39070

Lataa sekä pelin aikana 
että valmiustilassa

49,90 69,90

Säästä 10 €

Uusissa impulssiliipaisimissa on sormenpäihin kohdis-
tuva värinätoiminto. Uudelleen suunnitellut ohjainsau-
vat ja uusi D-alusta lisäävät tarkkuutta. Yli 40 uudistusta 
sisältävä ohjain on yksinkertaisesti paras, jonka Xbox on 
koskaan tehnyt. Verk.com/6717

Yli 40  
uudistusta

Langaton Microsoft Xbox 
One -ohjain ja Pelaa & Lataa 
-sarja yhdessä.  
Verk.com/39069

”Vähänkin enemmän pelaavan 
pakko-ostos. Ohjaimessa on 

erittäin hyvä muotoilu ja pelaa 
& lataa setti on suoraa  

rahan säästöä.”  
–Mats89, Helsinki,  

12.3.2014

LEGO Mindstorms EV3 31313 Walkera QR X350 RTF -kauko-ohjattava nelikopteri 
ja FPV-ohjain

Arduino Starter Kit -aloituspakkaus

EV3 on Legon ohjelmoi-
tavien ja rakennettavien 
älyrobottien kolmas 
evoluutio, joka pohjautuu 
uusimpaan älylaite-
teknologiaan. Robotin 
keskipisteenä toimii 
ARM9-prosessorilla ja 
Linux-käyttöjärjestelmällä 
varustettu älypalikka, joka 
kytketään langattomasti 
tietokoneeseen ja 
ohjelmoidaan helposti 
opittavalla, graafisella 
vedä-ja-pudota-tyyppi-
sellä ohjelmointikielellä. 
iOS- ja Android-tuki. 
Verk.com/18889

”EV3:n hienous piileekin juuri siinä, miten laajalle yleisölle 
sillä on tarjottavaa. Se ei missään nimessä ole vain lapsille 
sopiva tuote, vaan isät ja äidit voivat yhtä lailla saada 
robotista iloa ja oivalluksia elämäänsä. ” –jiiäs, 15.11.2013
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   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com
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Nelikopteri, joka soveltuu 
erinomaisesti hupilennätyk-
seen ja aktiivisen harrastajan 
ilmakuvauskopteriksi. 
Laadukkaan DV04-kameran 
lisäksi QR X350 on 
varustettu monipuolisilla 
GPS-, kompassi- sekä 
korkeusanturiominai-
suuksilla, joiden ansiosta 
nelikopteria on helpompi hallita ja 
tarvittaessa palauttaa napin painalluksella 
lähtöpaikkaansa. GPS-ominaisuuden avulla 
voit myös vaikkapa pitää kopterin paikoillaan 
haluamallasi korkeudella ja kuvata tyylikkäitä 
maisemaotoksia. Kopterin mukana toimite-
taan 2,4 GHz:n taajuudella toimiva Walkera 
Devo F7 FPV -radiolähetin. 
Verk.com/31873

”Lennokeista, lentokoneista ja helikoptereista kiinostavia 
kannatee tutustua tähän tuotteeseen. Kohtuu helpolla 
lentämään ja mahdollisuuksia on vaikka mihin. Hyvä 
laatuinen kamera jo mukana.” –Lappalainen67, 25.8.2014

Arduino-konsepti on monipuolinen avoin kehitysalusta. Alkuunpääsy on helppoa. 
Lataat valmiin kehitysympäristön (Win, Mac, Linux), ja kytket Arduino-kortin kiinni 
tietokoneeseen USB-liitännällä. Laitteistoa ohjelmoidaan C++:aan perustuvalla Ardui-
no-ohjelmointikielellä. Verk.com/37663

99,90

”Sisältää riittävästi osia ja ohjeita, jotta 
pääsee rakentamaan monenmoisia 
systeemejä. Helppo tarvittaessa 
laajentaa muilla arduinon  
osilla.” –Niisku,  
Pirkanmaa, 28.7.2014

”Niille, jolla sykkii R&D  
engineering sielun  
syövereissä. Internet-verkossa  
on kiitettävästi aineistoa tästä.”  
–ext4fs, Helsinki, 12.5.2014

kerää €sejä
              unelmiisi
    Verkkokauppa.comissa



Attacknid - kauko-ohjattavat taistelurobotit

Attacknid Stryder - kauko-ohjattava taistelurobotti
Sotarobotti Attacknid Snyder talsii keskelle kuuminta 
toimintaa ja ampuu vaahtomuovinuolia ympärilleen jopa 
10 metrin päähän. Jos osut toiseen Attacknidiin, sen 
suojat putoavat yksitellen ja viimeinen osuma keskeyttää 
hyökkääjän suunnitelmat. 
Verk.com/33145

LEGO Star Wars 75054 - AT-AT

69,90

Doom Razor ampuu 
pehmeitä kiekkoja

Ikäsuositus: 
Yli 8-vuotiaille

Attacknid Doom Razor - kauko-ohjattava taistelurobotti
Kuin Attacknid Snyder, mutta ampuu nuolien sijasta 
kiekkoja. Käännä, tähtää ja laukaise! 
Verk.com/33771

Ikäsuositus: 
Yli 8-vuotiaille

Attacknid Stryder 
ampuu pehmeitä nuolia

LEGO Joulukalenterit 2014

BRIO Iso kilpa-autoBRIO Railway Monorail- ja Kaupunkijuna-ratasetit

Kuka pystyy pysäyttämään 
Imperiumin pelottavan 
AT-AT™:n – panssaroidun 
maastokuljetustalsijan? 
Mukana on AT-AT™-
kuski, Gneral Veers™, 
Snowtrooper™ Commander 
ja 2 Snow troopers™-
lumisotilasta.
Verk.com/40910

Mukana 5 pienoishahmoa

153,90
19,19 / kk (12 kk)

BRIO Kaupunkijuna -ratasetti 
Matkustajajuna kulkee nostetulla radalla ja hissin 
avulla matkustajat voivat laskeutua alakertaan jatkaen 
matkaansa metrolla. Sisältää metrojunan ja tunnelin. 
Toimii 4 x AA -paristoilla (ei mukana). 
Verk.com/13063 43,90

BRIO Railway Monorail -lentokenttäsetti 
Monorail-radalla liikkuva lentokenttäbussi vie matkus-
tajat lentokentälle, jolta jatketaan turvatarkastuksen 
kautta lentokoneeseen. Yhdistettävissä perinteisiin 
BRIO-kiskoihin. Toimii 1 x AA-paristolla (ei mukana).
Verk.com/15225

59,90 Isolla ja kestävällä kilpa-autolla kelpaa leikkiä. Klassisen 
punaisen puuauton pituus on 38 cm.
Verk.com/20616

Joulu Hoth-planeetalla LEGO Star Wars -joulukalenterin 
parissa! Mukana upeita Star Wars -aiheisia lahjoja. 
Verk.com/2104 33,90 €

Odota joulua LEGO Friends 
-ystävien kanssa! Mukana 
Mia- ja Eva-pienoishahmot ja 
24 rakennettavaa yllätystä.
Verk.com/1912

Tee jokaisesta päivästä 
rakennusseikkailu 
LEGO Cityn Joulu-
kalenterin avulla!  
Mukana 7 hahmoa ja 
tarvikkeita.
Verk.com/1674

Uutuus, lokakuu 2014!

9-14-vuotiaille

59,90
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22,90

28,90

VacuVin-marinointiastia 2,5 l

Anton Oliver Pizza Boss Stellar-hiiliteräswokpannu

Ibili-marinointineulaWeber Go-Anywhere -kaasugrilli

OXO-tiskiharja vaihtopäällä  
ja saippua-annostelijalla

Ibili-YrttisaksetWeber Syle -salaattisetti

Ecojun Original Green Cup Coffee 
-kahvimuki, ruskea

Ibili-kaasupoltin semipro, mustaPlateTopper Original -säilytyskansi

12,90

11,90

12,90

Anton Oliverin Pizza Bossilla  
valmistat rapeat ja herkulliset pizzat 
italialaiseen tapaan. Kordieriitistä 
valmistettu pizzakivi jakaa lämmön 
luonnonkiven tapaan, mutta sillä 
on pidempi käyttöikä ja parempi 
kestävyys kuin luonnonkivellä. 

Mukana on myös ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu 
pizzalapio ja muovinen pizzaleikkuri. 
Verk.com/43048

VacuVinin tyhjiörasian avulla marinoit lihan 10  
minuutissa ja lopputulos on yhtä makoisa kuin 
perinteisessä marinoinnissa. Rasian teho perustuu 
sille, että tyhjiössä lihassyyt aukeavat ja lihasta 
poistuva ilma korvautuu marinadilla. Verk.com/14720

42,90
Kätevän Go-Anywhere®-grillin kaasulla toimiva versio. 
Hetkessä käyttövalmis grilli kulkee kätevästi mukana 
– sitä on helppo kuljettaa auton tai asuntovaunun  
tavaratilassa. Verk.com/27093

Tärkein asia marinoinnissa on, että maut imeytyvät 
niin syvälle ruokaan kuin mahdollista. Marinointineulan 
avulla voit ruiskuttaa marinadin suoraan raakaan 
tuotteeseen nopeasti ja helposti. Verk.com/28485

Tyylikäs, kestävä, ruostumattomasta teräksestä  
valmistettu Weber Style -salaattisetti. Verk.com/48486

49,90

Ammattikokin wokkipannu erin-
omaisilla paisto-ominaisuuksilla ja 
lähes ikuisella käyttöiällä! Hyvin 
hoidettuun hiiliteräspannuun 
muodostuu rasvan ja hiilen 
muodostama luonnollinen non-
stick -pinta, jolloin hoidon tarve 
vähenee ja tarttumattomuus 
lisääntyy. Verk.com/24841

OXOn tiskiharjassa on vaihdettava 
pää sekä erittäin hyvin toimiva 
saippua-annostelija. Käsitiski sujuu 
nyt todella helposti, tehokkaasti ja 
käytännöllisesti. Verk.com/25672

Yrttisaksilla on 
helppoa ja nopeaa 
silputa tuoreita 
yrttejä kuten 
ruohosipulia, tilliä 
tai persiljaa, suoraan 
annokseen, pataan 
tai salaatin päälle. 
Verk.com/34344 

Ecojun green cup on katseen 
kestävä ja luontoa säästävä 
kahvimuki, joka on tehty 
biohajoavasta PLA-muovista. Se 
on itsestään maatuva eikä siitä 
jää jätettä luontoon tuhansiksi 
vuosiksi niin kuin perinteisistä 
muoveista. Verk.com/15995

12,90 7,90

Polttimella voi viimeistellä useita 
jälkiruokia, kuten créme brûléen tai 
tarte tatinin. Sokerin karamellisoinnin 
lisäksi voi ruskistaa marenkia, antaa 
väriä japanilaisiin kalaruokiin tai uunissa 
valmistettuihin liharuokiin.  
Verk.com/15246

Pizzakiven  
halkaisija 33 cm

Mukana pizzalapio  
ja pizzaleikkuri

19,90
Lähes ikuinen käyttöikä

Ruskistaa erittäin hyvin

Tarttumattomuus  
paranee käytön myötä

79,90

Vähemmän jätettä,  
vaihdettava harjapää

Uusi, kätevä ja ekologinen tapa säilöä 
ruoka jääkaapissa. PlateTopper luo 
ilmatiiviin tilan tavallisen lautasen 
päälle uskomattoman helposti. 

• Vihreä Verk.com/31213
• Sininen Verk.com/31216
• Valkoinen Verk.com/28792
• Punainen Verk.com/37630

6,90

49,90
Fujlight Classica E14 LED 
-kynttilälamppu, 2 W

Domesto Alustep 3  
-alumiiniset taloustikkaat

Bosch IXO IV -ladattava ruuvinväännin

Fujlight GU10 SMD LED -spotti-
lamppu, 3.5 W, lämmin valkoinen

Elgato avea -monivärilamppu  
iPhone-ohjauksella

Ecolight SolarSec SPOT - aurinko-
kennokäyttöinen ulkovalaisin liike-
tunnistimella, kapea valokeila

Ecolight LEDFlex Active  
-valonauha, 5 metriä

Nextorch TA4 -taskulamput USB-latauksella XGlow R7 -ladattava taskulamppu

Kantavuus 150 kg

Paino: 5.5 kg

39,90

89,90

138,90

Pieni, helppokäyttöinen ja tehokas ruuvinväännin 
esim. huonekalujen kokoamiseen ja muihin kodin 
pikkuaskareisiin. Mukana 10 yleisintä ruuvaus
kärkeä, mm. IKEAhuonekaluista tuttu kuusiokolo
kärki kuuluu pakettiin. Verk.com/40124

Vihdoin LEDlamppu, joka tarjoaa 
samanlaisen käyttökokemuksen kuin 
perinteiset hehkulamput! Fujlightin 
Classicasarjan lamppujen LED:it ovat 
vanhan ajan hehkulankojen näköiset 
ja tuottavat miellyttävän, lämpimän 
valkoisen valon. Verk.com/46505

5,90

Edullinen ja tehokas 
GU10kantainen 
LEDspotti! Uuden
tyyppinen SMD LED 
teknologia tuottaa 
laajan valokeilan ja 
entistäkin paremman 
valotehon pienemmällä 
sähkönkulutuksella.  
Verk.com/32373

59,90

Omavarainen 
aurinkokenno
käyttöinen 
ulkovalaisin liike
tunnistimella.  
Verk.com/34289

28,90

Helposti asennettava 
ja tehokas led
nauhavalaisin 
keittiön välitilaan, 
kaappeihin, vitriineihin, 
verhovalaisimeksi 
ja lukuisiin muihin 
paikkoihin.  
Verk.com/37320

39,90

Suurennuslasivalaisin on 
korvaamaton apu tark
kuutta vaativissa töissä. 
Valaisin toimii myös 
tavallisena työpiste
valaisimena suljettavan 
kannen, erinomaisen 
liikkuvuuden ja loistavan 
valotehon ansiosta. 
Verk.com/21377

Nextorch P8A -taktinen taskulamppu  
micro-USB -latauksella, 660 lumen 
Nerokas ja tehokas taktinen käsivalaisin, joka ladataan kätevästi suo
raan microUSB liitännästä esim. matkapuhelimen laturilla. Mukana 
Nextunerohjelmisto jolla valaisimen toiminnot voi halutessaan 
ohjelmoida WindowsPC:n ja USBliitännän avulla. Verk.com/2764

79,90

Nextorch TA4 -taskulamppu  
USB-latauksella, 460 lumen  
Erittäin kauas valaiseva käsivalaisin käteen 
istuvalla muotoilulla ja hyvillä ominaisuuksilla. 
Viisi eri valotehoa valittavissa helposti 
kytkimestä. Jopa viidenkymmenen tunnin 
akunkesto pienimmällä valoteholla. Lataus 
kätevästi suoraan USBliitännästä!  
Verk.com/40217

R7 on uskomaton 870 lumenin tehovalaisin, joka on silti 
todella pienikokoinen, kevyt ja miellyttävän muotoinen. 
Valokeila on laajaalainen kirkkaalla valkoisella pisteellä. 
Valaisimessa on erikseen takakytkin ja etukytkin eri 
toiminnoille ja valotehon säädöille. Verk.com/38756

47,90

Elgato avea on ainut
laatuinen iPhone ja 
iPadohjattava monivärinen 
tunnelmalamppu kaikkiin 
tavallista E27lamppua 
käyttäviin valaisimiin.  
Verk.com/5039

PowerLed Workshop -suurennus-
lasivalaisin tasokiinnityksellä

Mitat kokoontaitettuna: 
126,5 x 44 x 5,4 cm

Aidon hehkulampun 
näköinen

Todella helppokäyttöinen

Erittäin kevyt

Sisäänrakennettu työvalo

Alusteptikkaat ovat erittäin kapeaksi taittuvat 
alumiiniset Atikkaat, jotka vievät kokoon 
taitettuna vain hyvin vähän säilytystilaa. Ne 
mahtuvat tavalliseen siivouskomeroon ja vievät 
jopa vähemmän tilaa kuin silityslauta.  
Verk.com/0637



6,90

49,90
Fujlight Classica E14 LED 
-kynttilälamppu, 2 W

Domesto Alustep 3  
-alumiiniset taloustikkaat

Bosch IXO IV -ladattava ruuvinväännin

Fujlight GU10 SMD LED -spotti-
lamppu, 3.5 W, lämmin valkoinen

Elgato avea -monivärilamppu  
iPhone-ohjauksella

Ecolight SolarSec SPOT - aurinko-
kennokäyttöinen ulkovalaisin liike-
tunnistimella, kapea valokeila

Ecolight LEDFlex Active  
-valonauha, 5 metriä

Nextorch TA4 -taskulamput USB-latauksella XGlow R7 -ladattava taskulamppu

Kantavuus 150 kg

Paino: 5.5 kg

39,90

89,90

138,90

Pieni, helppokäyttöinen ja tehokas ruuvinväännin 
esim. huonekalujen kokoamiseen ja muihin kodin 
pikkuaskareisiin. Mukana 10 yleisintä ruuvaus
kärkeä, mm. IKEAhuonekaluista tuttu kuusiokolo
kärki kuuluu pakettiin. Verk.com/40124

Vihdoin LEDlamppu, joka tarjoaa 
samanlaisen käyttökokemuksen kuin 
perinteiset hehkulamput! Fujlightin 
Classicasarjan lamppujen LED:it ovat 
vanhan ajan hehkulankojen näköiset 
ja tuottavat miellyttävän, lämpimän 
valkoisen valon. Verk.com/46505

5,90

Edullinen ja tehokas 
GU10kantainen 
LEDspotti! Uuden
tyyppinen SMD LED 
teknologia tuottaa 
laajan valokeilan ja 
entistäkin paremman 
valotehon pienemmällä 
sähkönkulutuksella.  
Verk.com/32373

59,90

Omavarainen 
aurinkokenno
käyttöinen 
ulkovalaisin liike
tunnistimella.  
Verk.com/34289

28,90

Helposti asennettava 
ja tehokas led
nauhavalaisin 
keittiön välitilaan, 
kaappeihin, vitriineihin, 
verhovalaisimeksi 
ja lukuisiin muihin 
paikkoihin.  
Verk.com/37320

39,90

Suurennuslasivalaisin on 
korvaamaton apu tark
kuutta vaativissa töissä. 
Valaisin toimii myös 
tavallisena työpiste
valaisimena suljettavan 
kannen, erinomaisen 
liikkuvuuden ja loistavan 
valotehon ansiosta. 
Verk.com/21377

Nextorch P8A -taktinen taskulamppu  
micro-USB -latauksella, 660 lumen 
Nerokas ja tehokas taktinen käsivalaisin, joka ladataan kätevästi suo
raan microUSB liitännästä esim. matkapuhelimen laturilla. Mukana 
Nextunerohjelmisto jolla valaisimen toiminnot voi halutessaan 
ohjelmoida WindowsPC:n ja USBliitännän avulla. Verk.com/2764

79,90

Nextorch TA4 -taskulamppu  
USB-latauksella, 460 lumen  
Erittäin kauas valaiseva käsivalaisin käteen 
istuvalla muotoilulla ja hyvillä ominaisuuksilla. 
Viisi eri valotehoa valittavissa helposti 
kytkimestä. Jopa viidenkymmenen tunnin 
akunkesto pienimmällä valoteholla. Lataus 
kätevästi suoraan USBliitännästä!  
Verk.com/40217

R7 on uskomaton 870 lumenin tehovalaisin, joka on silti 
todella pienikokoinen, kevyt ja miellyttävän muotoinen. 
Valokeila on laajaalainen kirkkaalla valkoisella pisteellä. 
Valaisimessa on erikseen takakytkin ja etukytkin eri 
toiminnoille ja valotehon säädöille. Verk.com/38756

47,90

Elgato avea on ainut
laatuinen iPhone ja 
iPadohjattava monivärinen 
tunnelmalamppu kaikkiin 
tavallista E27lamppua 
käyttäviin valaisimiin.  
Verk.com/5039

PowerLed Workshop -suurennus-
lasivalaisin tasokiinnityksellä

Mitat kokoontaitettuna: 
126,5 x 44 x 5,4 cm

Aidon hehkulampun 
näköinen

Todella helppokäyttöinen

Erittäin kevyt

Sisäänrakennettu työvalo

Alusteptikkaat ovat erittäin kapeaksi taittuvat 
alumiiniset Atikkaat, jotka vievät kokoon 
taitettuna vain hyvin vähän säilytystilaa. Ne 
mahtuvat tavalliseen siivouskomeroon ja vievät 
jopa vähemmän tilaa kuin silityslauta.  
Verk.com/0637



Whirlpool-pesutorni, 7 kg Whirlpool-pesutorni, 9 kgWhirlpool-pesutorni, 8 kg

Kaikille WHIRLPOOL-pesukoneille kotiinkuljetus kaupan päälle 29.9.–12.10.2014

749,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AZB7673  
-kuivausrumpu
• Energialuokka B
• Täyttömäärä 7 kg
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Näyttö ja ajastin

Whirlpool AWO/D7224  
-pesukone
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 7 kg
• Linkous 1400 rpm
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Näyttö ja ajastin

Verk.com/49601

999,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AZA-HP8673  
-kuivausrumpu
• Energialuokka A+
• Täyttömäärä 8 kg
• Lämpöpumpputekniikka
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Eco Monitor
• Näyttö ja ajastin

Whirlpool AWO/D8244  
-pesukone
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 8 kg
• Linkous 1400 rpm
• Hiiliharjaton moottori  

(10 vuoden takuu)
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Pesuaineen annostelun  

suositus

Verk.com/49606

Whirlpool AZA-HP983  
-kuivausrumpu
• Energialuokka A –50 %
• Täyttömäärä 9 kg
• Lämpöpumpputekniikka
• 6th Sense AirCare  

-sensoritekniikka
• Sisävalo
• Näyttö ja ajastin

Whirlpool AWOE9524  
-pesukone
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 9 kg
• Linkous 1400 rpm
• Hiiliharjaton moottori  

(10 vuoden takuu)
• 6th Sense Colours  

-sensoritekniikka
• Eko-monitori
• Näyttö ja ajastin

Verk.com/10418

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

1249,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWE7730Whirlpool AWE6516

Whirlpool AWE8840 Whirlpool AWEco9660

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5 kg 
• Linkousnopeus 

1000 rpm 
• Äänitaso pesussa  

59 dB
• 18 pesuohjelmaa 
• Vaahdon valvonta 
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/31418

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5,5 kg
• Linkousnopeus 

1200 rpm
• Äänitaso 59 dB
• Ajastin ja  

lisälinkous
• Vaahdon valvonta
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm
• Verk.com/20940

• Energialuokka A++ 
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 

1200 rpm 
• Äänitaso pesussa 

59 dB
• Näyttö ja ajastin
• Vaahdon valvonta
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/46698

• Energialuokka  
A+++ –10 % 

• Täyttömäärä 6,5 kg 
• Linkousnopeus 

1400 rpm 
• Äänitaso 51 dB
• Zen-suoraveto-

moottori
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/19839

599,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWO/D6114

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

 Erikois-

ERÄ
 Norm. 349,90 €

Säästä 50 €!
• Energialuokka A++
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 

1400 rpm
• 6th Sense -sensorit 
• Mitat (K x L x S):  

850 x 600 x 600 mm
• Verk.com/15776

399,90
+ kuljetus kaupan päälle

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

369,90
+ kuljetus kaupan päälle



Bosch HCE722353U  -lattialiesiUpo CM7500 -keraamiliesi ja
kiertoilmauuni

• Neljä nopeaa Hi-light- 
keraamitasoa

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Kiertoilma, tasalämpö, 

alalämpö, ylälämpö, grilli
• Mitat (K x L x S):  

900 x 500 x 594 mm
• Verk.com/32134

Upo CM6000 -valurautaliesi

• Neljä valurautakeitto- 
tasoa, yksi salamalevy

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: 

tasalämpö, alalämpö, 
ylälämpö, grilli

• Mitat (K x L x S):  
900 x 500 x 594 mm

• Verk.com/37381

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

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

• Keraamitaso
• Neljä HiSpeed- 

keittoaluetta
• Energialuokka  

A -20%
• Uunin tilavuus 67 l
• 8 eri uunitoimintoa
• Mitat (K x L x S): 

900 x 600 x 600 mm
• Verk.com/21654

Upon 1-oviset kylmälaitteet, A+

Upo R31851 -jääkaappi
• Tilavuus 353 litraa 
• Äänitaso 40 dB(A) 
• Ovien avaamista 

helpottavat  
vipukahvat

• Automaattinen  
sulatus

• 4 kpl lasihyllyjä
• 5 kpl ovihyllyjä
• 2 kpl vihannes- 

lokeroita
• Mitat (K x L x S):  

1850 x 595 x 633 mm 
Verk.com/28180  
 
 
 

Upo F21851 
-pakastinkaappi
• Tilavuus 265 litraa
• Äänitaso 40 dB(A)
• Pakastusteho 26 kg/

vrk
• Lämpötilan nousuaika 

16 tuntia
• Kätisyys 

vaihdettavissa
• Jääpalamuotti 
• Mitat (K x L x S):  

1850 x 595 x 633 mm
• Verk.com/28225 

389,90 / kpl
Whirlpoolin 1-oviset kylmälaitteet, A++

Whirlpool WME36562W 
-jääviileäkaappi
• Tilavuus 363 litraa
• Äänitaso 38 dB
• NoFrost-automaatti- 

sulatus
• 6 hyllyä + 5 ovihyllyä
• Vihanneslokero
• Mitat (K x L x S): 

1875 x 596 x 630 mm
• Verk.com/46527 

Whirlpool WVE26562NFW 
-kaappipakastin
• Energialuokka A++
• Tilavuus 260 litraa
• Äänitaso 41 dB
• Pakastuskyky 26 kg/vrk
• Lämmönnousuaika 24 h
• NoFrost-automaatti-sulatus
• 6th Sense -teknologia
• Mitat (K x L x S): 

1875 x 595 x 630 mm  
• Verk.com/46608

599,90 / kpl
Upo O533X -kiertoilmauuni

• Kiertoilmauuni, jossa on monipuoliset 
uunitoiminnot ja A -20 % -energialuokka

• Nerokas kaareva muotoilu tuottaa 
ylivertaiset leivontatulokset

• 65 litran tilavuus
• AquaClean-puhdistustoiminto
• Toiminnot: ylä- ja alalämpö, kiertoilma, 

suuri grilli, sekä grilli ja puhallin
• Normaalisti 499,90 €
• Verk.com/41045

Upo Hi62SC -induktiotaso

• Nopea ja turvallinen induktiotaso 
ei kuumene ilman astiaa, ja virta 
katkeaa, kun astia otetaan pois 
keittoalueelta. 

• Induktiotaso on erittäin nopea, sillä 
kuumuus syntyy suoraan keittoastian 
pohjassa. Lisäksi induktiotaso reagoi 
välittömästi tehonsäätöihin.

• Tarkka ja nopea tehonsäätö, neljä 
laajaa keittoaluetta, joissa kaikissa 
on Booster-pikatoiminto 

• Ohjauspaneelissa lapsilukko
• Normaalisti 449,90 €
• Verk.com/41069

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

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

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

NoFrost-pakastin

Energialuokka A++

Bosch KGN36VW25  
-jääkaappipakastin, valkoinen

• Jääkaappi: 233 litraa
• Pakastin: 86 litraa
• Äänitaso: 44 dB
• Kolme 

pakastuslaatikkoa
• Mitat (KxLxS): 1860 x 

600 x 650 mm
• Paino: 79 kg
• Verk.com/13570

549,90

Energialuokka A+

NoFrost-pakastin

Bosch KGN36VW25  
-jääkaappipakastin, valkoinen

• Energiankulutus: 274 
kWh/vuosi

• Jääkaappi: 215 litraa
• Pakastin: 94 litraa
• Äänitaso: 41 dB
• Mitat (KxLxS): 1860  

x 600 x 650 mm
• Verk.com/41525

449,90

Energialuokka A+

NoFrost-pakastin

Energialuokka A+

Vipukahvat

MultiFlow-jääkaappi

Säästä 50 €! Säästä 50 €!



SELF Xtreme BCAA:PAC Tropical Blizz, 500 g

SELF Xtreme Muscle Speed Tropical Blizz, 250 g

SELF Micro Whey Active Pancake, 500 g

SELF Sport Gainer -palautusjuomajauhe, 4 kg SELF Sport Recovery -palautusjuomajauhe, 4 kg

SELF Sport Whey -lisäproteiinijauhe, 4 kg

Self Sport Gainer sopii palautusjuomaksi etenkin aerobisen lajin harrastajille, kestävyys
urheilijoille ja junioreille kaikissa lajeissa  sekä välipalaksi raskaan, fyysisen työn suorittajille. 
• Mansikka, Verk.com/13951
• Maitosuklaa,  Verk.com/14000
• Vanilja, Verk.com/14369

Self Sport Recovery sopii kaikille urheilun harrastajille. Vähähiilihydraattisena sopii 
mainiosti myös laihduttajalle.  
• Mansikka, Verk.com/14769
• Maitosuklaa, Verk.com/14714
• Vanilja, Verk.com/14889

Self Sport Whey sopii kaikille urheilun harrastajille ja on erinomainen lisä vähähiili
hydraattisen ruokavalion noudattajalle.
• Mansikka, Verk.com/15847
• Maitosuklaa, Verk.com/15110
• Vanilja, Verk.com/16042

SELF Xtreme EAA:PAC Tropical Blizz, 500 g

Self Xtreme EAA:PAC sisältää 8 
välttämätöntä (EAA) aminohappoa, 
jotka keho tarvitsee kehitykseen ja 
palautumiseen. Self Xtreme EAA:
PAC edistää palautumista, ehkäisee 
kataboliaa, stimuloi lihaskasvua ja 
kiihdyttää proteiinisynteesiä. 
Verk.com/15739

23,90

Self Xtreme BCAA:PAC on amino
happojuomajauhe, joka on kehitetty 
maksimaaliseen lihaskasvuun pyrkiville. 
Haaraketjuiset (BCAA) aminohapot 
ovat palautumisen ja lihaskehityksen 
kannalta tärkeimmät aminohappot. 
Leusiini, valiini ja isoleusiini kuuluvat 
välttämättömiin aminohappoihin, joita 
keho ei pysty itse muodostamaan. 
Verk.com/3523

29,90

Self Xtreme Muscle Speed virittää 
sinut treeniin. Piristää, parantaa 
pumppia ja auttaa keskittymään. 
Jaksat harjoitella kovempaa ja 
pidempään. Saat treenistä enemmän 
irti ja kehityt. Self Xtreme Muscle 
Speed sisältää monipuolisesti treeniä 
tehostavia aineosia ja soveltuu niin 
miehille kuin naisillekin. 
Verk.com/3061

29,90

Lyömätön tuotetrio treenilaturiksi tai treenin aikana juotavaksi. Mukana 500 g 
BCAA:PAC, 500 g EAA:PAC sekä 250 g Muscle Speed. Makuna Tropical Blizz. 
Verk.com/15389

24,90 34,90

54,90

SELF Xtreme BCAA:PAC + EAA:PAC + Muscle Speed

74,90

17,90

Self Micro Whey Active Pancake on 
uusi herkullinen proteiinipannu
kakku terveelliseen herkutteluun. 
Vähähiilihydraattinen, gluteiiniton 
ja laktoositon. Korkea proteiinipitoi
suus 100% heraproteiinista. Sisältää 
omega3rasvahappoja ja runsaasti 
kuituja.
Verk.com/0554

Säästä 8,80 €



”Mieletön juoma joka sopii tilanteeseen kuin tilantee-
seen. Jos esim sushin kanssa haluaa nauttia jostain 
muusta kuin sakesta tai kaljasta niin tämä on THE 
vaihtoehto. Unohda kokikset ja fantat ja hanki tätä! Et 
tule katumaan!” –Dikago, Helsinki, 26.4.2013

24-pack 330 ml. Inkiväärioluen makuinen virvoitus-
juoma. Alkoholiton. Valmistettu Iso-Britanniassa. 
Maistuu parhaalta kylmänä.

Normaali, Verk.com/3158 
Sokeroimaton, Verk.com/3488

Old Jamaica Ginger Beer 24-pack, 330 ml

Coca-Cola Cherry (UK) 24-pack, 330 ml

23,90

Coca-Cola Cherry -virvoitusjuoma 
saatavilla kätevässä riittoisassa 24 tölkin 
tukkupaketissa! Virkistävä ja marjainen 
kirsikan maku, joka kunnioittaa hyvin 
myös alkuperäisen Coca-Colan makua. 
Valmistettu Iso-Britanniassa. 

Normaali, Verk.com/6705 
Sokeroimaton Verk.com/11919

”Yksinkertaisesti paras makuvaihtoehto, 
jääkylmänä maistuu vielä paremmalle.”  
–Petu80, Jurva, 19.3.2014

23,90

Irn Bru 24-pack, 330 ml

Skotlannin suosituin limu nyt vihdoin saatavilla. Klassikko, jota on valmistettu vuodesta 
1901 ja jonka 32:n eri maun reseptin tietää ainoastaan kaksi ihmistä maailmassa.
Verk.com/15164 (sokeroimaton 22125)

Coca-Cola Vanilla -virvoitusjuoma nyt jälleen saatavilla Briteistä! Maukas vaniljan maku, 
joka kunnioittaa hyvin myös alkuperäisen Coca-Colan makua. Sokeroitu. 
Verk.com/20395

Coca-Cola Vanilla (UK) 24-pack, 330 ml

23,90
Stevialla makeutettu kevytversio, joka kunnioittaa hyvin myös alkuperäisen Coca-Colan 
makua. Sisältää sokeria 6,8 grammaa per 100 ml. Maistuu parhaalta kylmänä. 
Verk.com/22042

23,90Stevialla 

makeutettu!

Coca-Cola Life (UK) 24-pack, 330 ml

Dr Pepper (UK) 24-pack, 330 ml

Alkuperäinen Dr Pepper - kätevässä riittoi-
sassa 24 tölkin tukkupaketissa!  Legendaa-
rinen virvoitusjuoma perustuu kolajuomaan 
ja hedelmäjuomasekoitukseen.

Normaali, Verk.com/11073 
Sokeroimaton Verk.com/11260

”Aito ja alkuperäinen maku ja hinta 
kohdallaan. Jos myymälässä käydessä ei 
aina mitään muuta mukaan tarttuisikaan, 
niin ainakin laatikko tätä. Hinta on oikein 
kohdallaan ja saatavuuskin nykyään todella 
hyvä, kiitos!” –Fleetwood, Lahti, 28.10.2013

23,90

23,90



Electrolux UltraSilencer All Floor -pölynimuri

Electrolux UltraCaptic Animal pölypussiton pölynimuri

UltraOne - erittäin tehokkaaseen ja tarkkaan pölynpoistoon!

AeroPro Extreme -suulake ja sekä automaattinen että 
manuaalinen tehonsäätö. Hiljainen ääni, vain 69 dB(A). 
Allergy Plus-suodatin. Erinomainen liikkuvuus ja käsiteltä-
vyys. Mukana erikoissuulake koville lattiapinnoille.            
Verk.com/36914

Electrolux UltraOne Origin -pölynimuri

299,90

Electrolux UltraOne Deluxe -pölynimuri

UltraOne - erittäin tehokkaaseen ja tarkkaan pölynpoistoon! 

AeroPro Extreme -suulake ja automaattinen tehonsäätö. 
Hiljainen, vain 69 dB(A). Allergy PlusTM -suodatin puhdistaa 
poistoilman pienimmätkin hiukkaset. Erinomainen liikkuvuus 
ja käsiteltävyys. Mukana erikoissuulake koville lattiapinnoille.                              
Verk.com/37139

UltraSilencer - entistä parempi sukupolvi hiljaisia 
pölynimureita! 

Erittäin hiljainen ja miellyttävä ääni. Tehonsäätö 
elektronisilla painikkeilla rungosta. Suodattimen ja 
pölypussin vaihtotarpeen merkkivalo. Allergy Plus 
-suodatin puhdistaa poistoilman pienimmätkin 
hiukkaset. Mukana erikoissuulake koville lattiapinnoille.                             
Verk.com/38097

229,90 199,90

Pölyjäämäluokka A

Äänitehotaso 65 dB

UltraFlex Animal - erikoissuulakkeella varustettu 
imuri erityisesti lemmikkikotiin! 

Pussiton pölynimuri. Ainutlaatuinen pölyn 
tiivistys ja siisti tyhjennys. Imutehon säätö ja 
valitun tehotason LED-näyttö. Erikoissuulakkeet 
mukana: AeroPro matto tamppari pyörivällä 
harjalla, parkettisuulake koville lattioille.  
Verk.com/12936

349,90

UltraFlex Animal - erikoissuulakkeella varustettu 
imuri erityisesti lemmikkikotiin!

Tehokas pölynpoisto. Kompakti ja näppärä. Kapea 
pölysäiliö osuu helposti roska-astiaan. Mukana 
AeroPro Mini Turboharja -suulake. Verk.com/15439                

199,90

Electrolux Ultra -starttipaketitElectrolux Classic S-Bag pölypussit

Electrolux Classic 
E200B S-Bag pöly-
pussi, 5 kpl 
S-Bag pölypussi S-Bag 
merkinnällä varustet-
tuihin pölynimureihin. 
Kapasiteetti 3.5 litraa. 
Verk.com/5274

6,90 7,90

Electrolux UltraOne starttipaketti 
Sis. 4 pussia (E210), 
HEPA13 suodatin 
(EFH13W), leikattava 
moottorisuodatin ja 
4 pss raikastinrakeita 
(s-fresh sitruuna). 
Verk.com/50050

29,90

Electrolux Ultra Silencer starttipaketti  
Sis. 4 pussia(E201), 
HEPA 13 suodatin 
(EFH13W), moottori-
suodatin ja s-fresh-
raikastin rakeita.
Verk.com/50036

Electrolux UltraFlex Animal pölypussiton pölynimuri

29,90

249,90

Electrolux UltraFlex Parketti pölypussiton pölynimuri

UltraFlex - erinomainen ja joustava liikkuvuus! 

Kapea pölysäiliö osuu helposti roska-astiaan. 
Suodattimet ovat helposti huollettavat. Mukana 
parkettisuulake avuksi parketin, laminaatin ja 
laattalattian imurointiin. Verk.com/17043

Loistava uutuusvalikoima  
Electrolux-pölynimureita  

 ja -tarvikkeita  
Verkkokauppa.comista!

Kovan lattian puhdistuskyky A

Maton puhdistuskyky B

Pölyjäämäluokka A

Äänitehotaso 78 dB

Kovan lattian puhdistuskyky A

Maton puhdistuskyky B

Electrolux Classic Long 
Performance E201B 
S-Bag pölypussi, 4 kpl  
S-Bag pölypussi S-Bag 
merkinnällä varustettui-
hin pölynimureihin. Kes-
tää jopa 50 % pidempään 
kuin tavallinen pölypussi. 
Verk.com/23882

Domesto HB1 
-fleecelämpöpeitto

  SodaStream SodaCaps -pakkaukset

Sisältää 
juomapullon

Heti varastosta 74 eri makua

Designikoni 
Yves Béharin 
suunnittelema 
hiilihapotuslaite. 
Kätevä LED-näyttö. 
Snap Lock -toiminto. 
Sisältää juomapullon. 
Ei sisällä kaasupulloa.  
Verk.com/17155

SodaStream 
Source

49,90

”Lähes koko suvulla on jo 
tällaset. Johan alko vichy 
halpenemaan.”  
–Arska60, Espoo, 25.8.2014

Hiilihapota vesi SodaStream-virvoitusjuomalaitteella, 
aseta Caps-virvoitusjuomakapseli hiilihapotuspullon 
suulle, paina alas  
- juomasi on valmis sekunneissa. 8 kapselia per pakkaus.

• Energy (3 eri energiajuomamakua) 
Verk.com/49071

• Classic (4 eri klassikkomakua) 
Verk.com/49072

• Sugar Free (4 eri sokeritonta makua) 
Verk.com/49073

• Free (4 eri 100 % luonnollista makua) 
Verk.com/49073

SodaStream By the Glass -makutiivisteet

3,50

Uudenlainen makutiiviste SodaStreamilta – voit valmistaa 
juoman kaatamalla maun suoraan lasiin. 1 osa By the Glass 
-tiivistettä ja 5 osaa kuplavettä päälle. 750 ml.

• Raspberry Verk.com/26018
• Strawberry Verk.com/47329
• Ginger Ale Verk.com/48535
• Apple Verk.com/48624
• Lemonade Verk.com/49134

49,90

Domeston uusi superpehmeä microflee-
ce-lämpöpeitto lämpenee vain muuta-
massa minuutissa. Verk.com/26200

Domesto-jalkakylpy

29,90

Domeston jalkakylpy hieroo jalkapohjia 
hellien niitä porekylvyllä ja infrapunalla.
Verk.com/0003

Domesto Shiatsu 
-hierontaistuin

Aito hierontaelämys 
tehokkaalla ja ren-
touttavalla shiatsu-
hieronta istuimella. 
Istuimessa on 
kätevät kiinnitys-
hihnat, jotka pitävät 
sen tuolilla.  
Verk.com/5275

39,90

Domesto-  
niskahierontalaite

Hierontalaite 
lievittää jänni-
tystä, stimuloi 
verenkiertoa 
ja helpottaa 
lihaskipuja. 
Toimii verkko-
virralla. Verk.
com/32351

49,90

          Philips HD 1855/30 -mehulinko

• Tehokas 700 W moottori.
• XL-syöttöaukko.
• QuickClean-tekniikka ja siivilän 

elektrolyyttinen kiillotus. 
Verk.com/10266

99,90

29,90

Tyylikkäästi muotoiltu keitin keittää 
kerralla 12 kuppia kahvia. Läpinäkyvässä 
vesisäiliössä ja kahvipannussa on selkeä 
mitta-asteikko. Keittimessä on valaistu 
elektroninen virtakytkin ja automaatti-
nen virrankatkaisu. Kääntyvä, irrotettava 
suodatinyksikkö on helppo täyttää ja 
puhdistaa. Verk.com/36068

Keittää 10 kuppia 6 minuutissa. 
Automaattinen virrankatkaisu. Kaksi 
vastusta takaavat optimaalisen suoda-
tuslämpötilan sekä säilytyslämpötilan. 
Mitat (LxSxK): 325 x 170 x 355 mm. 
White Metallic, Verk.com/47162 
Antracite, Verk.com/25569

OBH Nordica 6638 Pro Crush -tehosekoitin

Moccamaster KBG741 AO -kahvinkeittimetStröme Monolith -kahvinkeitin

169,90

9,90

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
tehosekoitin, jossa on mukana ohjelmoidut 
jäänmurskaus-, smoothie- ja sykäystoiminnot. 
Soveltuu sekä kylmien että lämpimien 
nesteiden sekoittamiseen.  
Verk.com/19592

69,90

2 litraa mehua kerralla

Helposti puhdistettava

Portaaton tehonsäätö

Erityisen kestävä kannu



Electrolux UltraSilencer All Floor -pölynimuri

Electrolux UltraCaptic Animal pölypussiton pölynimuri

UltraOne - erittäin tehokkaaseen ja tarkkaan pölynpoistoon!

AeroPro Extreme -suulake ja sekä automaattinen että 
manuaalinen tehonsäätö. Hiljainen ääni, vain 69 dB(A). 
Allergy Plus-suodatin. Erinomainen liikkuvuus ja käsiteltä-
vyys. Mukana erikoissuulake koville lattiapinnoille.            
Verk.com/36914

Electrolux UltraOne Origin -pölynimuri

299,90

Electrolux UltraOne Deluxe -pölynimuri

UltraOne - erittäin tehokkaaseen ja tarkkaan pölynpoistoon! 

AeroPro Extreme -suulake ja automaattinen tehonsäätö. 
Hiljainen, vain 69 dB(A). Allergy PlusTM -suodatin puhdistaa 
poistoilman pienimmätkin hiukkaset. Erinomainen liikkuvuus 
ja käsiteltävyys. Mukana erikoissuulake koville lattiapinnoille.                              
Verk.com/37139

UltraSilencer - entistä parempi sukupolvi hiljaisia 
pölynimureita! 

Erittäin hiljainen ja miellyttävä ääni. Tehonsäätö 
elektronisilla painikkeilla rungosta. Suodattimen ja 
pölypussin vaihtotarpeen merkkivalo. Allergy Plus 
-suodatin puhdistaa poistoilman pienimmätkin 
hiukkaset. Mukana erikoissuulake koville lattiapinnoille.                             
Verk.com/38097

229,90 199,90

Pölyjäämäluokka A

Äänitehotaso 65 dB

UltraFlex Animal - erikoissuulakkeella varustettu 
imuri erityisesti lemmikkikotiin! 

Pussiton pölynimuri. Ainutlaatuinen pölyn 
tiivistys ja siisti tyhjennys. Imutehon säätö ja 
valitun tehotason LED-näyttö. Erikoissuulakkeet 
mukana: AeroPro matto tamppari pyörivällä 
harjalla, parkettisuulake koville lattioille.  
Verk.com/12936

349,90

UltraFlex Animal - erikoissuulakkeella varustettu 
imuri erityisesti lemmikkikotiin!

Tehokas pölynpoisto. Kompakti ja näppärä. Kapea 
pölysäiliö osuu helposti roska-astiaan. Mukana 
AeroPro Mini Turboharja -suulake. Verk.com/15439                

199,90

Electrolux Ultra -starttipaketitElectrolux Classic S-Bag pölypussit

Electrolux Classic 
E200B S-Bag pöly-
pussi, 5 kpl 
S-Bag pölypussi S-Bag 
merkinnällä varustet-
tuihin pölynimureihin. 
Kapasiteetti 3.5 litraa. 
Verk.com/5274

6,90 7,90

Electrolux UltraOne starttipaketti 
Sis. 4 pussia (E210), 
HEPA13 suodatin 
(EFH13W), leikattava 
moottorisuodatin ja 
4 pss raikastinrakeita 
(s-fresh sitruuna). 
Verk.com/50050

29,90

Electrolux Ultra Silencer starttipaketti  
Sis. 4 pussia(E201), 
HEPA 13 suodatin 
(EFH13W), moottori-
suodatin ja s-fresh-
raikastin rakeita.
Verk.com/50036

Electrolux UltraFlex Animal pölypussiton pölynimuri

29,90

249,90

Electrolux UltraFlex Parketti pölypussiton pölynimuri

UltraFlex - erinomainen ja joustava liikkuvuus! 

Kapea pölysäiliö osuu helposti roska-astiaan. 
Suodattimet ovat helposti huollettavat. Mukana 
parkettisuulake avuksi parketin, laminaatin ja 
laattalattian imurointiin. Verk.com/17043

Loistava uutuusvalikoima  
Electrolux-pölynimureita  

 ja -tarvikkeita  
Verkkokauppa.comista!

Kovan lattian puhdistuskyky A

Maton puhdistuskyky B

Pölyjäämäluokka A

Äänitehotaso 78 dB

Kovan lattian puhdistuskyky A

Maton puhdistuskyky B

Electrolux Classic Long 
Performance E201B 
S-Bag pölypussi, 4 kpl  
S-Bag pölypussi S-Bag 
merkinnällä varustettui-
hin pölynimureihin. Kes-
tää jopa 50 % pidempään 
kuin tavallinen pölypussi. 
Verk.com/23882

Domesto HB1 
-fleecelämpöpeitto

  SodaStream SodaCaps -pakkaukset

Sisältää 
juomapullon

Heti varastosta 74 eri makua

Designikoni 
Yves Béharin 
suunnittelema 
hiilihapotuslaite. 
Kätevä LED-näyttö. 
Snap Lock -toiminto. 
Sisältää juomapullon. 
Ei sisällä kaasupulloa.  
Verk.com/17155

SodaStream 
Source

49,90

”Lähes koko suvulla on jo 
tällaset. Johan alko vichy 
halpenemaan.”  
–Arska60, Espoo, 25.8.2014

Hiilihapota vesi SodaStream-virvoitusjuomalaitteella, 
aseta Caps-virvoitusjuomakapseli hiilihapotuspullon 
suulle, paina alas  
- juomasi on valmis sekunneissa. 8 kapselia per pakkaus.

• Energy (3 eri energiajuomamakua) 
Verk.com/49071

• Classic (4 eri klassikkomakua) 
Verk.com/49072

• Sugar Free (4 eri sokeritonta makua) 
Verk.com/49073

• Free (4 eri 100 % luonnollista makua) 
Verk.com/49073

SodaStream By the Glass -makutiivisteet

3,50

Uudenlainen makutiiviste SodaStreamilta – voit valmistaa 
juoman kaatamalla maun suoraan lasiin. 1 osa By the Glass 
-tiivistettä ja 5 osaa kuplavettä päälle. 750 ml.

• Raspberry Verk.com/26018
• Strawberry Verk.com/47329
• Ginger Ale Verk.com/48535
• Apple Verk.com/48624
• Lemonade Verk.com/49134

49,90

Domeston uusi superpehmeä microflee-
ce-lämpöpeitto lämpenee vain muuta-
massa minuutissa. Verk.com/26200

Domesto-jalkakylpy

29,90

Domeston jalkakylpy hieroo jalkapohjia 
hellien niitä porekylvyllä ja infrapunalla.
Verk.com/0003

Domesto Shiatsu 
-hierontaistuin

Aito hierontaelämys 
tehokkaalla ja ren-
touttavalla shiatsu-
hieronta istuimella. 
Istuimessa on 
kätevät kiinnitys-
hihnat, jotka pitävät 
sen tuolilla.  
Verk.com/5275

39,90

Domesto-  
niskahierontalaite

Hierontalaite 
lievittää jänni-
tystä, stimuloi 
verenkiertoa 
ja helpottaa 
lihaskipuja. 
Toimii verkko-
virralla. Verk.
com/32351

49,90

          Philips HD 1855/30 -mehulinko

• Tehokas 700 W moottori.
• XL-syöttöaukko.
• QuickClean-tekniikka ja siivilän 

elektrolyyttinen kiillotus. 
Verk.com/10266

99,90

29,90

Tyylikkäästi muotoiltu keitin keittää 
kerralla 12 kuppia kahvia. Läpinäkyvässä 
vesisäiliössä ja kahvipannussa on selkeä 
mitta-asteikko. Keittimessä on valaistu 
elektroninen virtakytkin ja automaatti-
nen virrankatkaisu. Kääntyvä, irrotettava 
suodatinyksikkö on helppo täyttää ja 
puhdistaa. Verk.com/36068

Keittää 10 kuppia 6 minuutissa. 
Automaattinen virrankatkaisu. Kaksi 
vastusta takaavat optimaalisen suoda-
tuslämpötilan sekä säilytyslämpötilan. 
Mitat (LxSxK): 325 x 170 x 355 mm. 
White Metallic, Verk.com/47162 
Antracite, Verk.com/25569

OBH Nordica 6638 Pro Crush -tehosekoitin

Moccamaster KBG741 AO -kahvinkeittimetStröme Monolith -kahvinkeitin

169,90

9,90

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
tehosekoitin, jossa on mukana ohjelmoidut 
jäänmurskaus-, smoothie- ja sykäystoiminnot. 
Soveltuu sekä kylmien että lämpimien 
nesteiden sekoittamiseen.  
Verk.com/19592

69,90

2 litraa mehua kerralla

Helposti puhdistettava

Portaaton tehonsäätö

Erityisen kestävä kannu



Energialuokka A++

Täyttömäärä 6 kg

Näyttö ja ajastin

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

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! 
(Käytä navigaattorissa osoitetta Hietasaarenkuja 7) Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Helsinki Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

      Lainaa
    peräkärry
        ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

BlackWash WM3116E -pyykinpesukone

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

Energialuokka A+

Täyttömäärä 6 kg

WhiteWash WM3115 -pesukone

• Äänitaso: pesu 60 dB, linkous 73 dB
• Kahdeksan eri pesuohjelmaa
• Lapsilukko
• Pesulämpötila 20–90 astetta
• Kahden vuoden takuu
• Mitat (K x L x S): 845 x 595 x 530 mm 
• Verk.com/4750

Linkousnopeus 1000 rpm

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

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Whirlpool ADPU5300WH -astianpesukone

• Äänitaso 51 dB
• Itsepuhdistuva AutoClean-suodatin
• Mitat (K x L x S): 820 x 597 x 570 mm 
• Verk.com/15593

Täyttömäärä 12 astiastoa

”Pesee hyvin ja on yllättävän hiljainen käyntiää-
neltään. Helpot ohjelmat ja mukava täyttää.”  
–PositiivisestiYllättynyt, Sastamala, 20.6.2014

Linkousnopeus 1200 rpm

• Äänitaso: pesu 60 dB, linkous 75 dB
• 15 eri pesuohjelmaa
• Kahden vuoden takuu
• Mitat (K x L x S): 845 x 595 x 530 mm 
• Verk.com/46451

Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€
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KYSYMYS Olen nuori, hyvännäköi-
seksikin kehuttu sinkkunainen. 
Viime aikoina olen havainnut it-
sessäni selittämätöntä kiinnos-
tusta yökerhojen ovimiehiin. En 
löydä yökerhoista enää muita 
kiinnostavia vastakkaisen suku-
puolen edustajia. Yksikään baa-
rin miesasiakas ei ole viime ai-
koina vetänyt vertoja joidenkin 
ovimiesten komeudelle ja kuu-
muudelle. Kiinnostusta en ole jät-
tänyt vain ajatuksen tasolle, vaan 
jonkinlaisia lappuja puhelinnu-
meroineen on tullut jätettyä kans-
sani silmäpeliä pitäneille pokeille. 
Paria viestittelyyn jäänyttä säätöä 
lukuun ottamatta tämä ei ole joh-
tanut aloitteeseen heidän puolel-
taan. Kuinka verkostoituneita he 
ovat? Kuinka suuri riski on, että 
saan jonkinlaisen pokehuoran 
leiman? Onko minulla minkään-
laisia edellytyksiä napata ovimie-
hestä aviomiestä?

Neiti_x_, 26v, nainen

VASTAUS Ovimiehet ovat hyvin ver-
kostoituneita, ja sinulla on suuri 
vaara saada pokehuoran leima. Jos 
päädyt sänkyyn muutaman poken 
kanssa, ovimiehet keksivät sinulle 
lempinimen. "Varautukaa suihi-
nottoon, jätkät, Lupsuttaja-Mirri 
on taas liikenteessä."

Kysele pokeilta heidän vapaa-
ajan harrastuksistaan. He ovat ur-
heilullisia kavereita. He käyvät sa-
lilla, harrastavat kamppailulajeja, 
pyöräilevät... Kun saat tietää jonkun 
kuuman poken treenaavan jollain 
tietyllä salilla, ryhdyt itse käymään 
siellä. Kas, törmäät häneen. Kun 
tutustut pokeen tällä tavalla, et saa 
pokehuoran titteliä.

KYSYMYS  Olen reilut parikymp-
pinen lesbiaani ja mieltäni on jo 
vuosia askarruttanut pieni, mutta 
uskollinen heteromiesten joukko, 
joka haalii ystävänsä meikäläis-
ten joukosta. Mistä siinä on ky-
se? Ovatko ko. äijät jonkinlainen 
faghagien vastapooli? Ja millä ni-
mityksellä niitä tulisi kutsua?

Hämmentynyt, 26v, nainen

VASTAUS Nuo äijät todellakin ovat 
faghagien vastapooli, ja heistä voi 
käyttää nimitystä lesbro. Nimen 
keksi amerikkalainen lesbo dj Ho-
ney Harris. Lesbonaisilla ja hetero-
miehillä on yhteinen halujen koh-
de: naiset. He voivat heittää naisista 
juttua seksiobjekteina. Heteromies 

voi lesbonaisen seuras-
sa kommentoida ohi 

kulkevaa naista sanomalla "hyvä 
perse". Lesbo voi tyytyväisenä ol-
la samaa mieltä. Jos lesbonainen ja 
heteromies pääsevät hyvään keski-
näiseen kemiaan, he voivat puhua 
naisista todella antoisalla ja haus-
kalla tavalla. Suomessa lesbrot eivät 
ole yleisiä. Sääli kyllä, ennakkoluu-
lot puolin ja toisin ovat liian suuret.

KYSYMYS Miksi aidot blondit tun-
tuu kiinnostuvan tummista mie-
histä ja itsellä brunetit roikkuu 
riesaksi asti? Näyttää siltä etten 
saakaan pyöräytettyä eloveena-
vaaleaa tytärtä? Auta Walter, ettei 
kaikki luomugeenit mene tuonti-
vaattureille.

Vaaleakomistus, 30v, mies

VASTAUS  Tilanne ei ole ihan noin 
paha kuin miltä se syvimmän epä-

toivosi hetkellä – kuukauden nel-
jännen brunetin vierestä herätes-
säsi – näyttää. 

Walter-tohtorin resepti: Menet-
pä minne tahansa, etsi katseellasi 
vain blondeja. Älä pysähdy lain-
kaan katselemaan brunetteja. Älä 
juttele yhdenkään brunetin kans-
sa. Vierota itsesi bruneteista. Kes-
kity pelkkiin blondeihin ja pyri po-
kaamaan vain heitä. Se onnistuu 
luultavasti helposti. Hätätilassa 
voit vihjailla, että sinussa on jotain 
retkumaista. Jos et heti saa blon-
dia, voit viettää yhden yön kuu-
kaudessa brunetin kanssa. Sallin 
yhden kuukautisen poikkeuksen 
vierotuskautesi aikana.

K Y S Y M Y S  Rakas Walter. Vaikka 
mistä olen etsinyt mutta en ole 
löytänyt, joten päätin kysyä itse 

mestarilta. Voisitko käyttää lois-
tavaa tiedustelukykyäsi ja selvit-
tää, mistä päin Poria voi bongata 
Pesäkarhujen tyttöjä? Muualtakin 
siis kuin pesis-stadionilta.

Epäonninen etsijä, 20v, mies

VASTAUS Tämä on varsin yksinker-
tainen keissi hoitaa. Pesäkarhujen 
tytöt syövät usein lounasta Café 
Steinerissa, Yrjönkatu 14. Siellä voit 
bongata heitä ja käydä katsomassa 
heidän pesisharjoituksiaan pesä-
pallostadionilla. Sinne on vapaa si-
säänpääsy, mutta harjoitusaikatau-
lu on salainen. Sinun täytyy vähän 
kysellä siellä, milloin naisjoukkueen 
harkat ovat. 

Juttelin tapauksestasi naisten 
joukkueen päävalmentajan Sami 
Österlundin kanssa. Hän lupasi, 
että jos otat yhteyttä seuran toi-

Ovimiesten outo vetovoima

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

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

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

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

SISÄPIIRI

K
U

VA
: P

ETR
A

FLER
/ FO

TO
LIA

sa komme

Lue ve
seura

tai neu

minnanjohtajaan Inga Ärnforsiin, 
niin Inga järjestää sinulle fanita-
paamisen joukkueen kanssa. Ke-
laa!!! 

Ingan sähköpostiosoitteen löy-
dät Pesäkarhujen nettisivuilta. 
Siellä on myös tyttöjen kuvat ja 
pikku esittelyt. Valitse suosikkisi 
ennen fanitapaamista. Susse?

KYSYMYS Walter, kerrotko minulle, 
miksi miehet eivät ääntele/voihki 
seksin aikana, vaan naama pysyy 
peruslukemilla?

Ihmettelijä92, 22v, nainen

VASTAUS Miehen on aktin aikana 
pakko keskittyä suorittamiseen ei-
kä voihkimiseen. Ensin pitää löy-
tää aukko (Formula 1-vertauksena: 
varikon portti, josta auto ajetaan 
radalle). Sitten on työnnyttävä si-
sään (ajettava radalle). Jöpöä on 
liikutettava edestakaisin (ajetta-
va ja selviydyttävä radan kurveis-
ta). On löydettävä optimaalinen 
sisääntulokulma naisen g-pisteen 
koskettamiseksi (paras ajolinja 
kurveihin tultaessa). 

Erektio on säilytettävä, mutta ei 
saa kiihottua liikaa, koska silloin 
laukeaisi ennenaikaisesti (kurvei-
hin on tultava mahdollisimman lu-
jaa, mutta ei niin lujaa, että auton 
perä irtoaa ja auto suistuu radalta). 
On seurattava naisen kiihottumis-
ta (toisten autojen liikkeitä). Kuun-
neltava naisen voihketta (varikolta 
tulevia radiotiedotteita) nauttien, 
mutta säilyttäen oma cooli (auto 
on pidettävä hallinnassa). On vaih-
deltava pitkiä ja lyhyitä työntöjä 
(vaihteita). 

On vaihdettava välillä asentoa 
(renkaita). Pidettävä myös asen-
nonvaihdon aikana erektio jämäk-
känä (selviydyttävä ongelmitta 
takaisin radalle). Pystyttävä jatka-
maan, kunnes nainen saa orgasmin 
(päästävä ruutulipulle eli kilpailun 
maaliin). Naisen orkkujen jälkeen 
on itse lauettava (noustava palkin-
tokorokkeelle). 

Aktin ja formulakisan aikana 
mies ei voi voihkia eikä öristä. Se 
häiritsisi liikaa näitä valtavan vaa-
tivia maskuliinisia suorituksia.
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H
ARTWALL  Areenalla 
elokuussa järjestet-
ty Tubecon-tapahtu-
ma antoi esimerkkiä 
muille tapahtuma-
järjestäjille: jäähal-

litapahtumaan myytiin tuhan-
sia lippuja, tapahtuman videoita 
katsottiin YouTubessa kymmeniä 
tai satojatuhansia kertoja ja en-
nen tapahtumaa areenan eteen 
kasaantui valtava jono. Tapahtu-
man markkinointiin ei käytetty 
penniäkään.

Suosiolle on selitys. Tubecon ke-
räsi saman katon alle Suomen suo-
situimmat tubettajat. Jokaisella 
heistä on valtava määrä faneja ja 
YouTubeen ladattujen videoiden 
kautta jatkuva yhteys seuraajiin 
yllä. Paikalla ovat muun muassa 
Eeddspeaks, Soikku, Mentaalisa-
vuke ja Mmiisas. Nimiä, jotka eivät 

sano osalle yhtään mitään, mut-
ta ovat toisille elämää suurempia. 
Muutama tuhat lippua menee hel-
posti, kun tämä markkinointiko-
neisto käynnistyy.

Tästä vaikutusvallasta kiinnos-
tui myös suomalaiset brändit ja 
markkinointiväki. Tapahtuman 
yhteydessä järjestetty Tubecon-
seminaari keräsi Hartwall Areenan 
kylkeen Niemi Centeriin ison osan 
heistä kuuntelemaan, mistä ih-
meestä tässä uudessa maailmassa 
on kyse. Markkinoinnin maailmas-
ta tulleiden näkökulmien jälkeen 
muutama tubettaja esittäytyi semi-
naariväelle. Salillinen markkinoin-
ti-ihmisiä tuijotti silmät kiiluen ja 
kynsiään teroittaen nuoria ja viat-
tomia YouTube-talentteja, samalla 
miettien, miten näistä saataisiin 
mahdollisimman paljon kaupal-
lista hyötyä irti.

Salin takapulpetissa tilannetta 
seurasi tuttuja naamoja. Pienistä 
omakustannetuotannoista maail-
man maineeseen ponnistanneet 
Duudsonit, joille YouTube on ny-
kyisin isossa roolissa.

“Me ollaan niitä dinosauruk-
sia. Kun Jarno leikkasi ekaa pilot-
tia MoonTV:lle, niin se teki sen 
VHS:lle”, Jukka Hildén sanoo.

Pari vuotta sitten Duudsonit 
päättivät panostaa YouTubeen kun-
nolla. Se on vaatinut avointa mieltä, 
paluuta perusasiohin ja oppimis-
ta nuoremmilta. Duudsoneiden 
homma lähti YouTubessa lentoon 
yhteistyössä alan kansainvälisten 
starojen, kuten Vitalyn kanssa. Du-
desons-kanavalla on tällä hetkellä 
900 000 tilaajaa ja videoita on kat-
sottu miljoonia kertoja. 

Jotain tavoitetasosta kertoo se, et-
tä kun Jarno Laasala kertoi seminaa-
rissa heidän futiksen MM-kisojen ko-
huun viittaavasta Suarez-pätkästään, 
jossa HP iski hampaansa ohikulkijoi-
hin, oli hän pettynyt videon saamaan 
miljoonaan katsojaan.

Tubecon-seminaarissa Duud-

sonit olivat julkistamassa YouTube-
verkostoaan, Töttöröötä. Se kerää 
siipiensä alle lahjakkaita tubetta-
jia, antaa heille työkaluja tehdä pa-
rempaa sisältöä ja pitää nuorten 
puolia siinä vaiheessa, kun mai-
nostajat kiinnostuvat. Se on en-
simmäinen kotimainen YouTube-
videoverkosto. Verkostot ovat tapa 
tehdä tubettajien tekemisestä am-
mattimaisempaa ja tuoda mainos-
tajat mukaan kuvioon.

“Pidämme huolen siitä, ettei siitä 
tule rumasti sanottuna perseeseen 
raiskaamista. Ettei brändit luule, et-
tä nää tekee kaiken ilmaiseksi, kun 
niille lähettää vaan ilmaista kamaa. 
Niiden puolia pitää pitää, koska se 
on niille työtä ja siitä tulee kuluja. 
Mainostajaa me halutaan auttaa sii-
nä, että ne löytää kohderyhmänsä 
tehokkaammin ja paremmin. Nää 
artistit on meille kaikki kaikessa ja 

Laita 
itsesi 
likoon

”
Duudsoneille YouTubeen satsaaminen tarkoitti oppimista nuoremmilta ja paluuta perusasioihin.

YouTubeen tehdessä 
me lähdetään Jarpin
ja kameramiehen 
kanssa liikenteeseen 
‘go with the fl ow’ 
-fi iliksellä. 

Duudsonit heittäytyvät. Paitsi Jarppi.

Timo Wilderness Mmiisas Eeddspeaks Amppurulaa Herbalisti Mentaalisavuke

 Tubettajat 

Kirjoita nämä nimet YouTubeen, niin tiedät, mistä tubettamisessa on kyse. Tarjolla syvällistä pohdintaa, silkkaa hulluutta ja vilpitöntä läsnäoloa. 
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”

S
ARA FORSBERG, 20, aloitti tubettamisen, koska bloggaaminen oli 
tylsää. Hän oli aiemmin ladannut YouTubeen vain videoita, joissa 
hän laulaa. Vlog-tyyppisiä videoita hän oli kyllä kuvannut, muttei 
rohjennut ladata niitä nettiin. 

”Yhtenä päivänä tein videopostauksen, ja se olikin tosi haus-
kaa. Blogin kirjoittaminen oli paljon tylsempää, hitaampaa ja jotenkin 
mainstreamimpaa silloin. Ihastuin tubettamiseen heti.”

Forsberg ehti tehdä vain muutaman pätkän, kunnes alkoi tapahtua. Vii-
me keväänä What Languages Sound Like To Foreigners -video levisi tunneis-
sa sosiaalisen median kautta toiselle puolelle maailmaa. Yhtäkkiä Smouka-
hontas oli kaikkien huulilla. Forsberg kertoo, ettei olisi pärjännyt huomion 
kanssa ilman apua.

”Enoni Johannes Ylinen tajusi heti homman juonen ja ryhtyi manage-
rikseni. Pian tiimiin otettiin mukaan myös hänen ystävänsä Jere Hietala."

Kolmikko hoitaa Saran asioita edelleen yhdessä. Sara on erityisen kiitol-
linen siitä, että managerina on perheenjäsen.

”On tärkeää voida luottaa manageriin ehdoitta.”
Forsberg sai innoituksen vloggaamiseen 

muista tubettajista. Homma vaikutti haus-
kalta, ja hän halusi tehdä sellaista sisältöä, 
jota jaksaisi itsekin katsella. 

”Halusin tehdä videoista itseni näköisiä. 
Näköjään se maistui”, hän sanoo.

Forsberg ei enää juuri seuraa vlogeja. 
Hän katsoo satunnaisia YouTube-videoita, 
kun haluaa viihdyttää itseään. Hyvä mieli ja 
hauskuus on videoissa tärkeintä.

”Hyvä YouTube-video on hauska. En te-
kisi esimerkiksi poliittista sisältöä, sillä se 
jakaa mielipiteitä. Negatiiviset tubettajat 
ärsyttävät minua.”

Forsberg on hieman huolissaan siitä, mi-
ten suureksi kanavaksi YouTube on kasva-

nut. Nuoria tubettajia on helppo käyttää hyväksi, jos heidän potentiaalinsa 
huomataan. Tarjouksia tulee paljon.

”Manageritiimini ottaa vastaan kaikki minuun liittyvät yhteydenotot ja 
valikoi niistä parhaat. Poimin itse sitten niistä vielä mieluisimmat.”

Lisäksi tiimi etsii koko ajan uusia yhteistyökumppaneita ja rakentaa ak-
tiivisesti Forsbergin brändiä vahvemmaksi. 

Managerointi toimii: Forsberg solmi maailmanlaajuisen levytyssopimuk-
sen maineikkaan Capitol Recordsin kanssa viime keväänä, esiintyy ensi 
vuonna ilmestyvässä Hollywood-elokuvassa, juontaa West Toast -nimistä 
YouTube-kanavaa ja esiintyy lukuisissa mainoksissa Saudi-Arabiaa myö-
ten. Mainokset hän haluaa kuitenkin pitää erillään omasta Smoukahon-
tas-sisällöstään.

”Pyrin tubettamaan niin kauan, kuin se on mahdollista. YouTube on kana-
va, josta pääsin tilanteeseen, jossa nyt olen, ja haluan pysyä sille uskollisena.”

TEKSTI: TIIA RANTANEN
KUVA: PATRICK LINDHOLM / UNIVERSAL MUSIC

“En olisi pärjännyt 
huomion kanssa yksin”
Smoukahontas pysyy suuresta suosiostaan 
huolimatta uskollisena YouTubelle.

niiden ehtojen mukaan men-
nään”, Jukka muotoilee.

Ero television ja YouTuben maa-
ilmojen välillä on suuri. TV tyrkyt-
tää kaikille suomalaisille yhteis-
tä ohjelmakarttaa, kun verkossa 
katsoja/kuluttaja/käyttäjä valitsee 
juuri sen sisällön, mikä itseä kiin-
nostaa. Yleistäen voi sanoa, että 
mitä nuorempi tyyppi, sitä selke-
ämpi käsitys on siitä, ettei kenen-
kään tarvitse tehdä kuluttamasi si-
sällön suhteen valintaa puolestasi.

“Jotkut tekee pelivideoita, jot-
kut tekee muotivideoita, jotkut 
vloggaamista, jotkut, jekkuja, 
jotkut stuntteja ja jotkut leffa-
trailereista omia versioita. Niille 
jokaiselle löytyy oma iso yleisö 
ja se on mitattavissa. Voit katsoa 
tasan tarkkaan mistä maasta, 
minkä ikäisiä, tyttöjä vai poikia, 
kuinka pitkälle he katsoivat klip-

piä ja milloin kiinnostus lopahti. 
Ens kerralla voit tehdä eri lailla.”

Jukan mukaan sekä televisiota 
ja YouTubea tarvitaan rinnakkain, 
kun ollaan luomassa menestyvää 
brändiä. Erot kahden median vä-
lillä ovat kuitenkin suuret.

“YouTubeen tehdessä me voi-
daan lähteä Jarpin ja kameramie-
hen kanssa liikenteeseen ‘go with 
the fl ow’ -fi iliksellä. Siinä pääsee 
samaan tekemisen intoon, mistä 
kaikki alkoi. Se on aitoa ja per-
soonallista matskua.”

“Kun tehdään Duudsonit tuli 
taloon, niin siinä castataan perhe 
ja mennään ison ryhmän ja vii-
den kameran kanssa sinne ja vas-
ta paljon myöhemmin näet, mitä 
tuli tehtyä, kun se pökäle puske-
taan telkkariin. Etkä sä voi valmiis-
sa enää muuttaa suuntaa. YouTu-
bessa teet tänään videon, postaat 

sen huomenna ja katsot mitä fanit 
tykkää ja jatkat ens viikolla siihen 
suuntaan”, Jukka selittää.

Isompi tuotanto ei aina ole 
kekseliäämpi. Muun muassa 
tässä suhteessa Duudsonit ovat 
joutuneet ottamaan oppia nuo-
remmiltaan.

“Vuoden parin aikana, mitä tä-
hän on panostettu, on käyty kyl-
lä sellainen oppimatka! Meillä oli 
pitkät introt ja diiba-daabat siitä, 
mitä ollaan menossa tekemään. 
Meille sanottiin, että ei, ei, ei, sii-
nä juostessa kerrotte, mitä olette 
tekemässä. Itekin oli jo niin pe-
rinteisen telkkarin tekemiseen 
juurtunut, että tää oli huikean 
siisti oppimatka. Siisteintä on 
kuitenkin nähdä näiden nuor-
ten into ja kapinallisuus.”
Kuuntele Dudesons-Jukan 
haastattelu: city.fi /tubecon

Synnyttikö YouTube Suomen kaikkien 
aikojen musavientituotteen?

Halusin tehdä 
videoista 
itseni näköisiä. 
Näköjään se 
maistui.

Soikku Pasiviheraho Janne Naakka
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Keskiviikko 8.10.
Suunsin sekoitus elektronista musiik-
kia, indietä, shoegazea ja krautrockia 
ei myy stadioneita täyteen, mutta mu-
salehtien palstoilla ja hipsteruskot-
tavilla festareilla bändi on kova sana. 
Vyöllä on muun muassa ar-
vostetun NME-lehden valin-
ta vuoden parhaaksi uudeksi 
yhtyeeksi vuodelta 2011.
Suuns, Kuudes Linja, Helsinki.

TU
LE

VA
T

Keskiviikko 8.10.
Stratovarius kuuluu dinosauruksiin. 
Power metal -yhtye heittää konsepti-
kiertueen. Vanhassa vara parempi – 
keikkasetti rakentuu vuonna 1997 jul-
kaistun Visions-albumin varaan. Biisit 

tahkotaan levyn järjestykses-
sä alusta loppuun kuudella eri 
keikalla lokakuun aikana.
Stratovarius, 
Lutakko, Jyväskylä.

Perjantai 
10.10,
Pepe Willberg koki tä-
nä kesänä renessans-
sin Saimaa-yhtyeen 
myötä. Korjaamolla pää-
see nauttimaan Pepe & Saimaan aino-
asta klubikeikasta. Tehosekoittimesta 
tutun Matti Mikkolan sävellykset tarjo-
avat maagisen kokemuksen.
Pepe Willberg, Korjaamo.

MENOT

LOPPUVUODEN TEATTERIT

Vallankumous
JUHA Siltasen käsikirjoittama ja Lau-
ri Maijalan ohjaama Vallankumous vie 
KOM-teatterin perusasioiden äärelle. 
“Pankkien rahat kansalle! Maailman-
laajuinen veljeys voimaan heti!” Tari-
na sijoittuu vuoden 1917 Helsinkiin, 
jossa tapahtuu erikoinen vallanku-
mous. Kirkko muuttuu vallankumo-
uksen näyttämöksi, sirkukseksi ja ka-
bareeksi. Vallankumous perustuu to-
dellisuuteen, muttei ole ennen tullut 
kerrotuksi teatterilavalla.
kom-teatteri.fi 

KOM-TEATTERI

Mielipuolen päiväkirja
HELSINGIN teatterikartan uusi tulokas, 
nuoren Roope Salmisen johtama Klubi-
teatteri tarjoilee Tampereeltakin tutun 
neronleimauksen, Martti Suosalon täh-
dittämän Mielipuolen päiväkirjan. Se on 
näytelmä, jossa Suosalo astuu samoi-
hin saappaisiin, joissa Tarmo Manni 
talsi kolmekymmentä vuotta sitten. 
Gogolin samannimiseen klassikkoon 
perustuva Suosalon tulkinta on saanut 
hehkutusta muun muassa Hesarilta, jo-
ka kehui sen minimalismia.
klubiteatteri.fi 

KLUBITEATTERI

Vallankumous. Mielipuolen päiväkirja. Palsa.

Underground on massiivinen
Ja Supermassive-festari tekee kaikkensa alleviivatakseen sitä.

TEKSTI: PANU JANSSON
KUVA: TUOMAS LAURILA

SUPERMASSIVE-festari lokakuun 
lopulla kerää helsinkiläiset klubit 
harvinaiseen yhteistyöhön, kun 
keikkoja järjestetään Tavastialla, 
Circuksessa, Ääniwallissa, Kuu-
dennella Linjalla, Korjaamolla ja 
Semifinalissa. Tarkoituksena on 
tarjota kävijoille matka läpi un-
dergroundin festareilla, missä eri 
genrejen maanalaiset tarjoilevat 
parastaan.

Supermassivessa lavan ottaa hal-
tuun muun muassa Shellac, jonka 
paluuta Suomeen on saatu odottaa 
1990-luvun lopusta asti. Supertuot-
taja Steve Albinin (Nirvana, Pixies, 
The Stooges) johtama kolmikko te-
kee paluun Dude, Incredible -albu-
millaan. Levyä odotettiin kieli pitkäl-
lä muun muassa vaikutusvaltaisessa 
Pitchfork-mediassa ja Shellac heit-
tää huumaavaan settinsä Helsingin 
lisäksi muun muassa arvostetuilla 
Primavera-festareilla.

Toinen kiinnostava nimi Super-
massivessa tulee räpin puolelta, 
kulttimainetta nauttivan Sub pop 
-levymerkin riveissä levyttävä ko-
keellisen hip hopin kokoonpano 
Shabazz Palaces. Ishmael Butlerin 
ja Tendai Marairen muodostamalla 
bändillä ei ole ensin mainitun Shel-
lacin kanssa juuri muuta yhteistä 
kuin omaehtoinen tekemisen tapa.

Samaan kastiin kuuluu myös yksi 
festareiden kiinnostavimmista suo-

malaisnimistä, Circle. Suomalaisen 
vaihtoehtomusiikin kruunaamatto-
mat kuninkaat ovat esiintyneet eri-
laisella setupilla ja eri nimillä. Tällä 
kertaa on luvassa laajennetun Circ-
len erikoisshow Circle vs. Circle -ni-
mellä.

Supermassive on kiinnostava tu-
lokas tapahtumakartalle. Odyssey 
Through Underground tuntuu vir-
kistävältä konseptilta Scandinavian 
Music Groupin tähdittämän Flow’n 
ja lopettaneen Kuudennen Aistin 
Helsingissä. Tapahtuma on rennosti 
levähtänyt ympäri kaupungin par-
haita klubeja ja artistilista vaikut-
taa siltä, että jokainen voi oppia ja 
kuulla siitä jotain uutta.

Ulkomaan ihmeistä Supermassi-
veen saapuvat lisäksi muun muas-
sa The Fall (UK), Fabio Frizzi (IT), 
Cold Cave (US), Tim Hecker (CAN), 
Earthless (US), Gnod (UK) ja Bong 
(UK). Suomalaisista esimerkiksi K-
X-P, Khid & RPK, Oranssi Pazuzu, 
Imatran Voima ja Taco Bells & Pek-
ko Käppi.

Supermassive, Tavastia / The Cir-
cus / Ääniwalli / Korjaamo / Kuu-
des Linja / Semifi nal, 22.–26.10.

Tapahtuma on leväh-
tänyt rennosti ympäri 
kaupungin klubeja.

Circle kuuluu suomalaisen undergroundin pioneereihin.
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Lauantai 11.10.
Omaehtoisellla tuotannollaan paikan 
RCA-levy-yhtiössä napannut Kid Ink on 
yksi ison menestyksen kynnyksellä ole-
vista jenkkiräppäreistä. Hän 
sai nimensä tatuoidusta 
pinnastaan, jonka työs-
tämisen hän aloitti 
16-vuotiaana.
K id Ink , No s t ur i , 
Helsinki.

Keskiviikko, 
15.10.
Cannibal Corpse on yk-
si pitkäikäisimmistä ja tunnetuimmis-
ta death metal -jyristä. Jyrinä ei osoita 
laantumisen merkkejä, kun yhtye keik-
kailee A Skeletal Domain -albuminsa 
tiimoilta. Bändin basisti Alex Webster 
kuvaili sitä vielä synkemmäksi kuin ai-
empia. Voiko se olla edes mahdollista?

Cannibal Corpse, Nosturi, Helsinki.

Perjantai, 17.10.
Festarisuutelullaan kd:n 
Marjatta Rätyä järkyttänyt 
Olavi Uusivirta on tätä nykyä 
Suomen virallinen suuteli-
ja. Olavi Uusivirta tekee 
muutakin kuin puhuu ja 
pussaa, nimittäin heittää 
intensiivisiä keikkoja.
Olavi Uusivirta, 
Virgin Oil, Helsinki.

Palsa
KRISTIAN Smeds ja Rosa Liksom ovat 
varmasti aivan oikeat tyypit tekemään 
näytelmän taiteilija Kalervo Palsas-
ta. Välillä häiriintyneen rajat ylittänyt 
Palsa oli hahmo, josta löytyy syvyyttä. 
Smeds tarjoaa Palsallaan kutsun ku-
vantekijän rikkinäiseen sielunmaise-
maan. Se on hullujen ja humalaisten, 
hinttien ja huorien, hukattujen ja ha-
kattujen, kodittomien ja kadonneiden 
hetki. Valitettavasti esitykseen pääsy 
on peruutuslippujen varassa.
kansallisteatteri.fi 

KANSALLISTEATTERI

Perjantai, 17.10.
Risto Ylihärsilä on harvinainen suoma-

lainen lauluntekijä, jonka herkkyys 
ja tasapaino, tai sen puute, heijas-
tuvat hänen musiikkiinsa. Vilpittö-
myys toi Risto-yhtyeelle ansaitun 
25 000 euron Teosto-palkinnon 
neljännestä albumistaan II. Risto 
pitää kokea livenä.
Risto, Bar 15, 
Seinäjoki.

Lauantai, 18.10.
Jazz-piireissä Hailu Mer-
gia ei yleensä esittelyjä 
kaipaa, mutta valitetta-
van harva suomalainen 
tuntee vielä tämän legendan. Afrikka-
laisen rytmin ja elektronisen funk-vään-
nön mestareihin lukeutuva Mergia oli jo 
1970-luvulla osa Walias Bandia. 
We Jazz: Hailu Mergia, 

Kuudes Linja, Helsinki.

Ihanat ihmiset
KOSK A Q-teatterin Kaspar Hausar on 
niin naurettavan loppuunmyyty ja puh-
ki analysoitu, nostetaan esiin toinen 
saman teatterin luomus, Antti Hieta-
lan Ihanat ihmiset. Jani Volasen, Min-
na Haapkylän, Elina Hietalan ja Jussi 
NIkkilän tähdittämä näytelmä kertoo 
pariskunnasta, joka saa eteensä vaih-
toehtoja. Valinnanvapaus ei ole aina 
helppoa. Jotain on valittava ja vaikka 
kuinka pyrkii valitsemaan oikein, kui-
lun reuna lähenee. 
q-teatteri.fi 

Q-TEATTERI TAMPEREEN TEATTERI

Ihmisen osa
K ARI Hotakaisen kirjoittama ja Marika 
Vapaavuoren ohjaama Ihmisen osa on 
tämän syksyn kovin juttu Tampereen 
Teatterissa. TT:n näytelmä säilyttää 
kosketuksen Hotakaisen kirjaan, mutta 
irrottautuu sen arkisuudesta epärealis-
tisille leveleille. Näytelmän keskiössä 
on Anja Pohjolan esittämä äitihahmo, 
joka kirjoittaa postikortteja kolmelle 
lapselleen ja antaa arkisia neuvoja. 
Näytelmän äidillä Salme Malmikun-
naksella on asiaa ja hän antaa sen tulla.
tampereenteatteri.fi 

Ihmisen osa.Ihanat ihmiset.
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Hip hopin isoisä 
hyvällä asialla
KURTIS  Blow on yksi hip hopin 
pioneereja, joka julkaisi ensim-
mäisen singlensä jo 1970-luvun 
puolella. Hip hopin yhdeksi mer-
kittävimmistä standardeista nous-
sut The Breaks toi rapin ensim-
mäistä kertaa osaksi valtavirtaa 
vuonna 1980. Sittemmin samp-
lereiden ja rumpukoneiden pio-
neeri on esiintynyt muun muassa 
rasismin, alkoholin ja huumeiden 
vastustajana.

The Breaks on esimerkki ikuises-
ta räppianthemista, joka elää sekä 
alkuperäisversiona että useissa uu-
sissa sämpläyksissä. Kurtis Blow’n 
on sanottu olevan ensimmäinen 
kaupallisesti menestynyt räppäri ja 
myös ensimmäinen joka teki diilin 
ison levy-yhtiön kanssa. The Breaks 
oli ensimmäinen räppisinkku, joka 
myi kultaa.

Viime maaliskuussa Kurtis 
Blow sai huomiota myös 

kotikaupungiltaan New Yorkilta. 
Hän, Afrika Bambaata ja Melle Mel 
kuuluivat räpin originaattoreihin, 
joille New Yorkin kaupunginjohto 
myönsi virallisen tunnustuksen 
vaikutuksestaan kaupungille. 

Kurtis Blow, Korjaamo, 
Helsinki, 11.10.

S T O N E R  rockilla on Suomessa 
vankka kuulijakunta ja tätä skeit-
tareiden, muusikoiden ja ties min-
kä rockhippien ryhmää tulee viih-
dyttämään kestosuosikki, jo 1987 
hynttyyt yhteen laittanut Fu Man-
chu.

Fu Manchu on pöllinyt nimen-
sä kirjailija Sax Rohmerilta, jonka 
romaaneissa julma kiinalainen 
rikollisnero Fu Manchu seikkaili 
1900-luvun alkupuolella. Melkein 

yhtä kauan, eli viisi vuotta, on Fu 
Manchun edellisestä levystä. Tou-
kokuussa julkaistu uutukainen Gi-
gantoid on 17-raitainen setti, joka 
on tarjolla Noiseyn kautta ilmai-
seksi streamattavana. 

Levyjä tehdään siksi, että pääs-
tään keikalle. Vuosia mennään 
vanhoillakin biiseillä, mutta jos-
sain vaiheessa on pakko lykätä 
uutta ulos, jotta pääsee pitkälle 
USA:n kiertueelle ja siihen pe-

myi kultaa.
Viime maaliskuussa Kurtis 

Blow sai huomiota myös 
Kurtis Blow, Korjaamo, 

Helsinki, 11.10.

rään Eurooppaan, kuten Fu Man-
chu parhaillaan.

Saundillisesti bändi ei ole jää-
nyt junnaamaan paikalleen, vaan 
syventää tuotantoaan uudellaan 
synkempään ja raskaampaan 
suuntaan. Sama tutkimusmatka 
jatkuu, sillä jatkossakin luvassa 
on uutta tuotantoa.

Fu Manchu, Nosturi, Helsinki, 
Perjantai, 17.10.

FU Manchu ei lähde kulumallakaan

Fu Manchu jaksaa vääntää uutta raitaa.

On vain yksi Kurtis 
Blow.

Suomalaista kansanperinnettä hunnuttuna 
progressiiviseen metalliin on tarjolla Virgin 
Oilissa 10.10. Amorphis vie Rock Tourinsa 
Helsingin lisäksi Seinäjoelle, Turkuun, 
Joensuuhun ja Jyväskylään.
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SUHDEKLINIKKA

TILASTOKESKUKSEN mukaan jo lähes kym-
menes perheistä on uusperheitä, eli per-
heitä, joissa vähintään toisella aikuisella 
on alaikäisiä lapsia jo edellisestä liitosta. 
Perheneuvojan mukaan uusperheestä voi 
kasvaa hyvinvoiva poppoo, jos uuspari hy-
väksyy sen, ettei perheestä tule koskaan 
ydinperhettä, ja jos kumppanit kestävät 
tiiminä kaikki ympäristön paineet.

”Monet uusperheet hakevat nykyisin 
apua jo suhteen alkumetreillä”, kertoo 
perheneuvoja ja psykologi Outi Lepistö.

”Uusperheen muodostaminen tai pur-
kautuminen koskettaa niin monien ih-
misten elämää, että tämä on mielestäni 
plussaa. Monet uusparin ongelmat ovat 
ennaltaehkäistävissä. Jo tieto siitä, että 
uusperheellä on omat kehitysvaiheensa, 
rakenteensa, rajansa ja sääntönsä, ehkäi-
see turhia eroja”, kertoo Lepistö.

Lepistön mukaan uusperheet elävät ko-
vissa ristipaineissa. Ne rakentuvat erojen 
pohjalta, ja perheen vakiintuminen vie jo-
pa vuosia.

”Aikuisten on tärkeää ymmärtää ja hy-
väksyä, ettei uusperheestä tule ydinper-
heen kaltainen. Uusperheen perustami-
nen on harvoin oikotie onneen, vaan se 
vaatii paljon työtä, sitoutumista ja kärsi-
vällisyyttä sekä monien vaikeuksien voit-
tamista. Lapset toivovat usein, että hei-
dän biologiset vanhempansa palaisivat 
yhteen, ja ex-puolisot saattavat toivoa, 
etteivät heidän entiset puolisonsa onnis-
tuisi uusissa parisuhteissaan”, Lepistö ku-
vailee.

”Kokemukseni mukaan monet uusper-
heelliset elävät kuitenkin onnellista elä-
mää, jopa elämänsä loppuun asti. Mitä he 
tekevät oikein?”

Lepistön mukaan uusperheen luonnol-
listen vaiheiden tietäminen helpottaa sii-
nä elämistä.

Uusperheen vaiheet

1. Alkusykli (kesto noin 2-3 vuotta)

• Rakastunut pari katsoo suhdettaan 
 vaaleanpunaisten lasien läpi.
• Puolison lapset otetaan avosylin vastaan.
• Uskotaan, että kaikki tulevat uusperheessä
 onnellisiksi.
• Syklin loppupuolella alkavat unelmat kariutua 
 ja kielteiset tunteet nousta pintaan.
• Äiti-/ isäpuolet tuntevat itsensä pettyneiksi 
 ja voivat huonommin.
• Esiintyy lojaliteettiristiriitoja.

2. Keskivaihe (kesto noin 1-3 vuotta)

• Täysrähinä- tai poterovaihe päällä. 
 Paineet alkavat purkautua.
• Pinkit lasit sumenevat ja kumppani alkaa vaikuttaa
 ihan normaalilta ihmiseltä vahvuuksineen ja 
 puutteineen.
• Biologiset sukulaiset saattavat liittoutua. Isä- 
 tai äitipuoli jää helposti yksin, ja tuntee itsensä 
 ulkopuoliseksi.
• Exät saattavat yrittää säätää uusperheen 
 elämää. Tarvitaan rajoja.
• Tunteita selvitellään, ehkä riidellään reippaasti.
• Ratkaisuja aletaan työstää. Tarvitaan uusia 
 pelisääntöjä.

3. Myöhäisvaihe

• ”Meidän lauma” on muodostunut.
• Parisuhteella on vankka perusta.
• Uusperheen sisäiset ja ulkoiset roolit vahvistuvat.
• Avoimuus ja läheisyys lisääntyvät.
• Aikuiset toimivat enemmän yhteisenä rintamana.
• Odotukset uudesta perheestä ovat aiempaa 
 realistisempia, ja tyytyväisyys lisääntyy.

Lepistö näkee uusperheiden runsaiden 
haasteiden lisäksi uusintakierroksen edut.

”Entinen liitto on opettanut jotakin oleel-
lista itsestä ja parisuhteesta. Uudessa suh-
teessa ei haluta tehdä ainakaan samoja vir-
heitä kuin edellisessä”, Lepistö kertoo.

”Jokainen parisuhde on omanlaisensa, 
kahta samanlaista ei ole. Jokainen parisuhde 
muokkaa meitä ihmisenä ja toisaalta me itse 
muokkaamme jokaista parisuhdettamme.”

Akvaariorakkautta
52 709 perheessä
Uusperhe elää ristipaineessa, mutta kokemukset 
vastoinkäymisistä auttavat.

Kiinnostaako löytää ratkaisuja omaan 
tai muiden parisuhteeseen? Suhdekli-
nikka tarjoaa vastauksia parisuhteen 
solmukohtiin. Aiheet: Eroaminen, mus-
tasukkaisuus, seksi, kommunikaatio, 
bilettäminen, pettäminen, porno, si-
toutuminen ja uusperhe.

city.fi/suhdeklinikka
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KUN Helsingissä kasvanut Vesta Burman, 20, muutti tou-
kokuussa Turkuun, alkoi tapahtua.

”Olin Helsingissä jotenkin tukossa. Tuntui, että olen näh-
nyt siellä jo tarpeeksi ja halusin muualle.”

Turkuun Burman päätti lähteä hetken mielijohteesta. Sa-
malla tavalla, millä ihmiset elokuvissa pyörittävät silmät 
suljettuna karttapalloa ja lähtevät sinne, minne sormi pal-
lon pysäyttää.

Kun Burman pääsi Turkuun ja lukot aukesivat, sai hän 
ensimmäisen singlensä julkaistua. Biisin nimi on Varjo ja 
se julkaistiin kesäkuussa. Aggressiivisella tavalla koskettava 
sinkku keräsi heti ansaittua huomiota. Suosio tuli yllättäen, 
eikä muita valmiita biisejä vielä ole, mutta Burman toivoo, 
että EP saadaan valmiiksi jouluun mennessä. Jos ehditään.

Uusturkulaisuuden ainoa huono puoli on nimittäin se, 
että musiikintekokumppani asuu Helsingissä. Afromikko-
na tunnettu Mikko Duke on Burmanin ensimmäinen seula 
kaikessa musiikissa, mitä hän tekee.

”Lähetän yksinker-
taisia demoja Mikol-
le ja Mikko sovittaa ne 
uusiksi. Varjokin oli 
aluksi herkkä, epävi-
reisellä ukulelella soi-
tettu simppeli biisi, 
mutta Mikon käsissä se 
muuttui massiiviseksi 
progepläjäykseksi.”

Tulevan EP:n sisäl-
tö on Burmanille itsel-
leenkin vielä mysteeri. 

Materiaalia on paljon, mutta se muokkautuu vielä. Ainakin 
biisit ovat henkilökohtaisia, ja hän toivoo, että hifi stelylinja 
jatkuu. Burman vitsailee tekevänsä lastenlauluja, jotka Du-
ke sovittaa aikuisille sopivaan makuun. Hän ihailee yhteis-
työkumppaniaan, sillä tällä on valtavasti tietoa ja kokemusta 
musiikista.

 ”Mulla on vielä itsellä paljon kasvunvaraa niissä kengissä, 
ja opin Mikolta koko ajan tosi paljon.”

 Burman on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt moneen 
mukaan. Hän on opiskellut musiikkiteatteria, esiintynyt 
musikaaleissa, laulanut rap-yhtyeessä ja ollut mukana trip 
hop -projektissa. Soolohommiin ei ollut koskaan kiire – nyt 
näin vain pääsi käymään.

”Olen ollut monissa eri projekteissa mukana, koska tykkään 
joutua ulos omalta mukavuusalueeltani. Mulle on aina ollut 
kuitenkin selkeää, että haluan säveltää ja sanoittaa itse.”

Burman on erityisen onnellinen siitä, että ihmiset ovat ot-
taneet Varjon niin henkilökohtaisesti. Hän on saanut paljon 
palautetta sekä tutuilta että tuntemattomilta siitä, millaisia 
tunteita biisi heissä herättää.

”Ei musiikissa ole mitään järkeä, jollei se kosketa jollain 
tapaa.”

Varjo on eittämättä kappale, joka herättää tunteita – niin 
tunnelmoinnillaan kuin kauniilla sanoillaankin. Sanoituk-
set ovat nuorelle laulaja-lauluntekijälle tärkeitä sekä omissa 
kappaleissa että muiden musiikissa. Burman vitsailee kut-
suvansa itseään lyriikkamuijaksi.

”On mulla myös paljon lempibiisejä, joiden lyriikoista en 
ymmärrä mitään. Joskus on kivaa, ettei tarvitse samaistua. 
Tai olla samaistumatta.”

TEKSTI:  TIIA RANTANEN

Vesta haluaa 
herättää 
tunteita
Laulaja-lauluntekijä Vesta tekee
aikuisille sopivia lastenlauluja.

KULTTUURI

 Musavisassa 

> Ensimmäinen ostamasi levy? 

Ostin Tuurin kyläkaupasta 
Protoni-nimisen yhtyeen levyn. 
Se oli joku poikabändi, 
ja niillä oli coverversio 
Jari Sillanpään Satumaasta, 
josta tykkäsin tosi paljon.

> Viimeisin ostamasi levy? 

Oi voi, hmm. Ostan tosi harvoin 
levyjä. Muistan viimeksi pidelleeni 
käsissäni ja aarteenani Antti 
Autio Trion ensimmäistä EP:tä, 
Vieraita Kankaita. Antti Autio Trio 
on yksi inspiraatioartisteistani.

> Kaikkien aikojen paras biisi? 

Queenin liveveto biisistä In The 
Lap Of The Gods. Kappaleen tunnelmat 
vaihtelevat laidasta laitaan, 
ja liveveto on vaan tosi kreisi. 
Siinä on läsnä kaikki musiikin 
elementit. 

> Noloin suosikkibiisi? 

Tiktakin Sekoitat mun maailman, 
se on ihana! Rakastan Tiktakia! Mua 
harmittaa etten oo löytänyt tielleni 
sellaista tyttöporukkaa, joka 
perustaisi yhdessä tyttö-poppibändin.

”Musiikissa ei 
ole mitään järkeä, 
jos se ei kosketa.



“Kolmen vuoden
takuu on näille ihan
normaalia arkea.”

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI


