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15 kruu nua

Kasperi Kropsu
rullannee Tokioon

nn Uutiset. Kasperi
Kropsu on niitä
harvoja suomalaisia
rullalautailijoita,
jotka lähtevät tosissaa
n yrittämään
paikkaa vuoden 2020
Tokion
pialaisiin. Toisten mielestä olymrennon
skeittauksen muuntu
minen kilpaurheiluksi ei ole yksinke
rtaisesti suotavaa, toiset taas eivät
näe asiassa minkäänlaista ongelmaa.
Sivu 11

Neste ja Ikea yhteistyössä

ANNONSPRISER 2018
1/1-sida 250 x 370 mm

15.900:-*

1/2-sida ligg 250 x 176 mm

9.500:-

Suomen pääministeri

Juha Sipilä, Suomen

uutisviikon Viktor
Marin sekä

Suomi valloitti
Tukholman keskusta
n

Stefan löfven.

nn Ruotsinsuomalaiset.
Valtionpäämiehiä,
kulttuurihenkilöitä,
kansalaisten kanssa
debatoijia, artisteja…
, että lukemattomiin
Tukholman keskusta
selfieihin.
oli Mark Levengoodin sanoin ”mustanaan”
Presidentti Niinistö
totesi puheessaan, että
sekä suomalaisia,
ruotsinsuomalaisia
”Juhlat ovat aina parhai
että Suomesta kiinno
mmillaan
stuneita. Kungsträdgår
läheisten ystävien seurass
denilla eli Kuninkaana. Emme juhli pelpuutarhassa vietetti
kästään Suomen 100-vu
in viikonloppuna kolotista itsenäisyyttä,
mipäiväistä STHLM
vaan myös valtavaa
/Suomi-juhlaa Suome
molempien maiden
n hyvinvoinnin kehitys
100-vuotisen itsenäi
syyden kunniaksi.
tä, joka on perustunut
Jopa politiikot laittoiv
valtioiden määrätietoisel
at rennon vaihteen
le yhteistyölle.”
päälle, ja antautuivat
sekä keskusteluihin
Sivut 20-21

Turun sarjapuukott
aja
henkilöllisyys muut n
tui

nn Uutiset. Turun
terroriteon pääepäilty
on edelleen sama mies,
mutta kansainvä-

1/2-sida stå 122 x 353 mm

ruotsin pääministeri

lisen poliisiyhteistyön
ansiosta hänelle on
myös saatu oikea nimi
ja ikä.
Sivu 5

nn Talous ja työ. Nesteen
tavoitteena on korvata öljy
muovien raakaaineena.
Yhtiö on alkanut valmist
aa muoveja
uusiutuvista raaka-aineista.
Nesteen
mukaan uusiutuvien
muovien valmistusta on jo testattu
. Yhteistyökumppanina Nesteel
lä on Ikea.
Sivu 15

Ruotsi pyrkii
Suomen raiteille

nn Uutiset. Kilpail
ulle avautuva
Suomen henkilöjunaliik
enne kiinnostaa Ruotsin suuria
toimijoita.
Muun muassa Tukho
lman paikallisjunaliikennettä ja
metroa operoiva MTR Nordic
kertoo olevansa kiinnostunut haasta
maan VR:n
Suomen tarjouskilpailu
issa. Sivu 7

Rinne kommentoi
alhaista syntyvyyttä

nn Uutiset. SDP:n
puheenjohtajan
Antti Rinteen mukaa
n syntyvyyden
aleneminen on otettav
a vakavasti
poliittisessa päätöksenteos
sa.
–Puolueet eivät päätä
sitä, mitä makuuhuoneissa tapahtu
u, mutta voimme poistaa ihmisten
huolia perheen
perustamiseen liittyen
.
Sivut 2-3

9.500:Rabatter

1/4-sida 122 x 176 mm

5.250:-

1/4-sida 250 x 85 mm

5.250:-

1/6-sida 80 x 176 mm

4.200:-

1/8-sida 122 x 85 mm

3.650:-

2/18-sida 80 x 115 mm

3.650:-

1/12-sida 80 x 85 mm

2.500:-

1/18-sida 80 x 55 mm

1.950:-

* Omslag 4 (Baksidan)

18.500:-

4 införanden 10%
12 införanden 15%

25 införanden 20%
50 införanden 25%
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