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Kuva: Kari Nuolinko

Koronan sävyttämä kausi
päättyi totuttua aiemmin
Kuluva kausi tullaan muistamaan paitsi koronasta, myös
pitkän mitaliotteluputken
katkeamisesta. Kampparit on
pelannut edelliset 11 vuotta
peräkkäin Bandyliigan mitalipeleissä. Tuo jakso on tuottanut 2 upeaa Suomenmestaruutta, 2 hopeaa ja 3 pronssia,
eli kaikki seurahistorian mitalit. Tälle kaudelle tavoitteet
olivat edelleen mitalipeleissä,
mutta ensimmäinen pudotuspelikierros ja kevättä kohti peliään huikeasti parantanut Porin Narukerä vei ottelusarjan
kahdella voitolla ja eteni ansaitusti välieriin, jossa se kohtaa Veiterän.


Jatkuu seuraavalla sivulla.

rakennuttamispalvelu

PAASONEN
044 252 7501

Puustellintie 16, 52300 Ristiina
rakennuttamispalvelu.kp@surffi.fi

Kiiskinmäen Kahvio
Otavankatu 14–16, 50130 Mikkeli, puh. 015 214 030
Avoinna joka päivä klo 6.00–22.00

Pettymyksen
takana valoa
Koska kausi on päättynyt
vasta aivan juuri, ei syvempiä
syitä varhennetun kesäloman
alkamiseen ole ehditty ruotimaan. Tulevina viikkoina
asioita tullaan varmasti käymään lävitse.
Se on kuitenkin selvää,
ettei päätä tarvitse painaa
pensaaseen. Rajun nuorennusleikkauksen alla oleva
joukkue teki parhaansa ja paransi kauden mittaan selvästi.
Nuoret pelaajat täyttivät upeasti odotukset; Topi Saukkonen, Aki Manninen, Karo
Liimatainen, Severi Noponen ja Elmeri Hämäläinen
nousivat isompiin rooleihin
joukkueen runkopelaajina
ja myös useampi muu juniori-ikäinen pelaaja kehittyi
ja pääsi hakemaan arvokasta
kokemusta miesten peleistä.
Yli puolet, eli peräti 10
edustusjoukkueen pelaajaa
jatkaakin vielä kautta Nuorten Bandyliigan (P21) pudotuspeleissä tavoitteena kirkkaimmat mitalit.
Isossa roolissa kuluneen
kauden joukkueessa oli luonnollisesti myös kokeneet pelaajat. Hauskan veljestrio
on tuonut pelin jokaiselle
osa-alueelle valtavan määrän
kokemusta, osaamista ja tehoja sekä luoneet pukukopissa hyvää henkeä ja huumoria.
Iisakki Kaivola on ottanut
jälleen ison askeleen eteenpäin ja enemmän vastuuta.
Sami Mikkola on viimeistään
nyt noussut Bandyliigan puolustajien eliittiin ja on kehittynyt paljon myös pallollisena
pelaajana.
Kamppareiden ja sen edustusjoukkueen toiminta ja tulevaisuus pohjaa seuran vahvaan juniorityöhön. Tulevaisuus näyttääkin erittäin
valoisalta. Tulevan kauden
joukkuetta aletaan rakentamaan lähiviikkojen ja -kuukausien aikana.

Joni Maaranen. 

Kuva: Kontrastia/Pihla Liukkonen

Kiitos
Joni Maaranen!

Mitä tekee
Kimmo?

Yli 500 pääsarjaottelua pelannut luottopuolustaja Joni
Maaranen pelasi perjantaina
viimeisen pääsarjaottelunsa.
Bandyliigalegenda kiittelee
niin ikään seuran hyvää juniorityötä: ”On eri juttu lopettaa, kun tietää että ryhmään
tulee koko ajan innokkaita ja
motivoituneita pelaajia”
Kiitos upeasta urasta ja
lajin eteen tekemästäsi työstä
Joni! Toivottavasti työsi lajin
parissa jatkuu.

Toinen seuraikoni, Kimmo
Huotelin on Jonin tapaan
väläytellyt uskomattoman
uransa päättymistä kuluvaan
kauteen ja harmittava loukkaantuminen runkosarjan
viimeisessä ottelussa piti ”Kapun” poissa lyhyeksi jääneistä
pudotuspeleistä. Vaikka jossittelu on aina täysin turhaa,
ei malta olla miettimättä mitä huimassa kunnossa olevan
Kimmon mukana olo puolivälieräpeleissä olisi mahdol-

lisesti muuttanut…
Kimmon ratkaisusta ja
muista pelaajauutisista kerromme heti kun ilmoitettavaa ilmenee.

Lämmin kiitos
kaikesta tuesta
Kamppareiden edustusjoukkue kiittää taustajoukkojaan,
yleisöä ja tukijoita hienosta
yhteistyöstä hankalan ottelusiirtoja, epävarmuutta ja tyhjille katsomoille pelaamista
sisältäneen kauden läpi viemisestä – toivottavasti syksyyn mennessä päästään palaamaan normaaliin arkeen
ja luomaan ottelutapahtumat
yhdessä hienon yleisön kanssa. Pysykää terveinä!
Lauri Tikanoja

Co2-pullojen
täyttö ja koeponnistus.
Painelaitteiden ja
kaasupullojen määräaikaistarkastukset.

Boot Winter
XL

79€

Soft Solid
XL

99€

Arktis
TR XL

139€
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Haluamme olla sinulle ja perheellesi

elinikäinen kumppani.
Osuuspankki on paikallinen ja suomalainen, asiakkaiden omistama pankki.
Päätökset tehdään täällä ja ne hyödyttävät omaa maakuntaamme.
Olemme turvallinen ja luotettava kumppani elämäsi eri vaiheissa.
Suurissa ja pienissä tarpeissa. Opiskeluaikana, kodin tai mökin
hankinnassa, auton ostossa tai remontissa. Katso henkilökuntamme
yhteystiedot ja omistaja-asiakkaan mainiot edut osoitteesta:
www.op.fi/suur-savo. Tervetuloa meille!
Varaa aika kätevästi verkossa www.op.fi
tai puhelimitse 0100 0500.
Puhelun hinta 0100-alkuiseen numeroon: pvm/mpm

WWW.KAMPPARIT.FI

MATTI AINASOJA
matti@ainastone.fi
p. 0400 428 744

www.ainastone.fi

HIIDENVUORI
LOUHINTA OY
Haltijanpolku 1, 50970 MIKKELI

0500 557 365

TOTEUTA UNELMASI
Tästä elämä alkaa. Tervetuloa tutustumaan alueen upeisiin hirsitalokohteisiin ja
kysymään asiantuntijoiden vinkit omaan rakennushankkeeseesi! Saat lisätietoja
esiteltävistä kohteistamme puhelimitse tai sähköpostilla Honka-myyjältämme.
Samalla voit varata sinulle sopivan henkilökohtaisen esittelyajan.
Voit myös tulla käymään toimistossamme, osoitteessa Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli.
Honka-myymälä avoinna ma–pe klo 10–17, muina aikoina sopimuksen mukaan.

TERVETULOA!
Honka-myyjä Eero Tikanoja
0440 347 777
eero.tikanoja@honka.com
www.honka.fi

Mikkeli

Erotuomareille on
kysyntää
Mikkeliläinen Tero Tuhkanen toimii Jääpalloliiton erotuomari- ja sääntövaliokunnan puheenjohtajana. Kun
Tero muutama vuosi sitten
joutui jättämään Bandyliigatuomaroinnin, ei mikkeliläisiä pääsarjatuomareita ollut pariin-kolmeen vuoteen,
kunnes ensin Kalle Korhonen ilmaantui täydentämään
aukkoa ja kaudelle 2019-20
Mikkelistä saatiin toinenkin
tuomari Bandyliigaan Jami Pöysän noustua nopeasti
korkeimman sarjatason tuomariksi.
Tero Tuhkanen, mikä on
erotuomaritilanne Mikkelissä ja valtakunnassa?

AIR

®

A K T I I V I P I I P P U

Air® on Härmä Airin uusi ilmanvaihdon sisältävä aktiivipiippu.

KORVAUSILMA
TULISIJALLE
ESILÄM MITET T YNÄ
Kukapa meistä ei haluaisi, että puhdas ilma kulkisi
kotona esteettä? AIR-korvausilmahormin avulla
tulisija on täysin riippumaton rakennuksen muusta
ilmanvaihdosta. Takka ei enää pölläyttele savua
asuntoon, sillä tulisija toimii omana suljettuna
järjestelmänään. Kun palamiseen tarvittava ilma
tulee ulkoa, piipun kylkeä pitkin, pysyy sisäilma
puhtaampana elämistä varten.

Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli
p. 0440 347 777

Junioripuolella meillä
Mikkelissä tuomaritilanne on
moneen muuhun paikkakuntaan verrattuna hyvä. Pienten päässä tuomareita on niin
paljon, ettei kaikille tahdo
riittää otteluita. Jääpallojuniorit ovat innostuneet tuomaroinnista, mutta vanhempien
junioreiden peleihin (-P17 ja
-P21) tuomaritarvetta kyllä
olisi, eli 20-30-vuotiaita nuoria olisi kiva löytää tuomarihommiin.
Bandyliigatasolla meillä
on valtakunnallisesti 23 tuomaria ja kymmenkunta uutta
toivotettaisi mielellään tervetulleeksi. Sopiva tyyppi joka
omaa hyvän luistelun ja lajiosaamisen pystyttäisi aika
nopeastikin kouluttamaan

Kalle Korhonen yhdessä Hannu Korhosen ja Lasse Pulkkisen kanssa valmistauKuva: Jere Korhonen
tumassa peliin. 
liigatasolle asti.
Eniten kaivattaisiin kuitenkin tällä hetkellä ehdottomasti naiserotuomareita.
Meillä pelataan Naisten Bandyliigaa, mutta naistuomarit
puuttuvat. Jääpalloa on kampanjoitu pitkään olympialajiksi, mutta Olympiakomitean sääntöjen mukaan naisten

peleissä tulee olla naistuomarit ja koko olympiahanke on
vaarassa ellei tilanne korjaannu. Ruotsalaiset olisivat innolla osallistumassa naistuomareiden koulutukseen.

Kalle Korhonen, mikä sai
ryhtymään tuomariksi?

No Tuhkasen Terohan
se houkutteli kurssille, kun
Hänskissä pyörin. Rahallakin huokutteli, kun sanoi että
näistä hommista ihan maksetaankin, nauraa Kalle.
Onhan tuo ihan loistava
liikuntamuoto, linjatuomari
luistelee liberon ja pakkien
kanssa suurin piirtein samat
kilometrit.
Jami, miksi rupesit erotuomarihommiin?

PALOTURVALLISUUS
kunnossa?
TULISIJOJEN JA
SAVUHORMIEN NUOHOUS

Tämähän on ihan älyttömän hauskaa, hieno ympäristö ja tosi mukava porukka. Pelasin itse 18-vuotiaaksi
ja sen jälkeen seurasin pelejä tiiviisti. Mietin useamman
vuoden, kunnes päätin lähteä
mukaan, ei ole tarvinnut katua!
Suosittelen lämpimästi entisille ja peliuraansa lopetteleville pelimiehille, kursseille
vaan!
Lisätietoja tuomarihommasta antaa Tero Tuhkanen.
Lauri Tikanoja

• Hormi- ja tulisijatarkastukset
• Hormien kunnostuspalvelu

HYVÄ SISÄILMASTO
Terveyttä, hyvinvointia
ja elämisen laatua.

ILMANVAIHTOLAITTEIDEN
• huolto ja puhdistus
• ilmanvirtamittaus- ja säätötyöt

Meiltä myös vaihtosuodattimet asuntoilmanvaihtoon, varaosapuhaltimet / siipimoottorit.

mikkelinnuohoustoimi.fi

Jami Pöysä.
Kuva: Lauri Tikanoja


Kampparit sai olla mukana ”lajilegenda”
Sami Laakkosen jäähyväisottelussa

WP 35 ja Kampparit yhteiskuvassa Kämärillä 12.2.2021 Sami Laakkosen jäähyväisottelun jälkeen. Kampparit voitti ottelun 8-1.

Bandyliigan runkosarjan ottelu 12.2.2021 WP 35 –
Kampparit ei ollut mikään
ihan tavallinen ottelu. Jääpallon ”lajilegendan” Sami
Laakkosen kasvattajaseura
WP 35 halusi kunnioittaa
Samin pitkän ja huikean uran

päättymistä järjestämällä hänelle jäähyväisottelun. Samin
toiveena oli ollut, että kyseinen ottelu olisi naapuriseura
Kamppareita vastaan. Juuri
Kamppareita vastaan käytyjen otteluiden juuret ylettyvät aina 80- luvun alkupuo-

lelle asti, kun ensimmäiset
kohtaamiset pienimmissä
junioreissa Laakkosella olivat
näiden kahden seuran välillä.
Laakkonen muistetaan
kentiltä Suomen kaikkien aikojen parhaimpana jääpalloilijana. Hänen vahvuuksiaan

olivat maalinteko sekä armoton työ kotiinpäin puolustuspelissä. Pitkän uran salaisuutena oli myös rautainen fyysinen kunto. Laakkonen pelasi pitkän uransa aikana niin
Suomen-, Ruotsin- kuin Venäjän sarjoissa. Meriittilista

Laakkosella on pitkä ja sieltä löytyvät mm. Suomen- ja
Venäjän mestaruudet. Laakkonen muistetaan myös 2004
Suomen toistaiseksi ainoan
maailmanmestaruuden ratkaisijana, kun hän teki Ruotsin Västeråsissa Ruotsia vas-

Kuva: Olli Manninen

taan pelatussa loppuottelussa
5-4 voittomaalin jatkoajalla.
Vuoden jääpalloilijaksi Laakkonen on valittu neljä kertaa.

Kampparit toivottaa
Samille hyviä ”eläkepäiviä”
jääpallokentiltä!

OTAVAN
MAALAUSTYÖ OY
Mutterinaukio 8
50150 Mikkeli

Sarjoja viedään
loppuun koronan
ehdoilla
Kamppareiden edustusjoukkueen pelit päättyivät harmillisesti puolivälieriin. Bandyliigan välierät alkavat keskiviikkona 24.2. Välierissä
kohtaavat Akilles – JPS ja
Veiterä – Narukerä. Finaalipaikka aukeaa kolmella voitolla. Bandyliigan finaali pelataan lauantaina 13.3.
Naisten sarja saatiin pelattua loppuun ja Kamppareiden sijoitus sarjassa oli toinen. Välierät ja mitalipelit
pelataan Lappeenrannassa
6.-7.3. Välierissä Kampparit
kohtaa Botnian. Runkosarjassa ottelut Botniaa vastaan
menivät tasan 1-1, joten tiedossa on tiukka kamppailu finaalipaikasta.

Lämpöä
Kotiin!
556

ME Pedestal +
lattialasi

P21 sarjassa osa peleistä jäi
pelaamatta, joten sarjajärjestys määräytyi pistekeskiarvon perusteella. Kamppareiden sijoitus sarjassa oli kolmas. Maanantaina 1.3 pelattavassa välierässä Kampparit
saa vastaansa Helsinki yj:n,
joka koostuu HIFK:n ja Botnia pelaajista. P21 mitalit ratkaistaan tiistaina 9.3.
P17 sarjassa Kampparit sijoittuu toiseksi pistekeskiarvon myötä ja etenee suoraan
välieriin. Tässäkin sarjassa
osa peleistä jäi pelaamatta.
Kampparit taisteli loppuun
asti sarjan voitosta. Harmillisesti kärkiottelu Kampparit-JPS jäi pelaamatta, sillä siinä olisi voinut kärkisija

JPS:n kanssa vaihtua. Sarjassa pelataan puolivälierät, joiden jälkeen tiedetään minkä joukkueen Kampparit saa
vastaansa torstaina 4.3 pelattavissa välierissä. Mitalit ratkaistaan lauantaina 6.3
paremmin sijoittuneen kotikentällä.
P15 sarjassa Kampparit oli
mukana kahdella joukkueella.
Koronasta johtuen P15 sarjan
lopputurnaus jää pelaamatta ja sarja pyritään viemään
loppuun yksittäisillä pudotuspeleillä. Kampparit P15/
musta voitti ylemmän sarjan
ja eteni suoraan välierään, joka pelataan sunnuntaina 7.3.
Välierässä vastaan tulee voittaja ottelusta Veiterä-Botnia.

SM-mitalit on tarkoitus ratkoa lauantaina 13.3.
P13- ja P11-sarjoissa Helsingin alueen joukkueet eivät
ole saaneet pelattua koronasta
johtuen pelejään, joten näissä
sarjoissa ei ratkota Suomen
mestaruuksia. Joukkueissa
pyritään järjestämään pelitapahtumia mahdollisuuksien
mukaan.
Kamppareissa toivotaan,
että joukkueet pysyvät terveinä ja sarjat saadaan vietyä
loppuun suunnitellun mukaisesti.
Kimmo Huotelin

Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli p. 0440 347 777

ASIANAJOTOIMISTO RÖNKÄ
asianajaja Petteri Rönkä
– vahingonkorvaukset, saatavien perintä
– perintöasiat, perunkirjoitukset
– testamentit, lahjakirjat, avioehdot
– rikosasiat

Asianajotoimisto Rönkä
Maaherrankatu 22 A 1, 50100 Mikkeli
Puh. 040 526 1710, faksi (015) 366 648
email: petteri.ronka@laki.inet.fi

Eija Himanen, Anu Tillanen, Katja Ahonen ja Netta Tuhkanen olivat tyytyväisiä voitetun Botniapelin jälkeen.

Täyden palvelun
lasitusliike!
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikkunalasit
Peilit
Lämpölasit
Suihkuseinät
Korjauslasitukset
Terassilasitukset
Saunan lasit
Pleksit,
polykarbonaatit

LASITUSLIIKE

LASI-SARANKI

Puh./faksi (015) 162 292
Yrittäjänkatu 30, Mikkeli • MA–PE 8.00–16.30
www.lasi-saranki.fi

Korkein luottoluokitus
yli 3 vuotta
Bisnode 2018

©

PUHEENJOHTAJAN Palsta

Seuratalous ja korona
Melko tarkkaan vuosi sitten
alkanut koronaepidemia on
vaikuttanut myös Kamppareiden toimintaan enemmän
ja pitempään kuin vuosi sitten kukaan osasi odottaa.
Maaliskuussa 2020 hänskissä
pelattu pronssiottelu Kampparit – JPS oli ensimmäinen
ilman katsojia pelattu ottelumme.
Keväällä ja kesällä tilanne
tuntui rauhoittuvan ja olimme aika optimistisia siitä, että pystyisimme aloittamaan
marraskuussa alkavan kilpailukauden suht koht normaalisti. Ensimmäiset pelimme
pystyimme pelaamaan tietyin rajoituksin yleisön edessä, mutta aika nopeasti korona nosti taas päätään ja palasimme pelaamaan tyhjille
katsomoille.
Kun Kamppareiden tilikausi päättyy huhtikuun viimeinen päivä, saamme tarkempia lukuja koronan vaikutuksesta seuratalouteen. Jo
nyt on selvää, että pääsylippuja otteluiden myyntitulot ovat
yli 90 % pienempiä kuin normaalisti. Kuluja on karsittu

kaikella mahdollisella ja järkevällä tavalla – unohtamatta kuitenkaan sitä, että pallon
pitää pyöriä mahdollisimman normaalisti. Vastaavasti varainhankintaa on lisätty
monin eri tavoin. Talkoita on
tehty myös kilpailukaudella ja
esimerkiksi Kamppari-Uutisia tehdään normaalia tiuhempaan tahtiin.
Vaikeista ajoista huolimatta seurassamme on ISO positiivisen tekemisen meininki!
On ollut hienoa seurata myös
junioreiden ja naisjoukkueemme edesottamuksia milloin missäkin päin Suomea.
Haluankin myös julkisesti
kiittää kaikkia Kamppareiden toiminnassa olevia, niin
pelaajia kuin myös taustajoukkoja. Olette tehneet uskomattoman hienoa ja tärkeää työtä näinä kovin vaikeina aikoina!
Erityiskiitos myös Kari
Nuolingolle taustajoukkoineen! On ollut hienoa seurata
myös junnu- ja naisjääpalloa
netin välityksellä lämpimällä kotisohvalla. Toivonkin,
että sama meininki jatkuu

HIFK ja Kampparit Bandyliigan ottelussa tammikuussa Kallion kentällä Helsingissä. HIFK:n fanikatsomo
Kuva: Mari Ukkonen
kertoo epidemiasta enemmän kuin tuhat sanaa. 
myös koronaepidemian jäätyä taakse.
Kilpailukausi alkaa olla
paketoitu muutaman viikon
päästä. Jo nyt voimme sanoa,
että olemme ottaneet myös
talouspuolella jonkinlaisen taisteluvoiton koronasta.

kauppakeskusakseli.fi

Laskut on maksettu ja ainakin voimme sanoa olevamme
monta kokemusta rikkaam-

pia. Toivottavasti selätämme
kuitenkin epidemian ja pääsemme seuraavaan kauteen

paremmista lähtökuopista.
Eero Tikanoja
puheenjohtaja

SÄHKÖURAKOINTI

Aapo Teittinen
+358 505 940 340

aapo.teittinen@gmail.com

Tauko arjesta
shoppailun,
taiteen tai
vaikka keilailun
merkeissä?
Kaikkea tätä ja reilusti
enemmän löydät meiltä
Kauppakeskus
Akselista.

Mika Roivas
touhuaa kahdessa
seurassa
Jalkapallosta ja MP:stä tuttu
Mika ”Roba” Roivas tunnetaan kaupungissa ehkä paremmin MP:n toiminnanjohtajana, mutta mieheltä
löytyy myös vahvaa jääpallotaustaa. Tällä kaudella energiaa uhkuva urheilumies on
myös toiminut Kamppareissa
P10/P11 ikäluokan valmentajana, jossa myös oma lapsi
Sylvi pelaa.
Lappeenrannan Veiterässä
jääpallo-oppinsa saanut Roivas muistelee jääpalloaikojaan lämmöllä. SM-mitaleita saavuttanut ja pari poikien
maaottelua pelannut Roivas
aloitti jääpallon 8-vuotiaana.
Perheen muuttaessa Mikkeliin 1995 jääpallon harrastaminen jäi ja pääpaino siirtyi
jalkapalloon ja MP:hen. Jalkapalloilun LaPa:ssa aloittanut pelimies teki MP:ssä pitkän ja hienon uran. Roivas oli
mukana voittamassa MP:ssä A-junioreiden SM-kultaa
vuonna 1998 sekä SM-hopeaa 1999 FC Mikkelin riveissä. Jalkapalloura jatkui

MP:ssä aina vuoteen 2014
asti. MP ”legendan” Juuso
Kangaskorven mukaan Roivas muistetaan pelikentiltä
armottomana taistelijana ja
valmentajien ihannepelaajana. ”Roba antoi kentällä aina
100%, oli esimerkillinen johtaja ja hän pystyi pelaamaan
paikkaa kuin paikkaa lukuun
ottamatta maalivahtina”.
Vuodesta 2018 MP:n toiminnanjohtajana aloittanut
ja 13 helmikuuta 40-vuotta
täyttänyt Roivas on tykännyt Kamppareiden yhteisöllisyydestä ja hyvästä hengestä: ”Kivaa on ollut ja tykkään touhuta pienten kanssa. Seuran hyvä tekeminen
ja me-henki on aistittavissa
Kamppareissa. Joukkueeseemme on tullut mukavasti
uusia harrastajia kauden aikana. Jääpallo on hieno ja helppo matalankynnyksen harrastus Mikkelissä ja Kampparit
tarjoaa laadukkaan ympäristön kehittyä jääpalloilijana.
Itseäni ja pelaajiamme toki
harmittaa turnausten ja eri-

tyisesti lopputurnauksen peruuntuminen koronan takia.
Onneksi uusia kausia tulee ja
koronakin toivottavasti helpottaa”.
Kampparit toivottaa Roballe ja MP:lle menestystä
alkavaan jalkapallokauteen!
Kimmo Huotelin

Mika Roivaksella
pysyy edelleen
pallo hallussa.

OPEL-MYYJÄSI

ALKAEN VAIN

19
781 €
TAI VAIN 189 €/KK

ALEKSI MUSAKKA
040 570 8236

1

ALEKSI.MUSAKKA@SOK.FI

TÄYSIN UUSI

OPEL CROSSLAND
ENSIESITTELYSSÄ PÄÄT KÄÄNTÄVÄ UUTUUS
Uusi Crossland on rohkeaa saksalaista suunnittelua, jossa on keskitytty
tosielämän käytännöllisyyteen. Kompakti katumaasturi tarjoaa arjen
kaikkiin tarpeisiin turvallisuutta, muunneltavat sisätilat ja korkean
istuma-asennon nautinnolliseen matkustamiseen. Täysin uusi Crossland
nyt ensiesittelyssä. Varaa koeajo ja vaikutu osoitteessa
opel.savonautokeskus.fi

Kamppareiden
ikioma ja
paikallinen
joukkuelääkäri:
Susanna
Vanhanen
Fysiatrian
erikoislääkäri
Työterveyslääkäri

Meidän
omamme.
Ikioma on aidosti paikallinen, täyden palvelun
lääkärikeskus & hammaslääkäriasema.
Meiltä Ikiomasta saat monipuoliset yleis- ja
erikoislääkäreiden palvelut – myös urheilijoiden
ja kuntoilijoiden erityistarpeisiin.

Varaa aika! Soita 015 321 320
tai klikkaa ikiomalaakari.ﬁ
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Tule koeajamaan uusi Crossland
Joustavuutta muunneltavilla sisätiloilla
Turvallisuutta korostava varustelu
Ajomukavuutta korkealla istuma-asennolla
Uusi Opel Crossland -malliston kokonaishinta alkaen 19 781,14 € (sis. toimituskulut 600 €). Malliston yhdistetty kulutus 5,7–6,4 l/100km ja CO2-päästöt 129–139 g/km (uusi WLTP-mittaus).
*Rahoitusesimerkki: Crossland Comfort kokonaishinta toimituskuluineen alkaen 19 781,14 €, korko 0 %, perustamiskulu 249 €, käsittelymaksu 12 €/kk, luottoaika 72 kk, käsiraha 4 999 €,
luoton määrä 15 031,14 €, kk-erä 189,07 €, suurempi viimeinen erä 2 459 €, luotto+luottokustannukset yhteensä 16 144,14 €, todellinen vuosikorko 2,14 %. Edellyttää luottopäätöksen ja
kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA. Rahoitustarjous koskee vain yksityisasiakkaiden uusia tilaus- ja kauppasopimuksia
ja on voimassa 28.2.2021 saakka. **Takuu viisi (5) vuotta / 100 000 km Opel FlexCare -jatkoturvalla, joista kaksi (2) ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Kuvan auto erikoisvarustein.

Lääkärikeskus
Hammaslääkäriasema
Puhelin 015 321 320
Puhelin 015 321 3260
Porrassalmenkatu 21, Mikkeli Hallituskatu 1, Mikkeli

Paikalliset terveyden ammattilaiset Ikioma Lääkärikeskus • Ikioma Hammaslääkäriasema • Aatunkulman Hammaslääkärit • Etelä-Savon Työterveys

Savon Autokeskus

HI E TAKATU 5, MI KKELI
MA-P E 9-18 | LA 10-15

