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Hilding Pocket uudet trendikkäät värit saatavilla!
NYT!

tutustumistarjous

Hilding Pocket -runkopatjaparisänky
2 kpl 80x200 cm +
50 mm Hilding profiloitu
sijauspatja + altakierrettävät
tolppajalat 23 cm. (1.109,-)

-20%

799,Hilding Duo Pocket -jenkkisänky
Verhoiluväri beige tai musta.
Käännettävä patja kahdella eri kovuudella.
Koko 160x200 cm + altakierrettävät jalat.
Profiloitu Stemma Pocket sijauspatja 50 mm.

Valitse patja
painosi
mukaan!

Hilding Pocket

Pocket-patjoissa jokainen joustin on pakattu omaan pussiin.
Pussijousitus tukee ja myötäilee äänettömästi vartaloasi yksilöllisemmin kuin perinteiset joustimet. Saatavana värit beige,
ruskea ja musta.
• Pocket Medium sopii keskipainoisille nukkujille
• Pocket Fast on uudenaikainen, jämäkkä patja
suomalaiseen makuun

Hilding Pocket
Extra Fast-joustinpatja

699,- jauspatjoja!

• Pocket Extra Fast on erityisen kovan patjan ystävän valinta.
Patja on käännettävä, joten valita voi vielä kahden kovuuden väliltä.
Hilding Pocket -joustinpatja
Verhoiluväri beige.
Joustinpatja 80x200 cm +
Hilding profiloitu sijauspatja
(408,-)

298,-

Poistoerä si

Stemma Pocket -sijauspatja
160x200 cm, 50 mm profiloitu vaahtomuovi,
päällinen puuvillasekoitekangas, pesu 40°C.

99,-

Stemma Pocket -sijauspatja
80x200 cm, 50 mm profiloitu vaahtomuovi,
päällinen puuvillasekoitekangas, pesu 40°C.

49,-

Aktiiviraha MasterCard -kortilla
saat joustavasti ostokset mukaan
Stemmasta ilman käsirahaa ja
JOPA 10 kk EDULLISTA MAKSUAIKAA.

Lisää tuotteita myymälässä ja www.stemma.fi
Kalustetapa Iisalmi
Palvelemme
Pekankatu 7, Iisalmi
ma-pe 09-18, la 09-14
Puhelin (017) 823 140
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Lasten ja nuorten suuri
hiihtotapahtuma, Hippo – hiihdot
sunnuntaina 13.3.2011
Iisalmen
Paloisvuorella

Veikö joku
porstuasta porkat?
Mikäli vanhaan kansaan on uskominen, tietää kylmä ja talvinen helmikuu aikaista kevättä ja lämmintä kesää. Niitä odotellessa luonto
tarjonnee meille jo toisena vuonna peräkkäin upean hiihtokevään.
Maaliskuun alku on ainakin ollut lupaava ja toivottavasti yhtä aurinkoisia päiviä riittää koko maaliskuun, aina Paloisvuorella 18.-20.3. järjestettäviin veteraanien SM-hiihtoihin saakka. Meillä on taas kerran
valtakunnallisen tason kilpailut aivan oven takana, joten eiköhän
täytetä latujen varret ja kannusteta omat "tytöt ja pojat" huippusijoille! Kisatapahtuma on myös oivallinen mahdollisuus yrityksille ja
yhteisöille järjestää työntekijöilleen virkistävä ja liikkumaan motivoiva elämyspäivä. Ensimmäiset ovatkin jo heränneet tähän mahdollisuuteen, toivottavasti runsas joukko seuraa esimerkkiä.

Yhtä varmaa kuin kevään tulo, on maaliskuun puolivälissä järjestettävät Hippo –
hiihdot Iisalmen Paloisvuorella. Talvi on ollut jo toisen kerran peräkkäin runsasluminen ja mahdollistanut näin ollen hiihtämiselle hienot olosuhteet. Niinpä Visan järjestelykoneisto odottaakin runsaslukuisen joukon nuoria hiihtäjiä kisailemaan Paloskin
upeille laduille. Runsasta
osallistujajoukkoa järjestäjät toivovat jo senkin takia,
että vain viiden päivän päästä Hippo -hiihdoista koittavat veteraanien SM – hiihdot ja kisakoneisto saisi
näin tarvittavan ”viimeistelyharjoituksen” ennen kolmipäiväisiä mittelöitä. Ilmoittautumiset tulee tehdä
Visan toimistolle sähköpostitse 11.3. mennessä. Toimiston sähköpostiosoite on: kisatoimisto@iisalmenvisa.com
Tarkempia ohjeita löytyy Visan kotisivuilta www.iisalmenvisa.com
Tervetuloa rehtiin kisatunnelmaan koko perheen voimalla!

Lyhyestä virsi kaunis, nyt on aika päästää teidät ulos
nauttimaan Suomen keväästä. Mikäli hiihtäminen ei ole "se" juttu, ainahan voi käydä lenkkeilemässä tai vaikkapa luistelemassa. Yhtä kaikki,
talven parhaita päiviä ei kannata käyttää sohvalla lojumiseen. Ylös ulos ja lenkille siis!
Parhaimmat onnittelut koko Iisalmen Visan
puolesta Kerttu Niskaselle upeista hiihdoista
Oslon MM-kisoissa! Hienoa, että alueen nuoriso on saanut uuden pirteän esikuvan tämän
perinteikkään lajin parista.
Reipasta kevättä toivottaen,
Tommi Lähteinen
Puheenjohtaja, Iisalmen Visa.

Olutmestarin

o"

"Todellisten työjuhtien taisto"

t
"se ae

raktorien

Laskiaistapahtuma
Su 6.3. klo 12.00-15.00

kiihytyskisa

* Hevosajelua
* Liukumäki lapsille
* Savuporokeitto +
leikkeleet 12 ?
* Lapsille nakit/lihapullat 5 ?
* Kuumaa makkaraa ja kahvia
Puh. 017-816 644 ja 050 517 3428.
Veikonkatu 1, Iisalmen satamassa
Varaukset p. 050 517 3428 /
Jarmo Mäkäräinen
www.olutmestari.com

Vapun brunssi

Kuljetuspalvelu
AVAJAISET to 30.4. klo 12.00
Mika Väisänen
- Jamppa Kääriäinen esiintyy päivän mittaan

- Arvaa hauen paino terassilla, palkintona Oluset passi (2 kpl)
- Olvi ja OIuset aiheisia tietokilpailuja, palkintona Oluset
passi (2 kpl) ja Olvi tavarapalkintoja.
- Sepen Tuuri vaaput, HK-Varmat (3 kpl yht. 35 eur)
ja Puustjärven Uistimet
Viehevalinnoissa Sinua auttaa vetouistelun suomenmestari ja kaksinkertainen
hauenuistelun euroopanmestari Jukka Mäkäräinen

0400 299 181

Pikakuljetukset

NÄE YLÄKERRAN SCREENILTÄ SUOMEN MATSIT

1.5 klo: 11 – 15

vieremällä
Palosenjärvellä
metsäsieniperunasalaattia
runsas hedelmäinen vihersalaatti
la 12.3.2011
klo 11
talon salaatinkastike

Osoitteessa Palosenjärventie 177,
ilmoittautuminen alkaa klo 10

savulohisalaattia, sitruunakastikkeella
paahdettua kanaa ja auringonkukansiemeniä
Ilmoittaudu ennakkoon Jarille puh.
chilimajoneesin kera
Ensimmäiselle
* Takapotkut
Sarjat
0400 894 885, osallistumismaksu 10 eur
mätimoussella täytetyt kananmunat
* Neliveot
asiakkaalle
graavia lohta Paikanpäällä ilmoittautuneet 20 eur
* Nastasarja
Oluset passi
sipulinen silli

Ohjelmaa

* Lapsille
liukumäki
grillattua merilohta
* Kahvia,
pullaa,
karkkia, mehua, makkaraa
kevätsipulikastike
härkää punaviinikastikkeessa
uunijuurekset
villiriisiä
rosmariiniperunat

Tauko-ohjelma

sitruunaista juustotorttua
Järjestää: MK 2001,
tiedot: Seppo Rönkkö, puh. 040 515 1362
kahvija
Jari Hukkanen, puh. 0400 894 885 sima
Voimakkaasti mukana

Avajaisviikonlopun a’la carte tarjoukset
Pariloitu häränpihvi
täyteläistä punaviinikastiketta
rosmariiniperunaa

Salsatäytteinen broilerinfilee
hunajakermakastiketta
maalaislohkoperunaa

Mestarin muikut
Kermaista perunamuusia

* Juonnot ja selostukset Pertti Sirkka

LAPSILLE

lihapullia,
nakkeja, ranskalaisia

17 €

/ hlö

lapset
4–12v.

2 euron parkkimaksu

Tervetuloa!
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Visan nuorten
sprinttihiihtokerho 2010–11
Lasten ja nuorten hiihtoinnostus on yllättänyt
meidät visalaiset hiihtoihmiset positiivisesti. Kohta kaksi kautta jatkunut
7-12 – vuotiaille suunnattu sprinttihiihtokerho on
houkutellut tälle kaudelle jo parikymmentä innokasta lasta. Hieman vanhempiakaan lapsia emme
ole käännyttäneet pois,
vaan kaikki mukaan halunneet ovat olleet tervetulleita. Tilanne on enemmän kuin vuonna 2009
syyskuussa uskalsimme
kuvitellakaan, kun rohkeasti aloimme taas järjestää ohjattuja harjoituksia. Silloin lähtötilanteemme oli, että meillä Visassa ei käytännös-

sä ollut kuin yksi hiihtoa harrastava lapsi. Nyt
tuosta vajaan parinkymmenen hiihtäjän joukosta esimerkiksi Pohjois-Savon nuorisocupia kiertää
jo kuusi innokasta hiihtäjän alkua. Paikallistasolla kilpailijoita on sitten jo
enemmän. Ja ottaen huomioon, että pääasiallisena tarkoituksena meillä
on tarjota reipasta ulkoliikuntaa nuorisolle, niin
kilpailuhenkisiä kannustamme siinä sivussa osallistumaan rohkeasti kilpailutoimintaan. Vetäjämme Tommi Bergman
ja Viivi Kolehmainen ovat
tehneet hyvää ja arvokasta työtä ohjaajina.
Harjoitukset alkoivat

Koulutettu hieroja

Anelma Tikkanen
Puh. 040 441 8855
Riistakatu 5 (3. kerros)
74100 Iisalmi

• Klassinen hieronta • Energiahoidot

syyskuun alussa maastoharjoituksilla, jotka sisälsivät sauvojen kanssa kulkemisen lisäksi monipuolisia pelejä/leikkejä. Kaksi kertaa harjoitukset olivat suolla, jossa jo ensimmäiseltä kaudelta suosituksi tullut suojalkapallo
tarjosi yhden katsauksen
hiihtäjien monipuoliseen
harjoitteluun. Marraskuussa olimme suunnitelleet pitävämme harjoitukset Luolalla eli väestösuojassa pimeän ja liukkaidenkin kelien takia.
Mutta talvi yllättikin positiivisella tavalla saapuessaan vanhan kunnon talven lailla jo marraskuun
alkupuolella mahdollistaen hiihtoharjoitusten pitämisen lumella jo aikaisessa vaiheessa. Keinolumiladun valmistuminen
vain paransi olosuhteita jatkossa. Joten Luolan
harjoitusvuoro jäi käytännössä vain varavuoroksi,
jos liian kova pakkanen
esti harjoitukset ulkona.
Harjoitukset jatkuvat
maaliskuun loppupuolelle huipentuen Visan mestaruushiihtoihin. Maa-

liskuu tarjoaa lapsille ja
nuorille muitakin kilpailuja kyseisen kuukauden
aikana. Kevyt Olo – iltahiihdot sekä legendaariset Hippo –hiihdot keräävät jälleen suuren määrän
hiihtäjiä Paloskille. Pohjois-Savon nuorisocup
hiihdetään vielä Suonenjoella ja Karttulassa, jossa
nuoret huipentavat cup –
kautensa. Jos joku vielä
haluaa tulla tutustumaan
sprinttihiihtokerhon toimintaan, niin maaliskuussa se on vielä mahdollista. Ohjelma hiihtotapoineen löytyy Visan kotisivuilta. Tavoitteemme on
jatkaa harjoituksia huhtikuun tauon jälkeen taas
toukokuussa ja juhannuksen jälkeen pidämme
reilumman kesäloman
jatkaaksemme taas syyskuun alussa. Kauden aikana mukana olleille järjestetään oma ohjelmallinen päätöstilaisuus Iisalmen keilahallilla, joka
kruunaa syksyn ja talven
ansiokkaan uurastuksen.
Hiihtoterveisin
Jarmo Ryytty

Lauantai 5.3.2011

13

Salmenkierto uudistuu
Iisalmen Visa järjestää toukokuussa perinteisen naisille tarkoitetun Salmenkierto tapahtuman jo kahdettatoista kertaa. Tapahtumapäivä on 22.05 ja lähtö on
perinteisesti 17.30.
Lähtöpaikka on Kankaan urheilupuistossa mutta
tarkempi paikka selviää lähiaikoina.
Myös ohjelma tapahtuman suhteen on perinteinen
alkuverryttelyineen. Pääpalkintona oleva laadukas
polkupyörä arvotaan tapahtuman osallistujien kesken.
Ennakkoon osallistumisensa varmistaneet ja maksaneet saavat Salmenkierto paidan
Samalle päivälle järjestetään myös kokonaan uusi
kuntoilijoille tarkoitettu tapahtuma kuntopuolimaraton. Salmenkierrosta poiketen kuntopuolimaraton
on tarkoitettu kaikille kuntoilusta pitäville sukupuolesta riippumatta.
Kuntopuolimaraton juostaan samalla reitillä kuin
Salmenkierto. Mahdollisuus on valita jokaiselle sopiva matka kolmesta eri vaihtoehdosta. Koska Salmenkierron lenkki on hieman yli seitsemän kilometriä, tulee kolmella kierroksella puolimaraton täyteen.
Juosta voi myös yhden tai kaksi kierrosta. Juoksutapahtuma ei ole kilpailu. Kaikilla on numero ja aikakin otetaan, mutta palkinnot arvotaan osallistujien kesken.

1-V. SYNTTÄRITARJOUKSET
aikoja
VoimassajoNoTTaMaTTa
kesäkuun ajan.
Puolihieronta 50 min 24
Soita
varaa.
Kokohieronta ja
90 min
40

Leikkaa talteen

VISA-POSTI

Aikoja jonottamatta.
Louhenkatu
2
Louhenkatu77TT 2
Soita ja varaa.
Soita ja varaa aika

(myös ilta- ja lauantaiaikoja)
(myös ilta- ja lauantaiaikoja)
puh.
0400
256 135
135
Puh.
0400-256
Lämpimästi
tervetuloa!
Lämpimästi
tervetuloa!

Koulutettu hieroja/urheiluhieroja/
Personal Trainer Arto Karppinen

Jennin kausi alkuun hienosti

SM-pronssia halli kisoista
Voisiko kauteen valmistautuminen alkaa paremmin kuin yleisen sarjan 400
metrin pronssimitalilla.
Tätä asiaa pohdittiin Iisalmen Visan tiloissa alkuviikosta, kun Jenni Kiviojan mitalin kunniaksi juotiin mitalikahveja. Yleisen
sarjan mitalin arvoa nostaa
huomattavasti se, että Jennin varsinainen leipälaji on

seitsenottelu.
Jenni panostaa täysillä
urheiluun. Tähtäimessä on
menestyminen tämän vuoden Kalevan kisoissa. Enää
ei puhuta pistesijoista vaan
reilusti mitaleista. Eikä voittokaan lajissa ole mahdoton.
Valmentaja Janne Taskisen mukaan tällä hetkellä panostetaan siihen, että

fysiikan lisäksi myös henkinen puoli on kunnossa. Kisoissa näkee yleensä vain
yrmeän oloisia urheilijoita. Mihin on ilo urheilusta
kadonnut, kysyy Taskinen.
Suorituksetkin ovat helpompia kun mieli on iloinen.
Jennin osalta harjoittelu
on mennyt Taskisen mielestä erittäin hyvin. Harjoit-

telu on hivenen erilaista kuin mihin on totuttu. Lajitekniikkaa ei hiota vielä
parhaaksi mahdolliseksi. Kun
lajiharjoittelussa huomataan alkavan tulla
omia ennätyksiä,
niin silloin siirrytään harjoittelem a a n
toista lajia. Niitä
onneksi seitsenottelussa
riittää. Tällä tavoin urheilijalle jää nälkää kisasuorituksiin.
Jenni ehti jo kertaalleen
lopettaa urheilu-uransa ja
oli poissa kentiltä kolme
vuotta. Motivaatio loppui
ja eikä valmentajaakaan ollut. Iisalmeen tulon jälkeen
uusi harjoittelu alkoi ensin huulenheitosta, mutta
kun Janne Taskisen kanssa
päästiin valmennuksesta
sopimukseen, alkoi harjoittelu uudella innolla. Uudel-

leen aloittamisen jälkeen
on panostettu oikeastaan
vain pohjakunnon hankkimiseen. Kun kunto kestää
rankat ottelut kunnolla, alkaa tekniikan hiominen lajikohtaisesti.
Tähän asti on menty aika
huonolla tekniikalla muutamissa lajeissa ja se syö urheilijan itseluottamusta, sanoo Taskinen. Nyt ollaan jo
siinä tilanteessa, että pohjakunto on kunnossa.
Tämän kauden kilpailuissa on ehtinyt tulla jo omia
ennätyksiä monessa lajissa

vaikka tekniikassa on vielä
paljon parannettavaa. Uusia ennätyksiä lähdetään
tekemään viikonvaihteessa
Helsinkiin moniottelujen
sisähalli SM-kisoihin.
Harjoittelu jatkuu keväällä siihen asti kunnes ulkoratakausi alkaa. Kesällä ei
enää harjoitella ollenkaan
vaan silloin kilpaillaan. Lajiskaala kattaa muitakin lajeja kuin seitsenottelun lajeja. Kovuutta suorituksiin
haetaan yleisen sarjan kisoista, joissa vastusta ja
haastetta riittää.
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Iisalmelaisittain ja koko
Ylä-Savoakin ajatellen Jarkko Kauppisen valinta lajinsa maailmanmestaruuskisoihin on merkittävä asia.
Maailman mittakaavassa
mitattuna ampumahiihto on yksi seuratuimmista
lajeista niin livenä paikan
päällä kuin TV:ssäkin. Laji
kerää valtavia yleisömääriä
etenkin Keski-Euroopassa,
jossa lajin huiput ovat varsinaisia supertähtiä. Toivottavasti Suomessakin tulevaisuudessa ampumahiihto saa sille kuuluvan
paikkansa urheilukartalla.
Orastava yhteistyö maastohiihdon kanssa luo jatkossa menestysedellytyksiä molemmille lajeille.
Tämän vuoden MM – ampumahiihdot järjestetään
Venäjällä, kaukana Siperi-

Visan Jarkko Kauppinen
ampumahiihdon
MM – kisoihin!

Veteraanihiihtäjät Paloskin kesytykseen
Maaliskuun 18.-20.3. välisenä aikana Paloisvuori saa jälleen kunnian toimia SM –kisanäyttämönä.
Aikaisemmin ei veteraanien mestaruushiihtoja ole
Iisalmessa järjestettykään,
joten enää jää uupumaan
vain Hopeasomman loppukilpailun järjestäminen
Iisalmessa, niin silloin kaikki mahdolliset ikäluokat olisivat kilvoitelleet SM –mitaleista Paloisvuoren upeilla
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laduilla.
Kisat avataan perjantaina
18. maaliskuuta, jolloin iltapäivällä hiihdetään viestit.
Sarjoja on kolme. Naisten
viestissä on kolme kolmen
kilometrin osuutta ja hiihtäjien yhteisikä on oltava vähintään 120 vuotta. Miehillä on kaksi viestiä: sarja yhteisikä vähintään 120 vuotta sekä yhteisikä vähintään
150 vuotta. Viestityyppi molemmissa miesten viesteis-

sä on 3x5 km. Yläsavolaisilla
seuroilla on paljon puolustettavaa viime vuoden viesteistä Pyhäjärvellä. Nuorempien sarjassa järjestävän seuran, Iisalmen Visan, viestikolmikko puolustaa pronssimitalejaan. Vanhemmassa sarjassa Maaningan Mahdilla riittää puolustettavaa ei enempää eikä
vähempää kuin SM –kulta. Mielenkiintoiset viestit
ovat siis odotettavissa. Par-

haat saavat palkintonsa paikan päällä Paloskilla.
Lauantaina hiihdetään vapaalla hiihtotavalla. Lähtöjärjestelmä on vanha kunnon väliaikalähtö. Silloin
Paloisvuoren rinteitä kapuaa jo satoja hiihtäjiä sarjasta 35 vuotta aina sarjaan 75
–vuotiaat. Yleisöllä on mahdollisuus nähdä jopa entisiä maajoukkuetason hiihtäjiä, joille hiihdosta on jäänyt pysyvä elämäntapa. Päi-

an nurkilla Khanty-Mansiyskissa. Ajankohta on 3.13.3.
Meille visalaisille on kunnia-asia saada seuramme
edustaja lajinsa maailmanmestaruuskisoihin. Se ei
ole ollut viime aikoina itsestään selvää. Tosin kolme kautta sitten Jarkko oli
jo mukana Ruotsissa käydyissä MM – kisoissa ja
2007 aloittaen MM – taipaleensa Italiasta, mutta edellistä visalaisen edustuspaikkaa saa hakea 1970 –
luvulta saakka. Silloin Juhani Repo hiihti aina Olympialaisissa saakka. Ylä-Savostakaan ei tämän tason
edustusta ole liiemmin ollut missään kansainvälisesti merkittävässä lajissa.
Me Visassa tietysti toivomme, että paikallinen

yrityselämä ottaisi tämän
tason urheilijan huomioon
tuodessaan esille omaa
osaamistaan. Seudullamme on paljon yrityksiä, joiden tuotanto suuntautuu
ulkomaille, joten mainosta olisi tätäkin kautta saatavissa ja vielä hyvän esimerkin voimalla. Jarkon tämän
talven kilpailuista yli 90 %
on tapahtunut ulkomailla. Näkyvyyttä on ollut niin
Euroopassa kuin Amerikassakin ja vielä maaliskuussa siis Venäjällä. Eikä
näkyvyys ole jäänyt pelkästään kisapaikkakunnille. Esimerkiksi Eurosportin lähetykset ovat pitäneet Jarkkoa esillä talven
aikana.
Toivotamme Jarkolle menestystä ampumahiihdon
MM – kisoissa.

vän palkinnot jaetaan sitten loppuiltapäivästä Nuorisotalolla.
Sunnuntaina veteraanit
siirtyvät nykyajan kilpailujärjestelmään, kun vuorossa ovat yhteislähtökisat. Hiihtotapa vaihtuu perinteiselle, joten tiukkoja latutaistoja on odotettavissa, kun hiihtäjät taistelevat suurissa ryhmissä mitaleista. Dramatiikkaa tuskin
tulee puuttumaan näistä
massastarteista, mutta toivotaan, että kukaan ei sär-

je itseään eikä välineitään.
Päivän uurastuksen palkitsemiset ovat kisan jälkeen
Paloskilla.
Yleisöllä on vapaa pääsy
kisapaikalle jokaisena päivänä. Alueella on ravintolamyyntiä ja jo nyt tiedetään, että useat yritykset
ovat kutsuneet asiakkaitaan seuraamaan kilpailuja,
joten Paloskilla on varmasti upea tunnelma. Tervetuloa sankoin joukoin viettämään urheilullista viikonloppua Paloskille.

WWW.OIVANPOIKA.FI
Joka autosta 20 kpl kuvia

045-124 0001 Seppo Rytkönen, 017 812 128
Kivirannantie 4, 74130 Iisalmi
Avoinna MA-PE klo 9-17, LA 10-15
17.490 e

23.500 e

VVV222
YVU411
BMW 330 d touring
-04 Chrysler Grand voyager 2,8 CRD A4 LTD SNG -06
130tkm
138tkm nahkaverh., aut.ilm., ilmast., sivuairb., h-kirja, vetok.

32.990 e

VVV444
Mercedes-Benz E 320 CDI A Avantgarde
-07
168tkm ESP, poiskytkettävä airbag, xenon, nahkaverh., sadetunn., p.tutka, luist.esto, ASR, kattol., aut.ilm., sivuairb.

10.890 e

LLI259
Renault Grand scenic 1,6 16V Business 7 Paik. -06
121tkm 1-om., erik.vant., aut.ilm., h-kirja, lohkol., 2xrenk.

49.990 e

QQQ003
Toyota Land cruiser 3,0 D-4D Luxury aut. 5h -07
74tkm ESP, nahkaverh., 1-om., VSC, EBD, webasto, ilmast.,
sivuairb., h-kirja, vak.nop.s., CD, vetok.

23.990 e

12.900 e

OYP492
Ford Mondeo 1,8 125hv Ghia Wagon
-06
98tkm ESP, EBD, TC, ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., vak.
nop.s., CD, vetok.

32.900 e

DDD100
FFF001
Mercedes-Benz C 220 CDI T A
-08 Mercedes-Benz E 320 CDI A (BRABUS) 274 HV -06
109tkm ESP, poiskytkettävä airbag, 1-om., luist.esto, ASR,
174tkm ESP, poiskytkettävä airbag, nahkaverh., sadetunn.,
met.väri, aut.ilm., h-kirja, vak.nop.s., CD, MP3, 2xrenk.
p.tutka, luist.esto, ASR, erik.vant., kattol., met.väri, aut.ilm.

17.490 e

9.900 e

TTF699
VVV333
CZO20
Mercedes-Benz S 320 CDI A
-00 Mitsubishi Pajero Wagon 3,2 DI-D Elegance AT -01 Opel Vectra signum GTS 2,2 Direct Sport 5d -04
305tkm nahkaverh., met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., CD,
169tkm ESP, luist.esto, EBD, TC, urh.alusta, aut.ilm., ilmast.,
129tkm ESP, xenon, sadetunn., 1-om., met.väri, aut.ilm.,
2xrenk.
sivuairb., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk.
ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 2xrenk.

11.990 e

ACG156
Skoda Octavia 1,9 TDI Elegance
-05
198tkm ESP, poiskytkettävä airbag, xenon, sadetunn., luist.
esto, ASR, erik.vant., aut.ilm., ilmast., CD, 2xrenk.

18.990 e

VVV999
Volkswagen Touran Highline 2,0 TDI 103 kW -05
122tkm ESP, 1-om., erik.vant., ilmast., h-kirja, lohkol., vak.
nop.s., CD, 2xrenk.

33.900 e

24.990 e

6.990 e

YVN569
EYS145
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DPF 4X4 Scout -08 Toyota Corolla 2,0 D-4D Linea Terra Liftback 5d -01
156tkm ESP, ESP, poiskytkettävä airbag, xenon, luist.esto, ASR, 187tkm met.väri, h-kirja, lohkol., 2xrenk.
webasto, met.väri, aut.ilm., ilmast., , 2xrenk., vetok.

10.590 e

27.990 e

NES854
VVV111
Volvo S60 2,4 140hv
-01 Volvo S80 D5 Summum aut
-07
162tkm luist.esto, TC, aut.ilm., sivuairb., h-kirja, lohkol.,
130tkm ESP, xenon, sadetunn., TC, STC, met.väri, aut.ilm.,
2xrenk.
ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 2xrenk.

HUOM! Käsiraha alkaen 0%

3.990 e

MOF592
Peugeot 307 Wagon XR 2,0 HDi
-02
278tkm poiskytkettävä airbag, EBD, met.väri, ilmast., sivuairb.,
h-kirja, lohkol., 2xrenk.

26.990 e

VVV888
Toyota Hilux Extra Cab 2,5 D-4D 120 4WD SR AC -07
107tkm 1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s.,
MP3, alv-väh., vetok.

31.900 e

WWW777
Volvo Xc70 D5 AWD aut
-08
147tkm ESP, xenon, sadetunn., 1-om., TC, STC, aut.ilm.,
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., vetok.

