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OSTA OMALTA

SEUDULTA
Joulukampanja

Iissä/
Kuivaniemessä

to 29.11. - su 16.12.

ME VOIMME

» Torstaina 29. marraskuuta 2018 » N:o 93

Osallistumalla
kampanjaan

VOIT VOITTAA

YHDESSÄ

vaikuttaa siihen,
millaisia ja kuinka
laajoja palveluita
omalla seudulla
on tarjolla.

500 €

Osallistumalla
kampanjaan
VOIT VOITTAA

500€

LAHJAKORTIN!
Joulukampanjaliikkeisiin Iissä/
Kuivaniemessä
To 29.11. alkaen
A) PYYDÄ JOULUKAMPANJA-KORTTI

Joulukampanja-liikkeen kassalta.
(Kortteja on rajoitettu määrä)

B) KERÄÄ 3 LEIMAA
Joulukampanja-liikkeistä.

C) PALAUTA KORTTI
täytettynä Joulukampanjaliikkeeseen su 16.12.2018
mennessä.

Joulukampanjassa
mukana olevat
iiläiset ja
kuivaniemeläiset
yritykset:
• Autokeidas
• Cambridge valmentaja
Sanna Tervonen
• Hiushuone Lumo
• Huilinki
• Iin Kemikalio ja Tekstiili
• Iin Kukkakauppa
• Iin Silmäasema
• Kalaliike Kuha
• Kauneushoitola Outi
• K-Market Ii
• Koistisen Korjaamo
• Kuivaniemen Kievari
• Kuivaniemen
Kukkapirtti
• Kulta-Aalto
• Kunnostamo
Personaltrainer
Anu Suotula
• Kärkkäinen
• Makujen Kiina
• Merihelmi
• Nelosgrilli
• Neste Ii
• Paulikki Ompelimoja kangasliike
• Pizzeria Orient
• S-Market
• Sale Kuivaniemi
• Sievi Shop
• Studio Voi Hyvin

tettynä seen.
Kerää ja voit voittaa panjakortti täy
ee
3 leimaaHJAKORTIN kammessä. Palauta kampanjaliikk
500 € LAn Iissä/Kuivanie.2018 mennessä
16.12
liikkeisii

OSTA OMALTA

SEUDULTA
Joulukampanja

Iissä/Kuivaniemessä
to 29.11. - su 16.12.2018
Leima 1

Leima 2

Leima 3

Kortteja on
rajoitettu määrä!
Kortin voi myös
leikata paikallislehti
Rantapohjista
to 29.11., pe 7.12.
ja to 13.12. tai
tulostaa verkosta
www.rantapohja.fi

Vain perjanta

ihin asti!

KAIKKI
SILMÄLASIT
SISÄLTÄÄ KEHYKSET JA LINSSIT

Nimi
Puh.
Olen Rantapohjan tilaaja

Kyllä

En

Yhteystietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Tarjous uusiin tilauksiin. Ei voi yhdistää muihin etuihin. Voimassa 30.11.2018 asti.
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500 €

LAHJAKORTIN!

Joulupuu-keräyksellä
apua jouluun
»»Teea Tunturi
»»Kiiminki
Jo viidettä kertaa LC Kiiminki järjestää Joulupuukeräyksen, jonka tuotto käytetään kokonaisuutena vähävaraisten kiiminkiläisten auttamiseen joulun alla.
Vuosittain keräyksen
tuotto on vaihdellut 3 000
ja 4 000 euron välillä ja summalla pystyttiin esimerkiksi viime vuonna auttamaan
kaikkiaan noin 90 kiiminkiläistaloutta 40–70 euron
lahjakortilla.
Keräystuoton lisäksi Kiimingin Leijonat laittoivat
omista rahoistaan vähän lisää ja kävivät jouluostoksilla parille perheelle.
Vapaaehtoiset tekevät työtä sydämellään ja ovat vuosien varrella huomanneet,
että ihmiset auttavat kovin
mielellään oman paikkakunnan asukkaita. Apuna lahjakorttien jaossa ja kohdentamisessa yhdistysväellä on
sekä Kiimingin seurakunta
että sosiaalitoimi. Tällainen
yhteistyö on tarpeen, sillä
lahjakortteja jakavia tahoja on Kiimingin alueellakin
useampia, kuten esimerkiksi Punainen Risti, ja on hyvä, ettei korttien saajissa tule päällekäisyyksiä.
Tänä vuonna Leijonien
Joulupuu-keräys käynnistyy
totuttuun tapaan Kiimingin
Ateriasta, jossa kerääjät ovat
paikalla perjantaina 30.11.

LC Kiimingin Joulupuu-keräyksen kuuset ja keräyslaatikot ilmestyvät taas
katukuvaan Kiimingissä.
Kuvassa kuusta koristelee
Martti Heikkilä.

kello 10–18. Tukkumyyntikirpputorilla Leijonat ovat
lauantain 1.12 joulunavauksessa kello 10–15.
– Tänä vuonna otamme
rahalahjoitusten lisäksi vastaan myös kohdennettuja tavaralahjoituksia. Kun olemme paikalla keräämässä,
meiltä voi tulla hakemaan
lapun, jossa on mainittu lahjansaajan ikä ja sukupuoli.
Lahjan voi sitten käydä ostamassa ja toimittaa meille paketoitavaksi. Voimme tuolloin ottaa myös muita joululahjoja vastaan ja toimitamme ne tarvitseville, Kiimingin Leijonien Eija Tuomaala kertoo.
Hän muistuttaa, että heihin voi aina olla yhteydessä,

jos tietää jonkun, joka apua
tarvitsee.
Aloitusviikonlopun lisäksi kerääjät ovat lauantaina
8.12. Kiimingin Halpa-Hallilla kello 10–18 ja perjantaina 14.12. kello 10–18 Smarketilla.
– Voit myös tulla auttamaan keräyspäivinä, vaikka tarjoilemaan glögiä, Tuomaala sanoo.
Paikalla ollessaan vapaaehtoiset keräävät lipaskeräystä, mutta muutoin
kauppaliikeisiin jää joulupuun rinnalle keräyslaatikot. Sen lisäksi käytössä on
LC Kiiminki nimellä keräystili, jonne lahjoituksensa
voi antaa. Keräyksellä saadut lahjat ja lahjakortit toimitetaan saajilleen joulunalusviikolla.
Eija Tuomaala toivoo, että tämän joulun alla alueen
yritykset hoksaisivat, että
myös ne voivat osallistua
Joulupuu-keräykseen lahjoittamalla vaikkapa joulutervehdyksiin käytettäväksi ajatellut rahat vähävaraisten jouluviettoon.
– Palaute, jonka saamme
lahjakorttien saajilta lämmittää mieltä kovasti vuodesta toiseen. Se auttaa itseäkin jaksamaan ja luo pimeisiin päiviin joulun tunnelmaa, Tuomaala tiivistää.
Eri järjestöjen ja seurakuntien joulukeräyksiä tehdään myös muualla Rantapohjan alueella.

Joululahjakeräys
Iissä ja Kuivaniemellä
»»Rantapohja
»»Ii
»»Kuivaniemi

MINTTU

Koot: 35-43
Värit: hiekka,
harmaa, viininpun,
musta,
175€

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21

Rynkyntie 9, Kuivaniemi
ma-su 10-17

Iissä on käynnistynyt perinteinen Anna lapselle lahja
-joululahjakeräys.
Iin kirkkoherranviraston aulaan, Kuivaniemen
Kukka Pirttiin, Osuuspankin Iin konttoriin ja Micropoliksen aulaan on pystytetty keräystä varten joulukuuset.
Kuusesta voi ottaa mukaansa koristeen, jonka
mukana on pakettikortti. Korissa on tiedot lahjan saajan sukupuolesta ja
iästä. Mukaansa voi ottaa

myös lahjakassin.
Lahjan voi toimittaa samaan paikkaan kyseiseen
kassiin tai muovipussiin pakattuna, mutta paketoimatta viimeistään 10.12.
Seurakunnan ja sosiaalitoimen henkilöstö toimittaa
lahjat perheille. Keräyksen
järjestävät yhteistyössä Iin
seurakunta, Iin kunnan sosiaalitoimi, Iin Lions Club ry,
Iin Vuokratalot Oy, Iilaakso
Oy ja Micropolis Oy.

Seurakunnalla
joulukassikeräys
Iin seurakunnalla on meneillään myös toinen lah-

jakeräys. Siinä voi ilahduttaa vähävaraista lähimmäistä jouluisella ruokakassilla.
Kassiin voi ostaa joulumakeisia, pipareita, puuroriisiä, sekahedelmiä, rusinoita, pähkinöitä, glögiä tai mehua, perunamuusijauhetta,
liha- tai kalasäilykettä ja hedelmäsäilykkeen. Kassit toimitetaan Iin seurakunnan
diakoniatoimistoon tai taloussihteerille maanantaihin 10.12. mennessä. Kuivaniemellä kasseja vastaanottaa Kuivaniemen Kukka
Pirtti.
Seurakunnan diakoniatyöntekijät jakavat joulukassit apua tarvitseville.

TILAA OMA RANTAPOHJASI
numerosta

0400 537 148 tai
www.rantapohja.fi

