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Joulukampanjassa
mukana olevat

iiläiset ja
kuivaniemeläiset

yritykset:

Joulukampanjassa
mukana olevat

iiläiset ja
kuivaniemeläiset

yritykset:
• AML Gym
 Aleksi Laajoki
• Autokeidas
• Cambridge
 valmentaja
 Sanna Tervonen
• Huilinki
• Iin Kukkakauppa
• Kalaliike Kuha
• Kauneushoitola
 Outi
• K-Market Ii
• Koistisen Korjaamo
• Kuivaniemen
 Kievari
• Kärkkäinen
• Liikuntakeskus
 Move
• Makujen Kiina
• Neste Ii
 J. Nenonen
• Neste Kuivaniemi
 Nelosparkki
• Pitokamu
• Pizzeria Orient
• Seo Jäppinen
• Sievi Shop
• Ylirannan Ratsutila

Iissä/Kuivaniemessä
to 28.11. - su 15.12.2019

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

Kerää
3 leimaa ja voit voittaa

500€ LAHJAKORTIN kampanja-

liikkeisiin Haukiputaalla. Palauta kortti täytettynä

              
             1

5.12.2019 mennessä kampanjaliikkeeseen.

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

Leima 1 Leima 2

*Postitoimi-
  paikka

*Lähiosoite

*Nimi

*Puh.
*Olen Rantapohjan tilaaja Kyllä En
Yhteystietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

*500€ arvonnassa mukana olevassa kupongissa
tulee olla kaikki *merkityt täytettynä

Leima 3

Kortteja on
rajoitettu määrä!
Kortin voi myös

leikata paikallislehti
Rantapohjista

to 28.11., to 5.12.
ja to 12.12. tai

tulostaa verkosta
www.rantapohja.fi

500€500€ LAHJA-
KORTIN!
LAHJA-
KORTIN!VOIT VOITTAAVOIT VOITTAA

Osallistumalla
kampanjaan
Osallistumalla
kampanjaan

Osallistumalla
kampanjaan

Osallistumalla
kampanjaan

LAHJA-
KORTIN!
LAHJA-

KORTIN!

VOIT VOITTAAVOIT VOITTAA

500€500€

Joulukampanja-
liikkeisiin Iissä/
Kuivaniemessä

Iissä/
Kuivaniemessä

Iissä/
Kuivaniemessä

vaikuttaa siihen,
millaisia ja kuinka
laajoja palveluita
omalla seudulla

on tarjolla.

vaikuttaa siihen,
millaisia ja kuinka
laajoja palveluita
omalla seudulla

on tarjolla.

ME VOIMMEME VOIMME

Joulukampanja-liikkeen kassalta.
(Kortteja on rajoitettu määrä)

To 28.11. alkaenTo 28.11. alkaen
A) PYYDÄ JOULU-
KAMPANJA-KORTTI
A) PYYDÄ JOULU-
KAMPANJA-KORTTI

Joulukampanja-liikkeistä.
B) KERÄÄ 3 LEIMAAB) KERÄÄ 3 LEIMAA

täytettynä Joulukampanja-
liikkeeseen su 15.12.2019
mennessä.

C) PALAUTA KORTTIC) PALAUTA KORTTI

YHDESSÄYHDESSÄ

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

to 28.11. - su 15.12.to 28.11. - su 15.12.
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ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21

Nelosparkki, Kuivaniemi
ma-su 10-17

Uniikit nahkalaukut, 
asusteet ja vaatteet

 

VILJA

Värit: punainen, 
ruskea, valkoinen 
musta
229€

Koot: 36-43

VANHAN KUVAN KERTOMAA»

Martinniemen vanhan koulun pihalla otetussa kuvassa on kuusamolaisia evakkoja. Kuva on otettu talvisodan aikana 
kevättalvella 1940. Kuvan toimitukseen tuonut Tuulikki Holma ei tiedä, milloin evakot tulivat koululle, mutta he lähti-
vät pois touko- kesäkuussa. Holma oli tuolloin alle kolmevuotias, mutta hänellä on muistikuva siitä, kuinka väki kävi 
kuuntelemassa heidän kotonaan uutisia radiosta. Holman perhe asui koululla, sillä äiti Toini Holma oli koulun opetta-
ja. Hän on kuvassa eturivissä toinen vasemmalta. Koulun toinen opettaja Ester Karttunen on kuvassa kuvan keskellä 
olevan pylvään vasemmalla puolella toiseksi taaimmaisella rivillä.

PÄÄTTÄJÄLTÄ»

Vähennetään 
pakkausjätettä!
Joulu lähestyy ja useimmat 
meistä viimeistään suunnit-
televat joululahjojen hank-
kimista. Samalla olisi kui-
tenkin hyvä muistaa myös 
ympäristövaikutukset. Ym-
päristön kannalta parhaita 
lahjoja ovat sellaiset, jois-
ta ei synny jätettä valmis-
tuksen aikana, käyttöön-
otossa eikä käytön jälkeen-
kään. Tässä mielessä ainee-
ton lahja on paras mahdol-
linen lahja.

Tavaroitakin tarvitaan ja 
niitä on mukava antaa lah-
jaksi. Kierrätystavaroista 
ei synny enää uutta jätet-
tä eikä pakkausmateriaale-
jakaan. Itse annoin pojalle-
ni 1990-luvun Legokaupun-
kini rakennukset ja ajoneu-
vot alkuperäisiin pakkauk-
siin purettuina ohjeineen. 
Voi sitä ilon ja riemun mää-
rää, eikä lainkaan haitan-
nut, että niillä oli jo leikitty 
paljonkin. Useimpien lapsi-
perheiden sukulaisilla ja ys-
tävillä lienee aika moiset le-
luvarastot ja kirpputoreil-
ta saa helposti täydennys-
tä tarvittaessa. Itseasiassa 
syntyvyyden laskusta johtu-
en kaikille nykyisille lapsille 
pitäisi riittää paljon enem-

män leluja kuin aiemmilla 
ikäluokilla on ollut, vaikka 
niitä ei hankittaisi uutena 
enää yhtään.

Uusia tavaroita ostaessa 
kannattaa kiinnittää huo-
miota tietysti laatuun ja kes-
tävyyteen sekä myös uusio-
käyttömahdollisuuksiin ja 
pakkausmateriaalin mää-
rään. Pakkausjätettä voi vä-
hentää myös elintarvikeos-
toksia tehdessä, vaikka pak-
kaukset yleensä pidentävät-
kin tuotteiden säilyvyyttä. 
Moninkertainen muoviin 
ja pahviin pakkaaminen on 
silti usein tarpeetonta. Jou-
lupaketeillekin voisi riittää 
lahjapaperin sijaan vaikka 
uusiokäytettävä paperikassi.

Pakkausjätettä silti syntyy 
väistämättä jokaisessa ko-
titaloudessa. Suuri osa kar-
tonkipakkauksista ja yhä 
enemmän myös muovipak-
kauksia päätyy materiaali-
na kierrätettäväksi. Muut-
tuneen EU:n jätedirektiivin 
myötä myös Suomen Jätela-
kia uudistetaan parhaillaan. 
Lain valmistelusta kuuluu 
ahkerille kierrättäjille hy-
viä uutisia. Ekopisteiden 
määrää tullaan lisäämään 
ja taloyhtiöihin on tulossa 

kiinteistökohtainen muo-
vinkeräys.

Lopuksi vielä toive joulu-
pakkausten kierrättäjille: 
Ekopisteitä ei välttämättä 
tyhjennetä joulun pyhinä. 
Suuret määrät pakkauksia 
kannattaakin viedä kierrä-
tykseen vasta seuraavana 
viikonloppuna tai seuraaval-
la viikolla, jolloin vältetään 
säiliöiden ylitäyttyminen. 
Jos huomaat ekopisteen ole-
van täynnä, ethän jätä pak-
kauksiasi pihalle kastumaan 
ja tuulen levitettäväksi, vaan 
tule myöhemmin uudelleen. 
Huolehditaan yhdessä ym-
päristömme siisteydestä!

Esa Aalto
kaupunginvaltuutettu

Vihreät

»» Rantapohja
»» Haukipudas

Merenranta-leirikeskuk-
sen uudisrakennuksen ra-
kentaminen Isoniemessä 
Haukiputaalla on aloitettu. 

Rakennustyöt on tarkoi-
tus saada valmiiksi loka-
kuussa 2020.

Tähän mennessä on tehty 
vanhojen rakennusten pur-
kaminen ja tontin raivaus. 
Seuraavaksi tehdään perus-
tukset. Käyttöön leirikeskus 
on tarkoitus ottaa tammi-
kuussa 2021.

Kyseessä on Oulun seu-
rakuntayhtymän hanke, 
jonka kustannusarvio on 
2.850.000 euroa. 

Kilpailutuksen perusteel-
la on rakennusurakoitsijaksi 
valittu Sakela-Rakennus Oy, 
ilmanvaihtourakoitsijaksi 
Talepolar Oy, putkiurakoit-
sijaksi AHS Tekniikka Oy, 
sähköurakoitsijaksi Oulun 
Loistosähkö Oy ja rakennus-
automaatiourakoitsijaksi Ca-
verion Suomi Oy.

Seurakunnan
leiri-
keskuksen»
rakentaminen»
alkanut
Isonniemessä


