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Joulukampanjassa
mukana olevat

iiläiset ja
kuivaniemeläiset

yritykset:

Joulukampanjassa
mukana olevat

iiläiset ja
kuivaniemeläiset

yritykset:

• AML Gym
• Autokeidas
• Iin Kukkakauppa
• K-Market Ii
• K1-Katsastus
• Kalaliike Kuha
• Kauneushoitola Outi
• Koistisen Korjaamo
• Kuivaniemen Kievari
• Kärkkäinen Express
• Liikuntakeskus Move
• Makujen Kiina
• Nelosparkki
• Sievi Store
 Nelosparkki
• Neste
 Juhani Nenonen
• Pizzeria Orient
• S-Market Ii
• Sale Kuivaniemi
• Sarin Hius ja
 Kauneushuone
• Taide ja Käsityö
 -verkkokauppa
• Ylirannan
 Ratsutila

Iissä/Kuivaniemessä
to 26.11. - su 13.12.2020

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

Kerää
3 leimaa ja voit voittaa

500€ LAHJAKORTIN kampanja-

liikkeisiin Haukiputaalla. Palauta kortti täytettynä

              
             1

3.12.2020 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 26.11., to 3.12.
ja to 10.12. tai

tulostaa verkosta
www.rantapohja.fi

500€500€ LAHJA-
KORTIN!
LAHJA-
KORTIN!VOIT VOITTAAVOIT VOITTAA
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kampanjaan
Osallistumalla
kampanjaan
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Osallistumalla
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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 26.11. alkaenTo 26.11. alkaen
A) PYYDÄ JOULU-
KAMPANJA-KORTTI
A) PYYDÄ JOULU-
KAMPANJA-KORTTI

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

täytettynä Joulukampanja-
liikkeeseen su 13.12.2020
mennessä.

C) PALAUTA KORTTIC) PALAUTA KORTTI

YHDESSÄYHDESSÄ

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

to 26.11. - su 13.12.to 26.11. - su 13.12.

HAUKIPUDAS, KELLO, II JA KIIMINKI 
Tarkista oman myymäläsi aukiolot arina.fi

Voim. 26.11.–9.12. 
Putaan Pulla
Joulutortut 4 kpl  
200 g (14,75/kg) 
(Norm. 3,99)

295

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)
II

49€
KATSASTUS

Sis. päästö-
mittaukset

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. 
Tarjoushinta voimassa toistaiseksi sekä 
nettivarauksella, että suoraan asemalta. 
Lisäksi mahdolliset päästömittaukset.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkki-
kahvit Shellillä 
kaupan päälle!
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Onkohan ilmassa jo
hiukan joulun henkeä?
Rantapohjasta 4.3.1982:
Oslon MM-hiihtojen radioselostaja erehtyi 
ilmoittamaan erään mäkihyppääjän hy-
pyn pituudeksi 92,5 kilometriä. Siihen ar-
veli vaari: Se hyppääjä ei takia ehtiä toi-
selle kierrokselle. Hupi-Duunari, Kiiminki

Ja sitten tähän päivään:

Ratsastajainliiton johtoon.
Kellolainen Marjukka Manninen on 
valittu Suomen Ratsastajainliiton uu-
deksi puheenjohtajaksi kolmivuotis-
kaudeksi 2021-23.
Manninen työskentelee Raahen seudun 
hyvinvointikuntayhtymän johtajana ja 
hän on toiminut useissa kuntien virois-
sa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakun-
ta- ja soteuudistuksen muutosjohtaja-
na. Hän kilpailee itsekin kouluratsas-
tuksessa ja tuomaroi kisoja.

Joulumyjäiset ja lahjakeräys.
Kellon asukastuvalla järjestetään lau-
antaina 28.11. joulumyyjäiset kello 10–
16. Myynnissä on jouluaiheisia käsi-
töitä, leivonnaisia, tuvan tuotteita ja 
kahviossa torttukahvit. Kellon asu-
kastupa osallistuu jälleen joululah-
jakeräykseen vähävaraisten lapsiper-
heiden hyväksi. Tuvalla on jouluku-
usessa kortteja toiveineen. Kuusesta 
voi ottaa toiveen ja lahjan voi toimit-
taa paketoituna asukastuvalle 15.12. 
mennessä. Kaupungin perhepalvelut 
ja MLL toimittavat lahjat tarvitsijoille. 

Roponen lennossa ladulla.
Haukiputaalainen Riitta-Liisa Ropo-
sen hiihtokausi lähti hienosti käyntiin. 
Hän sijoittui toiseksi maastohiihdon 
Suomen-Cupissa Taivalkoskella vii-
konvaihteessa. Kympillä ykkönen oli 
Kerttu Niskanen. Riitta-Liisan seu-
ra on Visa Ski Team Kemi.

– Lystiä oli taas! Mukava oli nähdä, 
että pysyn vielä vauhdissa mukana. 
Kiitos tsempistä ja onnitteluista kai-
kille, iloitsee Riitta-Liisa.

Jäälin keskus alkaa
saada muotonsa.
Jäälissä autoillessa ja muutenkin liik-
kuessa saa nyt olla tarkkana, sillä uu-
den Jäälin keskuksen rakentamis-
töiden ohella alueella ovat käynnis-
sä myös laajat katuremontit. Ranta-
tien alueen rakentaminen uusine lin-
jauksineen ja kevyen liikenteen väyli-

neen tulee valmiiksi lokakuussa 2021. 

Laamannista presidentiksi.
Tasavallan presidentti on nimittänyt 
iiläisen laamanni Antti Savelan Itä-
Suomen hovioikeuden presidentiksi. 
Joulukuun alusta alkava pesti kestää 
seitsemän vuotta. Itä-Suomen hovioi-
keus sijaitsee Kuopiossa.

Savela on varatuomari, oikeustie-
teen kandidaatti ja filosofian maiste-
ri, joka on toiminut maaliskusta 2016 
lähtien Oulun käräjäoikeuden laaman-
nina. Aikaisemmin hän on toiminut 
käräjäoikeudessa hallintopäällikkö-
nä, osastonjohtajana ja käräjätuoma-
rina. Hän on ollut myös esittelijänä ja 
oikeussihteerinä korkeimmassa oikeu-
dessa sekä viskaalina hovioikeudessa. 

Lisäksi hän on toiminut erityisasi-
antuntijana oikeusministeriössä, tut-
kimusapulaisena yliopistossa ja nimis-
miehenä. Iissä asuessaan Savela on ol-
lut mukana sekä seurakunnan että rau-
hanyhdistyksen toiminnassa.

Kauneimmat
joululaulut ulkona
Kauneimmat joululaulut lauletaan 
poikkeuksellisesti ulkona Koljunma-
jan pihapiirissä Halosenniemessä sun-
nuntaina 29.11. Tapahtuman järjestää 
perinteisesti yhteistyössä Halonsenlah-
den kyläyhdistys ja Haukiputaan seu-
rakunta. Kyläyhdistys tarjoaa glögiä ja 
torttuja. Kolehti kerätään lähetystyöl-
le. Tapahtuma alkaa kello 15. Yleisöä 
pyydetään pukeutumaan lämpimästi.

Tohtori Marja Irjala kruunattiin 
Oulun Tähtiemoksi 2021.
Oulun Ympäristön Kalevalaiset Nai-
set ry on valinnut vuoden 2021 Täh-
tiemoksi kasvatustieteen tohtori, jär-
jestöneuvos Marja Irjalan, 72. Tun-
nustus annettiin hänen pitkäaikaises-
ta työstään valtakunnallisen Nuorten 
Ystävät ry:n pääsihteerinä 1990–2012 
ja luottamustehtävistä useissa alan kat-
tojärjestöissä sekä työuran jälkeisestä 
vaikuttamistyöstä eri tavoin vammais-
ten, pitkäaikaissairaiden ja osatyöky-
kyisten ihmisten yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi.

Oulun Tähtiemon valitsee vuosit-
tain Oulun Ympäristön Kalevalaiset 
Naiset ry. Ensimmäinen Oulun tähtie-
mo 2014 on tutkija Irma Heiskanen. 
Seuraavat Tähtiemot ovat: yhteiskun-
tatieteiden maisteri Terttu Kuuse-
la, Dosentti Kaarina Kailo, insinöö-
ri Terttu Välikangas, luokanopet-
taja Vieno Myllylä, teknikko Kirsti 
Ojala ja kasvatustieteen maisteri Sa-
tu Haapanen. Tähtiemo-puvun omis-
taa Kaarina Kailo, puvun on ommel-
lut Eija Keränen.

Voit lahjoittaa
lahjan lapselle.
Nyt voi tehdä hyvää antamalla joulu-
lahjan lapselle. Iin kirkkoherranviras-
ton aulaan, Micropolikseen ja Kuiva-
niemen kirjastoon on pystytetty han-
ketta varten joulukuuset. Kuusesta voit 
ottaa koristeen, jonka mukana on pa-
kettikortti, jossa on tiedot lahjan saa-
van tytön tai pojan iästä. Alle 10-vuo-
tiaille voi ostaa lelun, legoja, kirjan, pe-
lin, askartelutarvikkeita tai makeisia. 
Yli 10-vuotiaille voi ostaa lahjakortin 
paikalliseen yritykseen. 

Paketoimaton lahja ja kuusesta haet-
tu pakettikortti tulee toimittaa kusen 
luo lahjakoriin viimeistään perjantai-
na 4.12. Seurakunnan ja sosiaalitoimen 
henkilöstöt toimittavat lahjat perheil-
le. Keräyksen järjestävät yhteistyössä 
Iin Seurakunta, Iin kunnan sosiaali-
toimi, Iin Lions Club ry., Iin Vuokra-
talot Oy, Iilaakso Oy ja Micropolis Oy. 

On mahdollista lahjoittaa myös lah-
jakortti ruokakauppaan taloudellista 
apua tarvitseville. Lahjakortin voin toi-
mittaa arkisin Iin seurakunnan kirk-
koherranvirastoon, Kuivaniemen kir-
jastoon tai oman alueen diakoniatyön-
tekijälle.

KOONNUT RANTAPOHJAN TOIMITUS

Jäälintien ympäristö on kokenut muutoksen, kun Jäälin keskuksen asemakaavamuutoksen mukainen Rantatien alueen 
rakentaminen on käynnistynyt.

Riitta-Liisa Roponen pysyy yhä vauh-
dissa mukana. Tässä arkistokuvassa 
vierellä puoliso Toni Roponen.
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