
14 15» Torstaina 3. joulukuuta 2020 » N:o 95» Torstaina 3. joulukuuta 2020 » N:o 95

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

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 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.

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!

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!

KEISKA JA KUIVANIEMI 
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
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Mä oon kuusi kuusikymppinen!

Rantapohjasta 26.11.1981:
Ville voiteli ihovoiteella likaisia jalkojaan. 
Emäntä käski hänen pestä ensin jalat.
– Ei passaa, vastasi Ville.
– Ja miksei passaa! tiuskaisi emäntä.
– No, kun tässä voidepurkin kyljessä sa-
notaan, että epäpuhtaan ihon hoitoon.
Hupi-Duunari

Kupongit laatikkoon.
Rantapohjan liikuntakampanjan osal-
listumiskuponkeja on alkanut palau-
tua mukavasti. Useimmat palauttavat 
sen postitse, mutta moni käy tuomas-
sa kupongin omakätisesti Rantapoh-
jan toimistoon Haukiputaalla. Ran-
tapohjan toimiston ovi on kuitenkin 
tällä hetkellä reikelissä – arvannet-
te syyn. Niinpä oven ulkopuolella on 
postilaatikko, johon Porukka liikkeel-
le! -kupongin voi jättää. Siihen voi jät-
tää myös esimerkiksi paperille kirjoi-
tetut mielipidekirjoitukset.

Iiläisiä kotitalouksia
etsitään kokeiluun.
Iiläisiä kotitalouksia etsitään mukaan 
kestävän arjen kokeiluun. Mukaan läh-
tevät kotitaloudet saavat laskelman 
omasta hiili- ja materiaalijalanjäljestä 
sekä kestävän arjen keinovalikoiman, 
joista kotitaloudet valitsevat itselleen 
ja omaan elämäntilanteeseensa sopi-
via arjen tekoja. Kotitaloudet testaa-
vat tekoja helmikuussa neljän viikon 
kokeilujakson ajan. Lopuksi lasketaan 
paljonko kukin kotitalouden jäsen vä-
hensi omaa hiili- ja materiaalijalanjäl-
keään. Osallistujilla on mahdollisuus 
halutessaan kokeilla erilaisia ympä-
ristöystävällisiä palveluita tai tuot-
teita. Esimerkiksi kunnan täyssäh-
köisen kimppa-auton saa kokeilujak-
son aikana maksutta käyttöön iltai-
sin ja viikonloppuisin maksimissaan 
kolmeksi tunniksi viikossa.

Kyseinen kokeilu liittyy Kestävien 
elämäntapojen kiihdyttämöön, johon 
Iin kunta osallistuu yhdessä Porvoon 
ja Kauniaisten kanssa. Osallistujilta ei 
vaadita erityisosaamista, eikä osallis-
tumisesta synny kustannuksia. Kokei-
lu starttaa tammikuussa. Mukaan voi 
ilmoittautua 15.12. mennessä osoit-
teessa http://www.greenpolis.fi/kes-
tavan-arjen-kokeilu/. 

Jäälin etäasukasilta torstaina.
Jäälin etäasukasilta järjestetään tors-
taina kello 18. Illan aikana käydään lä-
pi Jäälin kehittymistä ja keskustellaan 
tapahtumista nyt ja koronan jälkeen. 
Samalla tutustutaan uuteen tapahtu-
makalenteriin. Asukasiltaan liittymi-
nen on helppoa osoitteessa: https://
bit.ly/jaalin .

Oliverin koulumatka
Pikku Kakkosessa.
Television lastenohjelma Pikku Kakko-

sessa on sarja, jossa esitellään jännittä-
viä koulumatkoja. Yhdessä Kohti kou-
lua -ohjelmajaksoista taitetaan koulu-
matka yhdessä Iin Jakkukylässä asu-
van Oliverin kanssa. Oliver ajaa polk-
upyörällä kotoaan Iijoen rantaan. Sieltä 
hän jatkaa matkaa vastarannalla olev-
alle Jakun koululle. Joen yli mennään 
Jarin soutamalla Aaltojen kunkulla yh-
dessä Hildan ja Liannan kanssa. 

Koulumatkallaan Oliver kertoo mat-
kastaan ja sen varrella olevista asioista. 
Ihanan kesäinen koulumatka Jakkuky-
lästä on katsottavissa Yle Areenassa. 

Kirkon kuusi noin 60-vuotias.
Haukiputaan kirkon edustan kuuseen 
sytytettiin jouluvalot viime viikolla, 
josta Rantapohja uutisoi. Jutussa ar-
vuuteltiin vanhan 25-metrisen kuusen 
ikää, onko se peräti 100-vuotias. Ran-
tapohjan lukija oli yhteydessä ja ker-
toi omistavansa vanhoja postikortte-
ja kirkosta. Niistä ilmenee, että kuu-
si olisi noin 60-vuotias, sillä vuonna 
1960 otetussa kuvassa kuusi näkyy 
pienenä. Vuosina 1908 ja 1942 ote-
tuissa kuvissa kyseistä kuusta ei näy 
vielä ollenkaan.
Kirkon edustan kuusien lukumääräs-
tä on myös muisteltu, että yksi kuusi 
on siitä kaadettu pois.

Jokikylän koulu huutokaupassa.
Haukiputaan Jokikylän koulu on kau-
pan huutokaupat.com-sivustolla. Kiin-
teistöä myy Oulun kaupunki. Eiliseen 
mennessä tarjouksia oli jätetty 17 kap-
paletta ja korkein tarjous oli tuolloin 
11 000 euroa. Huutokauppa on ilmoi-
tettu päättyväksi 14.12. Myyjällä on 

oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tar-
jous.
Kahden koulurakennuksen kokonai-
suuden todetaan olevan maakunnal-
lisesti arvokas rakennettu kulttuu-
riympäristökohde.
Jokikylän koulu on yksi vanhimmis-
ta Haukiputaalla olevista kouluista. 
Jokikylän koulu lakkautettiin syksyl-
lä 2019.

Optikko Duolla synttärit.
Haukiputaan Revontiellä toimivassa 
Optikko Duossa vietetään 17-vuotis-
synttäreitä. Torstaina ja perjantaina 
on tarjolla kakkukahvit ja koko jou-
lukuu vietetään synttäritunnelmis-
sa tarjousten merkeissä. Yritys tarjo-
aa optikko- ja silmälääkäripalveluita.

KOONNUT RANTAPOHJAN TOIMITUS

Jakkukyläläisen Oliverin koulumatkaa esitellään Pikku Kakkosen Kohti kou-
lua -ohjelmassa.

Kuntoilukupongit on helppo palauttaa Rantapohjan toimiston ulkopuolella 
olevaan laatikkoon.

Haukiputaan kirkon edustan kuu-
sen arvioidaan olevan noin 60 vuot-
ta vanha.
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