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100€100€

Joulukampanja-liikkeen kassalta.
(Kortteja on rajoitettu määrä)

To 24.11. alkaenTo 24.11. alkaen
A) PYYDÄ JOULU-
KAMPANJA-KORTTI
A) PYYDÄ JOULU-
KAMPANJA-KORTTI

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

täytettynä Joulukampanja-
liikkeeseen su 11.12.2022
mennessä.

C) PALAUTA KORTTIC) PALAUTA KORTTI

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
YHDESSÄYHDESSÄ

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

to 24.11. - su 11.12.to 24.11. - su 11.12.

• AML Gym
• Autokeidas
• Iin Kukkakauppa
• K-Market Ii
• Kalaliike Kuha
• Kauneushoitola
 Outi
• Koistisen
 Korjaamo
• Kotipizza
• Kärkkäinen
• Laite- ja
 Soitinhuolto
• Makujen Kiina
• Merihelmi
• Neste
 Juhani Nenonen
• Pizzeria Orient
• Ravintola Krunni
• S-Market Ii
• Sale Kuivaniemi

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

OSTA OMALTA
SEUDULTA
OSTA OMALTA
SEUDULTA
Joulukampanja

Leima 1 Leima 2

Leima 3

Kortteja on rajoitettu
määrä! Kortin voi myös

leikata paikallislehti
Rantapohjista

to 24.11., to 1.12.
ja to 8.12. tai

tulostaa verkosta
www.rantapohja.fi

*Osoite

*Nimi

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

Arvonnassa mukana olevassa kortissa
tulee olla kaikki *merkityt täytettynä

Palauta kortti täytettynä 11.12.2022
mennessä kampanjaliikkeeseen.

Iissä/
Kuivaniemessä

Iissä/
Kuivaniemessä

Joulukampanja-
liikkeisiin Iissä/
Kuivaniemessä

Kerää
3 leimaa ja voit voittaa

100€:n LAHJAKORTIN kampanja-

liikkeisiin Iissä/Kuivaniemessä.

 
Arvomme yht. 5 kpl 100€:n lahjakorttia.

Iissä/Kuivaniemessä
to 24.11. - su 11.12.2022

Joulukampanjassa
mukana olevat

iiläiset ja
kuivaniemeläiset

yritykset:

Joulukampanjassa
mukana olevat

iiläiset ja
kuivaniemeläiset

yritykset:

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

Putaan Pulla
Joulutortut 4 kpl  
200 g (19,75/kg) 395

on ruokaa

KEISKA JA KUIVANIEMI 
Tarkista oman myymäläsi aukiolot arina.fi

Putaan Pulla
Joulutortut 4 kpl  
200 g (19,75/kg) 395

Herkullista 
Joulua! 

Myymälä auki
klo 24 saakka!

Kärkkäinen Ii, Sorosentie 2   010 430 3820 
Avoinna: Ma-la 8–21, su 10–18  

 www.karkkainen.com

Pe 9.12.Pe 9.12.

Ilmapallotaikuri Ilmapallotaikuri 
Jaani Hintikainen Jaani Hintikainen 

klo 17-22klo 17-22

Joulupukki jakaa Joulupukki jakaa 
karkkia lapsille karkkia lapsille 

klo 17-21klo 17-21Fazer boxit

TONTTUYÖNÄ

10100000
Norm. á 3,95

/3kpl/3kpl

-16%
Talo täynnä tarjouksia!Talo täynnä tarjouksia!



16 17

Rantapohjasta 28.12.1973: Mökin 
eukko vaati ukkoaan laittamaan lukon 
käymälän oveen. Tuohin vaatimukseen uk-
ko tuumasi, että eipä tuolta ole tähänkään 
mennessä mitään varastettu! R.L.Olhava

Ja sitten tähän päivään:

Joulupolkuja ja joulupuuroa.
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 
tarjoillaan riisipuuroa, kinkkuleipiä ja 
torttukahvit Kaiken Kansan Puuro-
päivässä perjantaina 9.12. kello 12–
18. Ohjelmassa on lähetystyön myy-
jäiset, tunnin välein kajahtavat joulu-
laulut sekä tunnelmallinen joulutupa 
lapsille. Ulkona joulupolku kulkee ta-
pulista kirkkoon ja porot ajeluttavat 
vieraita kello 14 ja 17 välillä.

Jäälissä lapset ja perheet pääsevät 
eläytymään joulun kertomukseen ku-
vaelman sekä jouluisten virsien ja lau-
lujen kautta perjantaiaamuna 16.12. 
Lasten joulupolku järjestetään Jäälin 
kappelilla kello 9–10.

Joulumarkkinat Kuivaniemellä.
Kuivaniemen nuorisoseuralla on joulu-
markkinat lauantaina 10.12. kello 10–15.

Markkinamyyjien, riisipuuron ja jou-
lupukin lisäksi väkeä houkutellaan 
paikalle ilmaisella kinkkuarvonnal-
la. Kinkut arvotaan kello 12, 13 ja 14 
paikalla olijoiden kesken.

Jouluna töissä.
Joulutontut kuiskivat, että Ihana jou-
lu -lehdessä on juttua Kuivaniemeltä 
lähtöisin olevasta sairaanhoitaja Riit-
ta Paasosta. Hän on yksi niistä ihmi-
sistä, jotka turvaavat muiden ihmisten 
joulun viettoa olemalla jouluna töissä. 

OYSin neurokeskuksessa työsken-
televä Paaso antaa jutussa muutaman 
vinkin joululle osuvaan työvuoroon. 
Hän neuvoo ottamaan mukaan asen-
teen, että jouluna työtä tekevä tuot-
taa toisille hyvää mieltä tavallista-
kin enemmän. Hän vinkkaa myös ot-
tamaan joulun työvuoroon mukaan 
omaan jouluun kuuluvaa ruokaa ja ole-
maan omien jouluvalmistelujen suh-
teen itselleen armollinen.

Nuorten Poppi joulukalenterissa.
Haukiputaan Nuorten Poppi esiintyy 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) 
valtakunnallisessa joulukalenterissa, jo-

ka avautui Instagramissa. Ensimmäisestä 
luukuista paljastui kuva poppilaisista ja 
selvisi, mitä vapaaehtoistyössä tehdään 
ja miksi siinä viihdytään! Kuvan kalen-
teriin nappasi Joona Karjalainen.

Nuorten Poppi on avoinna kahte-
na iltana viikossa ja paikalla vierailee 
usein viitisenkymmentä nuorta viettä-
mässä iltaa kavereiden kanssa. Nuor-
ten Poppi pyörii vapaaehtoisten vetä-
jien avulla. Popissa tarjotaan kaikille 
nuorille iltapalaa maksutta. 

MLL tuo kalenterillaan (mll_fi) työ-
tä lasten, nuorten ja perheiden hyvin-
voinnin eteen. Haukiputaalla toimii 
oma paikallisyhdistys.

Talvensaari ennätysvoimissa.
Haukiputaalla syntynyt ja asunut Ten-
ho Talvensaari teki mahdottomasta 
mahdollisen voimanoston EM-kisois-
sa Puolan Skierniewicessä viikonlop-
puna. Talvensaari nousi viimeiseltä si-
jalta hopealle viimeisellä 240 kg:n nos-
tolla. Samalla hän teki myös maasta-
noston Suomen ennätyksen, joka si-
vusi Pohjoismaiden ennätystä. Nos-
tolla meni uusiksi myös yhteistulok-
sen Suomen ennätys.

Inga Söder ja
Peltokurki Kiimingissä.
Oululainen laulaja Inga Söder ja Pel-
tokurjen Anna Peltomaa ja Emma 
Kurkinen yhdistävät voimansa yh-
teisellä Hiljennytään jouluun -kiertu-
eella, joka pysähtyy Kiimingin Syke-
salissa keskiviikkona 21.12. kello 18. 

– Ollaan tästä niin innostuneita, et-
tä ensi vuodelle on suunnitteilla iso 
kiertue. Söder sanoo.

Hän on tunnettu solisti ja Peltokur-
jen ydinsoundi puolestaan perustuu 
stemmalaulantaan. Hiljennytään jou-
luun -konserteissa tullaankin kuule-
maan kolmikon yhteisharmonioita. 
Ohjelmisto koostuu Ingan ennenkuu-
lemattomista suomenkielisistä joulu-
lauluista, Peltokurjen tuotannosta sekä 
muutamasta perinteisemmästä joulu-
laulusta. Kiertue on ensimmäinen yh-
teistyö, jonka naiset tekevät yhdessä. 

 » Tuija Järvelä-Uusitalo
 » Kuivaniemi 

OIJÄRVELLÄ asuva Eino “Eikka” Ny-
man on polkenut pyörällä jälleen uuden 
ennätyksensä, 15 700 kilometriä. Tämä 
lukema oli pyörän mittarissa 24.11. Sen-
kin jälkeen hän on muutaman pyörälen-
kin heittänyt. 

Nyman kertoo, että pyöräily sujui 
kevyesti koko kauden.

– Syksykin oli huippuhyvä, kun tiet 
ovat olleet sulia. Jos tiet ovatkin ol-
leet aamulla jäässä, ovat ne päiväksi 
sulaneet. Lukema on niin kova, että 
saankohan vastaavaa enää koskaan. 

Nymanin pyöräilykilometrit kerty-
vät päivittäisistä lenkeistä.

– Tänä kesänä tein neljänätoista päi-
vänä yli 140 kilometrin lenkin. Niiden 
jälkeen tuntui, että olisi jaksanut pi-
dempäänkin. Seuraavana aamunakaan 
eivät olleet paikat kipeänä. 

RANTAPOHJA on seurannut Nymanin 
pyöräilylukemia vuosittain. Tänä ja 
kahtena edellisenä vuonna hän on aja-
nut pyörällään yhteensä 41 940 kilo-
metriä. Se on 1 865 kilometriä enem-
män kuin maapallon ympärys. 

Pyöräilyn lisäksi Nyman harrastaa 
muun muassa soutamista. Kulunee-
na kesänä hänellä kertyi yli neljäkym-
mentä soutulenkkiä. Talvisaikaan mies 
vaihtaa polkupyöräilyn ja soutelun kä-
vely- ja hiihtolenkkeihin.
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K-Market Ii  Kisatie 1, 91100 Ii   www.k-market.fi

Ii

 

 
 

 
  www.merihelmiravintola.fi

Rynkyntie 9, 
Kuivaniemi
Puh. 040 689 8380

PERINTEINEN
JOULUATERIA 
8.–11.12. ja 15.–16.12.
klo 11.00 –16.00 19901990

Putiikista
joululahjat ja

tuliaiset

Putiikista
joululahjat ja

tuliaiset

aikuiset

Lapset
9,90€

Eikka pyöräili jälleen ennätyksen

Eino Nyman lähdössä pyörälenkille. 
Kuva on neljän vuoden takaa Nyma-
nin omista arkistoista.

Ennätysvoimia
KOONNUT RANTAPOHJAN TOIMITUS

1970-luvun alussa elintaso Suomes-
sa oli noussut sellaiselle tasolle, et-
tä kansalla alkoi olla varaa ja aikaa 
myös viihteeseen, jopa “bileisiin”. Il-
moitus Rantapohjassa 23.11.1972.

Tuttuja haukiputaalaisia valtakunnal-
lisessa joulukaltenterissa!
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