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TÄNÄÄN

Sana

Ajatelma

Nimipäivä

Ovathan Jumalan lupaukset saaneet Jeesuksessa Kristuksessa vahvistuksen. Siksi mekin vastaamme hänen
kauttaan: ”Aamen”, Jumalan kunniaksi. 2.Kor. 1:20.

Heitä onnellinen mies mereen, ja hän nousee pinnalle
kala suussaan.

Torstaina nimipäiväsankareita ovat Istot, Evertit ja Vertit,
perjantaina on Kalevin ja Kalevan päivä, lauantaina Santerin, Aleksanterin, Santun, Aleksandran, Sandran, Alin
ja Alen päivä, sunnuntaina Valman ja Viljan päivä sekä
maanantaina Orvon päivä.

Arabialainen sananlasku

Muut lehdet

Herättäjäjuhlat
ovat koko
Kainuun vastuulla
Vuoden 2015 herättäjäjuhlien suunnittelu on jo alkanut
Sotkamossa. Valmistelutoimikunnan ensimmäisiin
tehtäviin kuuluu tapahtumapaikkojen varaaminen,
yhteistyötahojen kartoittaminen ja pian myös erilaisten
toimikuntien perustaminen.
Herättäjäjuhlat tuovat
Sotkamoon noin 30 000
seuravierasta heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna
vuonna 2015.
Sotkamo-lehti 7.9.2010

Kuhmossa
ei hätäillä
karhuista
Kuhmolaiset ovat tehneet
viime aikoina useita karhuhavaintoja muun muassa
Saarikoskella ja Jämäksellä.
Pernajassa Itä-Uudella-

maalla tehdyt karhuhavainnot saivat aikaan valtakunnallisesti annetun varoituksen.
Kuhmossa näin mittaviin
toimiin ei ryhdytty, vaikka
havainnot ovat taajama-alueen liepeiltä ja asutuksen
läheltä.

Kukkatori ja Juhlapalvelu
Julianna yhteistyöhön

Kuhmolainen 7.9.2010

Tulevaisuus
on turvattu
Hyvä puolukkasato innosti
huippusaavutuksiin MM-kisoissa.
Varsinainen turbojoukkue
löytyi Kuhmosta. Näpäkät
eli Anja Heikkinen, tytär Sari
Heikkinen ja tuttava Toini
Seppänen Ämmänsaaresta poimivat käsin tunnissa
25,35 kiloa puolukkaa. Kirkas
voitto!
Kansainvälistä väriä toivat
kolme japanilaisjoukkuetta.
Venäläisjoukkue lähistöllä
piti yhtä pataa tunnussanalla
”davai davai”.
Ylä-Kainuu 7.9.2010

Ruvetaan runolle

Saapuva syys
Yö tuhansin tunnein valoja,
varjoja kantoi.
Riepotti paljain jaloin
uhmaten viimeistä
kesäistä päivää
saapuvan syksyn synkkyyteen.
Anja Kustaava

Ennen

■ Julianna panostaa pitopalvelussaan laatuun. Mm. kakunkoristeet
tehdään itse.
■ Terttu Väisänen ja Maarit Kilpelä
Kukkatorilta sekä Pirjo Tiikkaja ja Erja Kaisanlahti Juliannasta korostavat
yritysten yhteistyötä.

Kukkatori ja Juhlapalvelu Julianna ovat aloittaneet yhteistyön, jonka puitteissa hautauspalvelua tarvitseva asiakas
saa kokonaispalveluna hautauksen, kukat ja pitopalvelun näin halutessaan. Sidoksissa yritysten palvelut eivät
toisiinsa kuitenkaan ole, vaan
asiakkaan toiveiden mukaan
toimitaan.

Koillis-Lappi 9.9.1980

Hiehot vientimuotona
Neuvostoliittoon
Jo lähes vuosikymmenen ajan ovat neuvostoliittolaiset ostaneet vastasiemennettyjä 17-18 kuukauden ikäisiä hiehoja Koillis-Lapista. Näissä merkeissä vieraili moskovalainen eläinlääkäri Aleksei Polilov perjantaina Kemijärvellä.
Kemijärveltä oli tänä syksynä tarjolla viisi hiehoa Neuvostoliittoon vietäväksi: kolme Veikko ja Aila Saarelalla, yksi Jouni Lahdella ja yksi Lauri Alanteella. Koko maasta näitä hiehoja tarvittaisiin 1000 ja koossa on vasta 350.
Tällä hetkellä hiehoista maksetaan 4800 markan bruttohinta. Hiehoja on viety Koillis-Lapista Neuvostoliittoon vuosikymmenen ajan ja vientiä jatketaan edelleen.

Torstai Oy
ISPO-messuilla
Kemijärveläinen vaatetustehdas Torstai Oy osallistui Munchenissa pidetyille kansainvälisille ISPO messuille.
Torstai Oy esitteli mallistoaan keväälle ja kesälle -81. Samalla tavattiin keskieurooppalaisia asiakkaita. Ritva Kellokummun mukaan messut sujuivat Torstain osalta odotusten mukaisesti.
Torstai Oy:llä on Keski-Euroopassa markkinoita esimerkiksi Sveitsissä, Hollannissa, Itävallassa, Saksan Liittotasavallassa sekä Belgiassa. Tuotteita viedään myös kaikkiin Pohjoismaihin.

viä, häitä, rippijuhlia, kastejuhlia ....

Päivi Pääkkö

a

Kun yksi hyötyy,
kaikki hyötyvät.

– Yhteistyötä tekemällä yritykset tukevat toinen toisiaan.
Pienen yrityksen ei kannata
repiä itseään joka paikkaan,
vaan yhteistyötä tekemällä kaikki hyötyvät, Kukkatorin Maarit Kilpelä ja Terttu
Väisänen sekä Juliannan Erja Kaisanlahti ja Pirjo Tiikkaja sanovat.
Kukat ovat 18 vuotta toimineen Kukkatorin pääelinkeino. Hautauspalvelu otettiin mukaan toimintaan kaksi vuotta sitten.
Reilun vuoden ikäinen Juhlapalvelu Julianna pyörittää
lounasravintola Rentukkaa
Heralammen yrityskiinteistössä. Sen lisäksi yrityksen
toimialaan kuuluu juhlapalvelu- ja catering.
Pirjo Tiikkaja ja Erja Kaisanlahti kertovat, että päätulo yritykselle tulee pitopalvelusta.
– Järjestämme erilaisia juhlia: hautajaisia, syntymäpäi-

■ Juhlapalvelu Julianna pistää pöydät koreiksi. (Kuva:
Juhlapalvelu Julianna)

Pitopalvelussa satsataan
laatuun. Kaikki valmistetaan
alusta pitäen itse. Mm. Juliannan upeat täytekakut itse tehtyine koristeineen ovat paitsi maistamisen myös näkemisen arvoisia.
– Olemme alusta pitäen
panostaneet laatuun ja palveluun. Kaikki on itse tehtyä: leivonnaisista, kakunkoristeista, leivistä ja salaatinkastikkeista lähtien, Erja Kaisanlahti toteaa.
– Kemijärvi on pieni paikkakunta ja yrittäjien on täällä puhallettava yhteen hiileen.
Yhteistyötä tekemällä ja verkostoitumalla kaikki pärjäävät. Kun yksi hyötyy, kaikki
hyötyvät, Kukkatorin ja Juliannan yrittäjät tuumivat.

Seurakunta vuokraa tilat,
pitopalvelu yksityisiltä
Kemijärven seurakunnan
emännät eivät enää hoida
viikonloppuisin tapahtuvien
hautauksien ym. tilaisuuksien pitopalvelua. Seurakunta vuokraa tiloja seurakuntatalolta tilaisuuksiin yksityisille käyttöön, mutta viikonloppuina pidettäviin hautajaisiin ym. tilaisuuksiin on tarjoilu tilattava pitopalveluyrityksiltä.
Aiemmin, kun seurakunnan palveluksessa oli kolme
emäntää, työllistyi yksi emän-

nistä yksityisten tilaisuuksien pitopalvelun hoitamisessa. Nyt emäntiä on kaksi ja
he työllistyvät seurakunnan
omien tilaisuuksien hoidossa ja mm. leiritoiminnan järjestämisessä.
– Seurakunnan emäntien
työaika kuluu seurakunnan
tilaisuuksissa. Seurakunnalla on mm. leiritoimintaa toukokuusta lokakuuhun saakka,
retkiä ja muita erilaisia tilaisuuksia, joissa emäntien pitää olla huolehtimassa tarjoi-

lusta. Jos hautajaisia tms. tilaisuuksia pidetään viikolla
voi emännillä olla mahdollisuus hoitaa niiden pitopalvelua, viikonloppuisin ei, talouspäällikkö Esa Kujala kertoo.
Paikkakunnalla on Kujalan mukaan useita pitopalveluyrityksiä ja aiemmin nimenomaan yritysten taholta
on tullut palautetta siitä, että
seurakunta kilpailee niiden
kanssa pitopalvelussa. Nyt
pesti on jätetty kokonaan yksityisyrityksille.

