11

KESKIPOHJANMAA TIISTAINA 27.8.2013

LEHTIKUVA/JARNO MELA

TEEMA
YHTEYSTIEDOT:
Hannu Lehto
020 750 4408
Päivi Savela
020 750 4450
Riitta-Maija Sykkö 020 750 4418

Vuokraa vaihtolava siivoustalkoisiin

hannu.lehto@kpk.ﬁ
paivi.savela@kpk.ﬁ
riitta-maija.sykko@kpk.ﬁ

Monet taloyhtiöt vuokraavat kevät- ja syystalkoisiin jätelavan. Lavan voi tilata myös
omakotiasuja, vaikka kimpassa naapureiden
kanssa. Löydät vaihtolavoja vuokraavat firmat netistä, missä myös tilaus onnistuu helposti.
Lavoista laskutetaan kiinteä toimitus- ja

hakumaksu, minkä lisäksi maksat lavavuokraa ja jätemaksun itse jätteestä. Esimerkiksi haravointijäte on halvempaa kuin rakennusjäte. Samalle lavalle voi kuitenkin kantaa
niin varastoista löytyneet rikkinäiset tavarat
kuin puutarhajätteetkin.
(STT)

Virkisty Lestijoella -suunnitelma tuo toimintaa koskien varsille Kannuksessa

Deep Purple
konsertoi
Suomessa
helmikuussa

Esteetön laituri lisäisi käyttöä
Outi Yli-Arvo
KANNUS (KP)
Kannuksen Niskankoskelle on
tehty kesän aikana suunnitelmat esteettömän kalastuslaiturin rakentamiseksi. Kulku laiturille tulisi nykyiseltä parkkipaikalta, ja laituria pystyisivät käyttämään niin liikuntarajoitteiset
pyörätuoleineen kuin lapsiperheet rattaineen.
Tarvetta virkistyskäyttömahdollisuuksien laajentamiseen
on, sillä Ympäristötietoinen Kannus -hankkeen projektipäällikkö
Heidi Kaiposen mukaan Niskankoski on kuntalaisille suosittu ajanvietto- ja retkeilykohde.
Jos rahoitus järjestyy, rakennustyöt käynnistyvät vielä tänä syksynä. Suunnitelmissa on
myös inva-wc:n rakentaminen
jo olemassa olevan käymälän
viereen.
Hankkeen edetessä Virkisty
Lestijoella -suunnitelmaan on
Kaiposen mukaan selkiytynyt
Niskankosken lisäksi pari muuta kohdetta. Välikannuksessa sijaitseva Pesolan silta Kattilakosken kohdalla on hyvä esimerkki siitä, miten kohteessa yhdistyvät erilaiset virkistyskäytön
muodot.
– Pesolan silta on muun muassa suosittu pyöräilijöiden ja kalastajien kohde. Sinne päättyy
myös hieman helpompi melon-

taosuus, joten suunnitelmissa
on esitetty Kattilakoskelle selvää rantautumispaikkaa laavun
ja nuotiopaikan lisäksi, Kaiponen kertoo.

Raasakankosken
saaret käyttöön
Suunnitelman
kolmantena
konkreettisena kohteena on
Raasakankoski Kannuksen keskustan tuntumassa. Kosken kupeeseen on suunniteltu kevyttä
nuotiopaikkaa ja rannan sekä
Raasakankosken saarten raivausta. – Tällä hetkellä maisema on
aika lailla kasvillisuuden peitossa, joten sitä olisi tarkoitus raivata, mutta kuitenkin kohtuudella,
Kaiponen selventää.
– Nuotiopaikkaa on puolestaan
toivottu keskustan alueellekin,
sillä sitä voisivat käyttää päivisin
esimerkiksi koulu- ja päiväkotiryhmät sekä vanhusten kerhot.
Koska kuntalaisten toiveissa on ollut myös Raasankosken
saarien hyödyntäminen paremmin virkistyskäyttöä ajatellen,
on suunnitelmissa kaavailtu saareen niin sanotun kahluuvaijerin rakentamista.
– Se helpottaisi saareen kahlaamista liukkailla kivillä, kun
on joku, mistä voi pitää kiinni.
Kaikki kohteet pyritään Kaiposen mukaan toteuttamaan
joskus tulevaisuudessa, kunhan

HELSINKI (STT)
Hard rockin ja heavy metalin pioneeriyhtye Deep Purple
esiintyy Suomessa kahdesti helmikuussa. Yhtye soittaa 1. helmikuuta Oulussa Ouluhallissa
ja seuraavana päivänä Helsingin jäähallissa.
Vuonna 1968 perustettu Deep
Purple on myynyt yli 100 miljoonaa levyä. Sen uusin albumi
Now What?! julkaistiin viime keväänä.
Yhtyeen nykykokoonpanon
muodostavat Ian Gillan, Roger
Glover, Ian Paice, Steve Morse
ja Don Airey.
Edellisen kerran Deep Purple
esiintyi Suomessa vuonna 2011
Helsingin Areenalla sinfoniaorkesterin kanssa.

niihin saadaan rahoitus. Vaikka
suunnitteluhankkeita Kaiposen
mukaan usein suomitaankin,
hän muistuttaa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kyseessä on usein työläs vaihe, joka näkyy kuntalaisille vain vähän.
– Jos rahoitus toteuttamiselle joskus järjestyy, on hyvä, että varsinainen suunnitelma on
valmiina.

Asukkaat arvostavat
Lestijokea
Virkisty Lestijoella -suunnitelman toteuttaminen alkoi jo viime vuoden puolella, jolloin kannuslaisille tehtiin kysely Lestijoen virkistyskäyttötarpeista ja
-toiveista. Asiaa jatkettiin tammikuussa yleisötilaisuudessa,
jossa perustettiin kuntalaisilla
varustettu suunnittelutyöryhmä.
Yleissuunnitelman teko kilpailutettiin keväällä, ja helsinkiläinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on työstänyt suunnitelmaa kesän ajan.
Kokkolassa asuva Kaiponen
on saanut hankkeen puitteissa
käydä monissa Lestijokivarren
retkeilypaikoissa.
– On ollut tosi hienoa tutustua
Lestijoen alueeseen. Tuntuu, että kuntalaiset arvostavat jokea ja
että virkistyskäyttöä tosiaan on,
kertoo Kaiponen.

Rockin taituri
Chuck Berry
esiintyy Suomessa

Vastavalmistuneessa Virkisty Lestijoella -suunnitelmassa Kannuksen Niskankoskelle on kaavailtu esteettömän kalastuslaiturin rakentamista. KP/JUKKA LEHOJÄRVI
Hanke onkin kiinnostanut
kuntalaisia, sillä asian tiimoilta

järjestetyt tilaisuudet ovat aina
houkutelleet kiinnostuneita pai-

kalle. Seuraava tilaisuus järjestetään tiistai-iltana, jolloin suun-

nitelma esitellään kuntalaisille
kaupungintalolla.

Pikkuveljen
uudet kujeet
koko ajan ja me elämme voimakkaasti sesonkien mukaan.
Tarkoitus on tuoda listalle myös
erikoisempia raaka-aineita, ja
kokeilla erilaisia annoksia paljon. Ruokalistoilla on tiheä vaihto, Ruonakoski lisää.
Ravintola pikkuveli suosii paikallisia pientuottajia myös tässä
osoitteessa, ja kaikki jäätelöstä
lähtien tehdään itse talon sisällä. Uudessa ravintolassa jokainen asiakas saa henkilökohtaista palvelua, ja ruoat tarjoillaan
pöytiin. Yksinkertaistettuna uuden ravintolan konsepti onkin
tehdä asiakkailleen kiva ilta.
Ruokalista ei ole ainut hotellin ravintolatiloissa tehty muutos, vaan itse liiketila on uudistettu lattiasta kattoon. Uusi sisustus on Trendon Sirkka-Liisa Kinnusen käsialaa. Uusitut
tilat ovatkin raikkaat, suomalaisen yksinkertaiset ja modernit.
Lisäksi Kukkuu-baarin juomalista on kokenut muutoksia.

Yle esittää
12-osaisen
draamasarjan europarlamentaarikosta

Baarin osalta valikoimaa on pyritty laajentamaan niin drinkkien, viinien kuin oluidenkin
osalta.

Kilpailua on aina
Vaikka ravintolan konsepti eroaa paljonkin Ylivieskan muista
ravintoloista, näkee Ruonankoski silti ravintolalla olevan
kilpailijoita.
– Toisaalta ei sitä kilpailua pidä alkaa pelkäämään. Uusilla
jutuilla saadaan ihmiset taas
liikkeelle. Kun asiakkaat käyvät tutustumassa uuteen ravintolaan, muistetaan että tuossakaan paikassa ei ole käyty vähään aikaan ja lähdetään helpommin kokeilemaan taas niitä
vanhempia ravintoloita, Ruonakoski kertoo.
Ravintola Pikkuveli pyrkiikin
tekemään omaa tuotettaan ja
menemään sen kanssa niin pitkälle kuin on mahdollista. Hän
toivoo, että ravintolan vetovoi-

Jari Ruonakoski odottaa innolla remontin valmistumista ja uuden ravintolan avautumista. KP/JOHANNA KUOPPALA
ma riittää houkuttelemaan asiakkaita myös naapuripaikka-

kunnilta.
– Joka sektorille on nyt tuotu

KIITOS!

jotain uutta, toivon mukaan nyt
saadaan asiakkaat palveltua en-

tistä paremmin, Ruonakoski toteaa.

HELSINKI (STT)
Yleisradion Kotikatsomon syksyn mittavin uutuus on 12-osainen Kansan mies -sarja. Antti
Pesosen ja Kirsti Mannisen käsikirjoittama sarja kertoo europarlamentaarikosta, jota ei
enää valita uudelleen. Sarjan
päärooleissa nähdään Kristo
Salminen, Malla Malmivaara
ja Niina Nurminen. Sarjan ensimmäinen osa esitetään 24.
marraskuuta.
Syksyn toinen Kotikatsomouutuus on neliosainen Sata lasissa -sarja, joka alkaa syyskuun 22. päivä. Sarjan on kirjoittanut Jari Salmi.
Muita Ylen syksyn uutuuksia
ovat muun muassa Matti Ijäksen ohjaama itärajan musta
tv-komedia Puolin ja toisin sekä Kansallisteatterin Neljäs tie
-näytelmän tv-versio.

Onnea
voittajille!
Hiekkadyyni Oy:n 5 vrk:n majoituksen Irish
House-huoneissa 4-6 hengelle sekä pääsyliput
iltarientoihin ravintola Dyyniin voitti

Riikka Rekilä Lohtajalta.

NAISENERGIA VALTASI KALAJOEN 24.8.
Kiitos osallistujille, yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille.
Teimme iloisesti liikkuen mahtavan uuden tapahtuman Kalajoelle.
Ensi vuonna 23.8.2014 laitetaan vielä paremmaksi.

Kalajoki Resortin 1 vrk:n kylpyläloman
2 hengelle voitti

Heli Vuorinen Himangalta.
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Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

KALAJOKI

SEUTU

Johanna Kuoppala
YLIVIESKA (KP)
Ravintola Pikkuveli aukaisee
ensi viikonloppuna uuden, hotelli Käenpesän tiloissa toimivan à la carte -ravintolansa. Perjantaina ovet aukaistaan kutsuvieraille ja jo ensi lauantaina ravintola on kaikille avoin.
– Meillä oli viime keskiviikkona lehtimainos, jonka jälkeen
on alkanut sadella varauksia.
Joitain hajapaikkoja on vielä
jäljellä, kertoo Pikkuveljen toimitusjohtaja Jari Ruonakoski.
Ruonakosken mukaan uusi
ravintola on asiakkaita varten
tehty ja se eroaa toiminnaltaan
paljon keskustassa sijaitsevasta lounasravintolasta. Tarkoitus oli luoda ravintola, johon
ihmiset voivat tulla viettämään
aikaa sekä nauttimaan hyvästä
ruoasta ja juomasta. Myös ravintolan menu mukailee tätä
ajatusta.
– Ruokalistat tulevat elämään

HELSINKI (STT)
Pitkän uran tehnyt rockartisti
Chuck Berry esiintyy Suomessa. Berry konsertoi Helsingissä
ja Oulussa.
Helsingin-keikka järjestetään
Finlandia-talossa 23. lokakuuta.
Oulussa Berry esiintyy Club Teatriassa 25. päivä lokakuuta.
Kitaristina ja laulajana tunnettu Berry on yli 80-vuotias.
Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Rock and Roll Music
ja Johnny B. Goode.
Ensimmäistä kertaa laulaja esiintyi Suomessa lähes 40
vuotta sitten. Edellisen kerran
rockpappa soitti täällä vuonna
2008.
Nyt kuultavat keikat ovat osa
Berryn Euroopan-kiertuetta.
Konserttien liput tulevat myyntiin ensi maanantaina.

