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Pietarsaaren sote-tilinpäätös
Suosittu lounasravintola laajentaa ilta- ja kokousravintolatoimintaan
vuonna 2012 reilusti miinukselle

Kunnille yli
kolmen miljoonan
lisälasku
Anita Salmi
PIETARSAARI (KP)
Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnan budjetin alijäämä
viime vuodelta on 3,16 miljoonaa euroa. Se on laskutettu yhteistoiminta-alueen
kunnilta
nollatuloksen aikaansaamiseksi. Pietarsaari on sote-alueen
isäntäkunta. Sen osuus alijäämästä on noin 1,8, Pedersören
0,75 ja Uudenkaarlepyyn 0,53
miljoonaa. Luodon osalta tappio jää 86 000 euroon.
Suurin osa ylityksestä on syntynyt sosiaalihuollossa, mutta
myös vanhushuollossa ja terveydenhuollossa.
Vanhushuollon talousarvion
ylitys on noin 1,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja on ollut
0,8 miljoonaa enemmän kuin
budjetoitu, josta puolet on ilta-,
yö- ja viikonloppukorvauksia.
Toinen puoli johtuu sijaisten ja
lisähenkilöstön palkkauksesta.
Sosiaalihuollon kustannukset ovat ylittyneet talousarvion 1,15 miljoonalla. Suurin osa
näistä on palvelujen ostoa, josta muun muassa lastensuojelun
avohoito- ja laitospalveluun on
kulunut 0,6 miljoonaa arvioitua
enemmän.

Terveydenhuollossa menot
olivat 1,05 miljoonaa suuremmat kuin niihin oli vuodelle
2012 varattu. Henkilöstökuluja
oli toisaalta noin 1,3 miljoonaa
suunniteltua vähemmän, mikä johtuu täyttämättömistä lääkärinviroista. Palvelujen oston
kustannukset ylittivät budjetoidun noin 1,76 miljoonalla.
Pietarsaaren sosiaali- ja terveyssektorin
kustannuksien
vähentämiseksi laadittiin jokin
aika sitten uusi strategia, jossa
erikoissairaanhoitoa olisi karsittu. Siihen liittyen synnytykset olisivat loppuneet sairaalassa. Edellinen sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kuitenkin jatkaa toimintoja nykyisellään ja
odottaa, mitä uudet sairaanhoidon laatu- ja potilasturvakriteerit tuovat tullessaan. Niissä on
erityisesti uusia kriteerejä synnytystoiminnalle.
Osin
päättämättömyyteen
vaikutti myös, että sote-alueisiin liittyvät valtiovallan suunnitelmat olivat kesken. Vuoden alusta toimintansa aloittanut lautakunta joutuneekin tekemään kiperät ja luultavimmin
kipeätkin ratkaisut ehkä jo kuluvana vuonna.

Pikkuveli alkaa kokata Käenpesässä

Anne Mattila
YLIVIESKA (KP)
Hotelli Käenpesän ravintola- ja
kokoustoiminnot siirtyvät syksyllä Ravintola Pikkuveli Oy:lle.
Ennen toiminnan käynnistymistä ravintolan keittiöön ja saliin tehdään suurehko remontti.
Vuoden 2015 kesään mennessä
uusitaan myös terassi, jota laajennetaan ja jonka seinät ja katto lasitetaan.
Tulevan kevään ja kesän ajan
Käenpesän ravintolatoiminnoista vastaa Frandi Oy:n omistama
Mamma Leone. Hotellin liiketoiminnasta huolehtii muutoksen
jälkeenkin Hotelli Käenpesä Oy.

Paikka tasokkaalle
iltaravintolalle
Ravintoloitsija Jari Ruonakoski kertoo jo jonkin aikaa etsineensä Ylivieskasta paikkaa tasokkaalle á la carte -ravintolalle,
jonka perustamiseen päätyi asiakkaiden toivomuksesta.
– Täällä ovat olemassa kaikki menestymisen mahdollisuudet tasokkaalle iltaravintolalle.
Paikka hotellin yhteydessä on
hyvä, koska pelkästään majoittuminen tuo asiakkaita. Muitakin vaihtoehtoja tutkittiin ennen lopullista päätöstä, hän sanoo.
Neuvottelut kiinteistön omistavien Antti Rantalan ja Esa Vallin kanssa alkoivat alkuvuodesta. Kun yhteisymmärrys odotuksista ja kehittymishaluista
kohtasivat, sopimus voitiin tehdä.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Ilkka Kosken johtama Mamma Leone lopettaa Ylivieskassa loppukesästä, jonka
jälkeen remontti Pikkuveljeä
varten alkaa.
Kosken omistama toinen
Mamma Leone -ravintola Kalajoella jatkaa toimintaa entiseen
malliin samoin kuin Ruonakosken omistama lounasravintola
Pikkuveli keskustassa sijaitsevassa Virastotalossa.

Ylivieskalaisten
olohuone tavoitteena
Käenpesän ravintola on remontin vuoksi alkusyksystä kiinni
noin kuukauden ajan. Sinä aikana hotelliasiakkaiden ruokatarpeet hoidetaan lounasravintola Pikkuveljen kautta.
– Tavoitteena on tehdä lämminhenkinen, tyylikäs ravintola, jonka ylivieskalaiset kokevat
omaksi olohuoneekseen. Tavoittelemme myös kotoista tunnelmaa, jolloin ei ole merkitystä,
onko salissa kaksi, viisi tai 20
ihmistä, Jari Ruonakoski kertoo
sisustussuunnitelmista, joita ylivieskalainen Sirkka-Liisa Kinnunen tekee.
– Tunnelmallisista
tiloista
huolimatta menemme markkinoille ruoka ja palvelut edellä. Haluamme tarjota asiakkaille huippuraaka-aineista jotain
sellaista, mitä ei kaupasta saa.
Viinit ja oluet valitaan myös
valmiiksi puolikymmentä kertaa vuodessa vaihtuviin ruokalistoihin, jotta asiakkaan va-

Ravintola Pikkuveli laajentaa syksyllä toimintaansa hotelli Käenpesään. Ravintoloitsija Jari Ruonakoskella on ajatuksia,
miten täydellisen sali- ja keittiöremontin jälkeen toimintoja viedään myös laajennettavalle ja lasitettavalle terassille.
KP/ANNE MATTILA

linnat olisivat helpommat. Juomatkin pyritään etsimään Alkon
valikoimien ulkopuolelta usealta eri toimittajalta, hän jatkaa.
Sesonkien mukaan vaihtuvien kokonaispakettien lisäksi

asiakas voi tilata haluamaansa
ruokaa ja se toteutetaan, jos tarvittavat raaka-aineet ovat saatavilla.
– Ruokanautintoihin pyritään
laadukkailla raaka-aineilla ja op-

timaalisilla valmistusmenetelmillä. Meille tulee muun muassa sirkulaattori, jolla ruuan lämpötila voidaan pitää prikulleen
oikeana, Ruonakoski kertoo ja
painottaa myös palvelun mer-

kitystä osana nautintoa.
Käenpesässä on yli 300 anniskelupaikkaa sekä 72 hotellihuonetta, joissa yhteensä 150 vuodepaikkaa. Tilaa kiinteistössä
on lähes 3 000 neliötä.

omistaa Jarkko Jaakola, joka
tulee vastaamaan Käenpesän
sali- ja kokoustoiminnoista.
Tapahtuvat muutokset takaavat Pikkuveljen ja Mustalesken työntekijöille nykyistä
enemmän ja pysyvämpää työtä. Mamma Leonen kahdeksan

työntekijää irtisanotaan, mutta
Ruonakoski aikoo käydä henkilökunnan kanssa neuvotteluja mahdollisista jatkopesteistä.
Edellä mainittujen ravintoloiden lisäksi Pikkuveli huolehtii kulttuuritalo Akustiikan
tarjoiluista.

Veli, leski ja ohjelmapalvelu
Anne Mattila
YLIVIESKA (KP)
Ravintoloitsija Jari Ruonakoski odottaa innolla Käenpesän
ravintolatoimintojen
käynnistymistä. Ruoan ja juoman
lisäksi osa viihtymistä ovat
esiintyjät ja tapahtumat muun

muassa Sun Pampas, jossa Pikkuveli on vahvasti jo nyt mukana.
– Pidämme talon perinteistä
kiinni ja hankimme esiintyjiä.
Elävää musiikkia tuodaan saliin muulloinkin kuin Pampasin aikana, hän sanoo.
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Kaikki murtomaasukset,
laskettelusukset,
lumilaudat ja lumilautakengät

-50%

Ruonakoski iloitsee yhteistyökuviosta, jossa ovat Pikkuveljen ilta-, kokous- ja lounasravintoloiden lisäksi Pikkuveljeä
osaltaan omistava nuorisoravintola Mustaleski, jossa puolestaan yhtenä omistajana kalajokinen ohjelmapalveluyrit-

täjä Jouni Vierimaa.
– Yhdessä olemme hyvin
omavaraisia, ja pystymme järjestämään melkein mitä tahansa omin voimin, Ruonakoski
sanoo.
Ravintola Pikkuveljeä Mustalesken ja Ruonakosken lisäksi
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Nyt tarjolla laaja valikoima huippulaitteita huikeaan hintaan. Ota liittymällä tai
ilman ja valitse joko edullinen kuukausimaksu tai kertamaksu. Tule ja tutustu.
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mallit

Intersport Kokkola
Ristirannankatu 2-4, 67100 Kokkola
P. (06) 868 0220
Palvelemme ma-pe 9.30-19, la 9.30-16

(120,-)

Kaikki talven
topat tasahinnoin!
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Maksuaikaa jopa 36 kk, korot 0 % ja kulut 0 €, maksa pois milloin haluat.
Laitteet ilman SIM-lukitusta.

Lisätietoa: www.dna.ﬁ/iPad
Myymälät: www.dna.ﬁ/kaupat

Elämä hankalaa, DNA helpottaa.

