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Toimitusjohtajan katsaus toimintavuoteen 

 
Kokemäen Sähkö Oy on perustettu vuonna 1912. Kertomusvuosi oli yhtiön 105. 

toimintavuosi. 

 

Vuonna 2016 sähkömarkkinoilla jatkettiin edelleen haastavissa merkeissä.  

Hiilen ja öljyn alhaiset hintatasot sekä pohjoismaisten vesivarastojen pysyminen pitkänajan 

keskiarvoa ylempänä, loivat painetta sähkön hinnalle. Markkinahintojen heiluminen jatkui 

edelleen merkittävänä ja oman lisänsä siihen toi Britannian kesäkuisen Brexit-äänestyksen 

mukanaan tuoma epävarmuus. Vuoden loppupuolta kohti mentäessä sähkömarkkinat 

hieman piristyivät, pääosin kohonneiden hiilen, öljyn ja päästöoikeuksien hintojen ansiosta. 

Hieman piristyneestä taloustilanteesta huolimatta sähkön markkinahinnat jatkavat edelleen 

lauhdetuotannon rajakustannuksia alemmalla tasolla. Näin ollen säädettävää 

voimalaitoskapasiteettia on ja tullaan Suomessa edelleen ajamaan alas ja nyt jo 

kestämättömällä tasolla oleva sähkön tuontiriippuvaisuus vain kasvaa entisestään. Tätä 

tilannetta ei yksi Olkiluoto 3 edes valmistuessaan muuta. 

 

Usein kuuluu puhuttavan siitä kuinka paljon sähköä tarvitaan ja mihin suuntaan kulutuksen 

määrä kulkee. Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi kaikkien aikojen 

ennätyslukemiin eli noin 14 900 megawattiin 7.1.2016 kello 8-9 aikaan. Suomessa tuotettiin 

10 700 megawatin teholla sähköä ja loput 4 200 megawattia tuotiin naapurimaista. Kulutus 

nousi huippulukemiin vuoden alun kireiden pakkasten vuoksi. Koska voimalaitokset toimivat 

ilman merkittäviä häiriöitä, niin sähkön riittävyys ei ollut huippukulutustilanteessa vaarassa, 

mutta lähes kaikki käytettävissä olevat voimalaitokset olivat jo käytössä. Suomen 

sähkönkulutuksen aiempi ennätys oli samalla 14 900 megawatin tasolla vuonna 2011. 

 

Kokemäen Sähkön (KS) näkökulmasta koko vuoden kulutusmäärä nousi edellisestä vuodesta 

siirron osalta vajaa 4 prosenttia, mutta myynnin osalta laskua tuli jopa 15 prosenttia johtuen 

kahden suuren asiakkaan menettämisestä. Edelleen uskon, että samalla kun 

tehokkuustoimenpiteiden vuoksi energian kulutus laskee, niin sähkön kulutus kasvaa. Tätä 

ajatusta tukee mm. energiaa säästävät, mutta sähköä kuluttavat lämmitysratkaisut kuten 

ilmalämpöpumput. Sähköautoilun yleistyminen ei vieläkään näy kunnolla edes horisontissa, 

vaikka meilläkin on 2 nykyaikaista latausasemaa alueellamme. 

 

Yhtiömme strategiaan on kuulunut olennaisena osana sähkön hankinnan omavaraisuuden, 

uusiutuvan ja vähäpäästöisen tuotantokapasiteetin kasvattaminen. Pitkällä tähtäimellä tämä 

on edelleen tavoitteena, vaikka menneenä vuotena jouduimme ostamaan yli 98 prosenttia 

myymästämme sähköstä pörssistä.  

 

Sähkön siirtoliiketoiminnan osalta mennyt vuosi oli taloudellisesti hieman edellistä vuotta 

parempi. 2016 alkanut uusi nelivuotinen valvontajakso toi mukanaan uudet valvonnan 

suuntaviivat. Voimassa olevan sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti jatkoimme 

merkittäviä investointeja säävarman sähköverkon rakentamiseksi ja valitettavasti tämän 

vuoksi jouduimme myös korottamaan siirtohintojamme vuoden aikana kertaalleen. 

 

KS on toiminut oman jakelualueensa asiakkaiden hyväksi jo 105 vuotta ja uskomme vakaasti 

että pystymme toimimaan myös tulevaisuudessa. Toimintamme kehittäminen ja 
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uudistuminen on meille elinehto alati muuttuvilla sähkömarkkinoilla. Yhtiömme 

olemassaolon ja menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat luottavat 

paikallisen, asiakasläheisen ja palvelevan sähköyhtiön palveluihin. Tämä luottamus meidän 

tulee lunastaa asiakkailtamme joka päivä. 

 

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä henkilökunnalle, hallitukselle ja omistajille 

menneestä toimintavuodesta. 

 

Kokemäellä 19. päivänä huhtikuuta 2017 

 

 

 

Kimmo Nurminen 

toimitusjohtaja 
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Arvio toiminnan riskeistä 

Liiketoiminnan riskit painottuvat sähkön hankintaan ja tuotantoon. Sähkön hankinnan 

riskeistä keskeisimmät ovat volyymin ennustamisen vaikeus johtuen kulutuksen 

lämpötilariippuvuudesta ja asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muutoksista sekä 

aluehintariskin realisoituminen. Toimintahäiriöt tietojärjestelmissä aiheuttavat yhtiölle 

operatiivista riskiä. 

 

 

Tunnuslukuja  v. 2016  (v.2015) 

Liikevaihdon kehitys    -0,8 %  (  -5,3 %) 

Liikevoitto liikevaihdosta   15,9 %  (  10,3 %) 

Omavaraisuusaste   86,7 %  ( 86,3 %) 

 

(omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan, 

kertynyt poistoero jaetaan omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan) 

 

Liikevaihto 5 148 837,96 € 

Liikevoitto 817 317,33 € 

Tilikauden voitto 424 402,38 € 

Kokonaisinvestoinnit 1 374 906,36 € 

 

Vertailuluvut v. 2012-2016  
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Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 

Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole ollut tuotekehityskustannuksia. 

 

 

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.327.406,74 euroa sisältäen tilikauden voiton 

424.402,38 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 

100,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 240.000,00 euroa. Loput eli 3.087.406,74 euroa 

ehdotetaan jätettäväksi edellisten tilikausien voittona jakamattomiin voittovaroihin. 

 

Yhtiön osakkeet v. 2016 (v. 2015) 

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 

A-osakkeet (1 ääni / osake) 1.200 kpl 1.200 kpl 

B-osakkeet (20 ääntä / osake) 1.200 kpl 1.200 kpl 

 

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. B-osakkeita koskee 

yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukainen siirtorajoitus. 

 

Yhden osakkeen verottajan laskema viimeisin vertailuarvo on 1.973,19 euroa. 

 

Kokemäen Sähkö on vahvasti paikallinen yksityisomisteinen sähköyhtiö. Yhtiöllä on yhteensä 

69 osakkeenomistajaa, joista suurimmat ovat yhtiön yhteistyöyhtiö Satapirkan Sähkö Oy 

sekä naapuriyhtiöt Köyliön-Säkylän Sähkö Oy ja Paneliankosken Voima Oy.  

 

Sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönmyynti- ja verkkoliiketoiminta on eriytetty muusta 

toiminnasta. Tilinpäätöksessä on esitetty myyntitoiminnan ja verkkoliiketoiminnan tulos ja 

tase sekä sivuliiketoiminnan tulos. Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen kannalta 

tärkeät seikat käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen.  

 -
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Sähkön myynti ja hankinta sekä tuotanto-osuudet ja  

-hankkeet  

Kokemäen Sähkö hankkii myytävän sähkön sähköpörssin ja omien tuotanto-osuuksien 

kautta. Suurin osa, noin 98,5 prosenttia, yhtiön myymästä sähköstä hankittiin 

tukkumarkkinoilta osaomisteisen Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Loput 1,5 prosenttia 

hankittiin tuotanto-osuuksien kautta. Omavaraisuutta pyritään lisäämään merkittävästi 

kasvattamalla omien tuotanto-osuuksien määrää.  

 

Vuonna 2016 sähköä hankittiin vajaa 32 GWh, mikä oli reilut 15 prosenttia vähemmän kuin 

vuonna 2015. Sähköä siirrettiin yhteensä runsaat 82 GWh, mikä on vajaa neljä prosenttia 

enemmän kuin edellisenä vuonna.  

 

Omia tuotanto-osuuksia Kokemäen Sähköllä on Suomen Voima Oy:n kautta Kanteleen 

Voima Oy:n Haapaveden turve-/puulauhdevoimalassa, Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden 

turve-/hiili-/puulauhdevoimalassa, Puhuri Oy:n Raahen Kopsa II -tuulivoimapuistossa, 

Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa sekä Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta 

Pohjolan Voima Oy:n hiili- ja öljylauhdevoimaloissa. 

 

Lisäksi Kokemäen Sähkö on mukana osaomistamansa Suomen Voima Oy:n kautta 

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeessa ja Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta 

Olkiluoto 3 -ydinvoimahankkeessa.  

 

Eduskunta päätti pitää energiaveron 1.1.2015 päätetyllä tasolla eli energiaveron 

arvonlisäverollinen hinta on noin 2,78 senttiä kilowattitunnilta. 

 

Suomen Voima Oy:n Haminan Mäkelänkankaan aurinkovoimala 

Kokemäen Sähkö Oy on mukana Haminan Mäkelänkankaalla käyttöön otetussa Suomen 

suurimmassa maa-asenteisessa aurinkovoimalassa. Aurinkopaneeleita voimalassa on 2772 

ja se tuottaa vuodessa yli 600 000 kWh sähköä. Määrä vastaa noin 300 kerrostaloasunnon 

vuosittaista sähkönkulutusta. 

Rakennustyöt aloitettiin vuosi sitten raivaamalla tilaa samalla paikalla sijaitsevan 

tuulivoimalan juurelta. Hankkeen taustalla on kahdeksan energiayhtiötä: Haminan Energia 

Oy, Keravan Energia Oy, Kokemäen Sähkö Oy, KSS Energia Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, 

Sallila Energia Oy ja VSV-Energia Oy, jotka kaikki ovat osakkaita Suomen Voima Oy:ssä, joka 

on aurinkovoimalaitoksen päätilaaja. Päämääränä oli kulkea kehityksen mukana ja sijoittaa 

suomalaiseen uusiutuvaan energiaan, yhteisvoimin. 

Kaikki paneelit tuottavat saman verran aurinkoenergiaa ja toimivat vuoden ympäri ihan 

pimeintä aikaa talvesta lukuun ottamatta, jolloin samalla tuulivoimala toimii täydellä 

teholla. 

Hanke haluttiin toteuttaa mahdollisimman vähän luontoa kuormittaen. 
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Aurinkopaneelit lepäävät VR:n vanhojen käytöstä poistettujen ratapölkkyjen päällä ja 

paneelirivistöt seuraavat maaston muotoja. Rivistöjä ei ole yritettykään tehdä luotisuoriksi, 

sillä se olisi vaatinut turhia maansiirtotöitä. 

Aurinkosähkön tuotanto tulee olemaan voimakkaassa kasvussa lähivuosina. Kokemäen 

Sähkö Oy haluaa yhdessä yhteistyöyhtiöidensä kanssa panostaa uusiutuvaan energiaan ja 

vastata näin asiakkaidemme toiveisiin. 

Kokemäen Sähkö tulee vuokraamaan asiakkailleen nimikkopaneeleja, joiden tuotanto 

hyvitetään sähkölaskussa. Mahdollisen ylitse jäävän aurinkovoimalan tuottaman sähkön 

yhtiö myy asiakkailleen aurinkosähkönä. Aurinkosähkölle riittää kysyntää, sillä 

ympäristötietoiset kuluttajat vaativat kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua energiaa. 

 
Kokemäen Sähkön henkilökunta kävi tutustumassa Haminan aurinkovoimalaan 12.8.2016 
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Henkilöstö 

Kokemäen Sähkön henkilöstömäärä on pysynyt viimeiset vuodet suhteellisen 

muuttumattomana. 

Henkilöstö 

Kokemäen Sähkö Oy:n henkilöstöön kuului toimintavuoden 2016 päättyessä 12 henkeä. 

Henkilöstöstä neljä oli naisia ja kahdeksan miehiä. Henkilökunnan keski-ikä oli 43 vuotta. 

 

Kesätyöntekijänä kesäkuun ajan oli Elmeri Kokki. Hänen toimenkuvaansa kuului verkosto-, 

kiinteistö- ja varastotehtävät. 

 

Henkilökuntaan vuonna 2016 kuuluivat: 

Tiina Alho, palvelupäällikkö Pekka Mäkivirta, alue- ja hankintapäällikkö 

Pirjo Huida, palveluneuvoja Kimmo Nurminen, toimitusjohtaja 

Lauri Hurri, mittarointiasentaja Erkki Pelkonen, työpäällikkö 

Seija Iivonen, mittauspäällikkö Helena Rapeli, palveluneuvoja 

Erno Isomäki, verkostoasentaja Pekka Sinivaara, verkostoasentaja 

Kimmo Laine, verkostoasentaja 31.5. asti Eero Turto, verkostosuunnittelija 

Tomi Mäkinen, verkostoasentaja  
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Henkilöstö ja kouluttautuminen 

Sankarikoulutus 

Kokemäen Sähkö Oy:n henkilökunta osallistui syksyllä LähiTapiolan tarjoamaan 

Sankarikoulutukseen, jossa sai oppia oikeanlaiseen alkusammutukseen. Koulutuksen 

tavoitteena oli vähentää henkilö- ja materiaalivahinkojen määrää tulipalotilanteissa ja 

ennaltaehkäistä niitä oikeilla sijoitus- ja materiaalivalinnoilla sekä rohkaista ihmisiä 

käyttämään välineitä määrätietoisesti tilanteen niin vaatiessa. 

Sankarikoulutus koostui teoriaosuudesta ja käytännön sammutusharjoituksista. 

Sankarikoulutus täyttää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin ja Suomen 

Palopäällystöliiton AS1-koulutuksen vaatimukset. Alkusammutuskoulutuksen käyneille 

luovutettiin AS1-kortit, jotka ovat voimassa viisi vuotta. 

 
Kokemäen Sähkö Oy:n henkilökunta valmiina tulipalojen torjuntaan. 
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Hallinto ja hallitus 

Kokemäen Sähkö Oy:n kuusihenkinen hallitus kokoontui 8 kertaa toimintavuonna 2016. 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorilla 25. huhtikuuta 2016. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Ilkka Tolva. 

Hallituksen jäsenet: 

Olli-Pekka Marttila 

hallituksen puheenjohtaja 5.5.2014 alkaen 

hallituksen jäsen 5.5.2008 alkaen 

Kimmo Nurminen 

hallituksen jäsen 5.5.2008 alkaen 

Juhani Aaltonen 

varapuheenjohtaja 5.5.2014 alkaen  

hallituksen jäsen 15.4.1999 alkaen 

Markku Simula 

hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 

Samu Pere 

hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 

Teemu Nieminen 

hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 

 

 

Kokemäen Sähkön hallitus yhtiön konttorilla 31.3.2015 
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Verkkotoiminta 

Kokemäen Sähkö Oy jatkoi verkostonsa kuntoon laittoa tänä vuonna hieman yli miljoonalla 

eurolla. Verkoston investointityöt käsittivät 20 kV:n linjojen siirtämistä pylväistä maahan 

noin 12 kilometrin matkalta ja niihin liittyviä pienjännitetöitä noin 15 kilometriä.  

Vuonna 2016 asennettiin 20 kV:n linjaa maahan seuraavissa kohteissa Kyttälä-Ahvenus 3,5 

km, Riippusilta-Kynsikangas 3,5 km, Porola-Uusiniitty 2,6 km, Säpilän-Loukon 

muuntajahaaraa noin kilometrin matkalla ja Kuurolantien-Maamieskoulun välinen noin 

kilomerin pituinen alue. 
 

Pylväsrakenteellisia johtoja rakennetaan erittäin harvoin  
 

20 kV:n linjojen rakennustöiden yhteydessä tehdyt pienjännitelinjat on myös kaivettu 

maahan lähes poikkeuksetta. Ainoastaan niillä alueilla, jossa maaperä on pitkältä matkalta 

kalliota, ei suoriteta räjäytystöitä, vaan pienjännitelinjat on viety ilmakaapelilla. 

On melko harvinaista, että sähkölinjoja rakennetaan enää ilmajohtoina. Vuonna 2016 näin 

on jouduttu toimimaan kahdessa eri kohteessa yhteensä noin puolen kilometrin matkalla. 

Johtoverkoston uusimiseen käytettiin vajaat 900.000 euroa ja loput menot 1.040.000 euron 

kokonaisinvestoinneista koostuivat Risten sähköaseman releistyksen uusimisesta ja 

maasulkukuristimen suurentamisesta. 
 

Ensi vuosi jatkuu edelleen verkoston kuntoon laittamisena 
 

Vuoden 2017 investoinnit Kokemäen Sähkö Oy:llä tulevat olemaan euromääräisesti 20 % 

enemmän kuin tänä vuonna. 20 kV:n linjaa rakennetaan lähes sama määrä, kuin vuonna 

2016. Kyttälän ja Kauvatsan sähkönsyöttönä toimivaa linjaa uusitaan Risten sähköasemalta 

Vuorionsaareen rautatielle saakka. Lisäksi Sääksjärven alueella tullaan tekemään Kuovin 

suunnassa runkolinjan uusimistöitä ja asennetaan samassa yhteydessä yksi lisämuuntaja. 

Kuovin alueella rakentaminen johtuu kesäasukkaiden lisääntyneestä sähköntarpeesta.  20 

kV:n linjaa tullaan uusimaan myös Krootilan-Marjamäen alueella. 
 

 

Peipohjan sähköaseman päämuuntaja uusitaan 
 

Johtoverkostoon investointieuroja käytetään ensi vuonna hieman vähemmän, sillä 

Peipohjan sähköaseman päämuuntaja uusitaan ja siihen projektiin on budjetoitu noin 

400.000 euroa. Vuonna 1982 rakennettu Peipohjan päämuuntaja siirretään Risten 

sähköasemalle, jonka nykyinen päämuuntaja jää yhtiölle varamuuntajaksi. Uusimistyö 

ajoittuu kesälle, jolloin Peipohjan alueen teollisuuslaitosten sähkönkäyttö on vähäisempää. 

Näin ennakoiden pystytään varmistamaan, että alueella ei tule ongelmia sähkön 

toimittamisesta kuluttajille. Päämuuntajassa valtakunnan verkosta tuleva 110 kilovoltin 

jännite muutetaan 20 kilovolttiin. 
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Pienjänniteverkkoa rakennettiin 15,5 km, suurjänniteverkkoa 10 km ja näistä maakaapelia 

yhteensä 25,5 km.  

 

Kaiken kaikkiaan Kokemäen Sähköllä on pienjänniteverkkoa 604 km, suurjänniteverkkoa 315 

km ja näistä maakaapelia yhteensä 253 km. 

 

Uusia liittymiä rakennettiin vuonna 2016 yhteensä 8 kpl. Uusia mittauksia valmistui 9 kpl. 
 

 
Verkostoasentajat Tomi Mäkinen (edessä) ja Erno Isomäki suorittamassa jakokaapin 

kytkentää Massan pellolla. 
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20 kV:n kaapelia kaivetaan maahan monesti varsin hankalissakin paikoissa.  

 
 

 

 

 

Kiinteistön kaluston uudistaminen 

Sähkömuseon keittiötiloja uusittiin hankkimalla asianpesukone ja uusi pakastin. Lisäksi 

työtasoja paranneltiin toimivammiksi. 

 

Kalustohankinnat 

Kokemäen Sähkölle hankittiin aggregaatti 115 kVA työnaikaisten katkojen varalle sekä 

vikatilanteisiin. 
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Asiakaspalvelua ja markkinointia 

Online -palveluumme tuli keväällä 2016 uusia lisätoimintoja, kuten kulutusseuranta 

mittaustavan mukaisesti sekä vuosiraportilla kustannukset euroissa. 

Online-palvelu uudistui myös syksyllä 2016. Näkyvin uudistus tehtiin ulkoasuun. 

Käytettävyys parani erityisesti puhelimella ja tabletilla käytettäessä, koska sivut skaalautuvat 

näytön koon mukaan. Palvelun etusivulla on Windows-käyttöjärjestelmästä tuttuja 

värikkäitä tiiliä, jotka toimivat linkkeinä palveluihin. Suuren koon ansiosta niitä on helppo 

käyttää myös kosketusnäytöllisillä päätelaitteilla. Sivun yläosassa on valikko, josta löytyy 

kaikki käytettävissä olevat palvelut. Yläreunassa yhtiön logo toimii myös linkkinä etusivu -

näkymään 

 

Joulukortteihin varatut varat yhtiö lahjoitti SPR:n paikallisyhdistyksen kautta Kokemäen 

vähävaraisten lapsiperheiden joulupöytäantimiin. Lahjoituksena jaettiin 10 kpl 50 euron 

suuruisia lahjakortteja K-market Teljänporttiin. 

 

Kokemäen Sähkö Oy tuki seuraavia tapahtumia vuonna 2016: 

• Kokemäen kesäravit 12.6. 

• Kauvatsan mopokarnevaalit 2.7. 

• Satasoitto -tapahtuma 

• Energiansäästöviikko Energiansäästöviikkoa vietettiin perinteisesti viikolla 41. 

Jokavuotiseen tapaan Kokemäen Sähkö lahjoitti alueen tokaluokkalaisille Hei kaikki 

toimii! -opetuspaketit. 

 

Facebook -kilpailuja:  

• Elämä on täynnä yllätyksiä ja ARVONTAA -kampanja. Kokemäen Sähkö Oy järjesti 

arvontoja uusien myyntiin tulleiden asiakkaiden sekä nykyisten myynnin asiakkaiden 

kesken. Arvontaan osallistuivat automaattisesti kaikki ne asiakkaamme, joilla oli 

voimassa oleva myyntisopimus Kokemäen Sähkö Oy:n kanssa kampanja-aikana 11.4.-

9.12.2016. Voittajat arvottiin ilmoitetun aikataulun mukaisesti ja heidän etunimensä 

ja sukunimen ensimmäinen kirjain ilmoitettiin Kokemäen Sähkön facebook -sivulla. 

Arvonnat suosivat alla olevia henkilöitä: 

• 6.6. Electrolux varsi-imurin voitti Matti S. Kokemäeltä 

• 8.8. Wilfa tehosekoittimen voitti Aino L. Korkeaojalta. 

• 10.10. Moccamaster kahvinkeittimen voitti Soili K. Peipohjasta.  

• 12.12. Samsung Galaxy tabletin voitti Mika S. Peipohjasta  
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Asiakastilaisuuksia 

Ysiluokkalaisten vierailu Olkiluodon ydinvoimalaan 

 

Kokemäen yhteiskoulun 9-luokkalaiset vierailivat keskiviikkona 23. maaliskuuta Eurajoella 

Olkiluodon ydinvoimalassa. Kokemäen Sähkö Oy sponsoroi linja-autokuljetuksen. Koululaiset 

saivat paljon uutta tietoa ydinvoimasta, ydinturvallisuudesta sekä -valvonnasta. Samalla 

kerrottiin ydinjätteen loppusijoituspaikasta, joka on tarkoitus valmistua vuodelle 2020. 

Eurajoen kallioperään 420 metrin syvyyteen on tarkoitus sijoittaa laitoksen tuottama 

ydinjäte. Ensiksi kuitenkin loppuun käytettyä ydinjätettä säilytetään vuosia välivarastossa 

jäähtymässä. 
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Kesätapahtumia 

Muuntamokahvilan toimintaa vuonna 2016 
 

Muuntamokahvilan toiminnasta vastasi tänä vuonna Sataedun Marata -opintoala. 

Koulutuspäällikkö Marjatta Mäkivaara-Vahtera piti kokeilua erittäin onnistuneena. 

Kesäkuun alussa kahviossa oli Sataedun opiskelijoita työssä oppimisessa ja sen lisäksi 

Sataedu tarjosi kesätyötä kahdelle alalta juuri valmistuneelle nuorelle. Sähkömuseon kahvila 

oli uusi oppimisympäristö ja kaikki toimi erinomaisen hienosti. 

 

Muuntamokahvila avasi ovensa jo 30. toukokuuta, mutta varsinaiset sähkömuseon avajaiset 

pidettiin 31. toukokuuta, jolloin sähköyhtiö tarjosi asiakkailleen kahvit. 

 

 
Kesäkuussa sähkömuseolla näyttelyn avasi helsinkiläinen Asko Salmi. Hänen, Kokemäelläkin 

nähty, tunteita herättävä valokuvanäyttely "Sairas kertomus" oli fotofinlandia ehdokas 

2014. 
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Heinäkuussa saimme ihastella paikkakuntalaisen Kaija Marjasen valokuvanäyttelyä 

"Risteyksessä". Kaija vaihtoi aikuisiällä harrastuksensa ammatikseen. 

 

 
Elokuussa näimme raumalaisen karikatyyrien piirtämiseen erikoistuneen Teuvo Salmisen 

näyttelyn. Helsingin Sanomien pääkirjoituskarikatyyrien piirtäjänä tunnetuksi tullut 

kuvaamataidon opettaja on toiminut myös mm. Kultakeskus Oy:n korumallistojen 

suunnittelijana. Kuvataiteen lisäksi Teuvo Salmiselle rakas taiteen alue on musiikki. 
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Sähkömuseolla Runon ja Suven päivänä 6.7.2016 esiintyjänä oli pianisti Juha Aalto-Setälä. 

Sähkömuseolla Runon ja Suven päivänä 6.7.2016 esiintyi Kokemäeltä kotoisin oleva 26-

vuotias muusikko ja musiikkipedagogi Juha Aalto-Setälä. Tilaisuudessa kauttualainen 9-

vuotias Sanni Nurminen lausui omatekemänsä runon. Runon ja Suven päivänä Kokemäen 

Sähkö tarjosi asiakkailleen kahvit. 
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Kokemäen ravit 

Kokemäen Sähkö Oy oli sunnuntaina 12.6.2016 yhteistyökumppanina Suviraveissa 

Kokemäen raviradalla. Sataravi Oy:n hallituksen jäsen Pertti Teini ojensi kukat 12.6. kisatun 

toisen lähdön voittajalle Tuomo Ojanperälle, joka luotsasi My Honey Bunny Kidin tiukan 

kisan voittoon. Lähdön voittajaloimen lahjoitti Kokemäen Sähkö Oy. 
 

 
 

 

Kauvatsan mopokarnevaalit 

Kokemäen Sähkö oli mukana 2.7.2016 Kauvatsan mopokarnevaaleilla, lahjoittamalla 

sähköavusteisen polkupyörän tilaisuudessa huutokaupattavaksi. Huutokaupassa, jossa 

meklarina toimi itseoikeutetusti Heikki Jussila, polkupyörän huusi itselleen Matti Järvinen. 

Huutokaupasta lahjoitetut varat lahjoitettiin lyhentämättömänä Kauvatsan Vanhustentalon 

kannatusyhdistykselle kohdennettuna vanhusten virkistystoimintaan.  
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puh. 02 838 6250 
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