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Toimitusjohtajan katsaus toimintavuoteen 
 
Kokemäen Sähkö Oy on perustettu vuonna 1912. Kertomusvuosi oli yhtiön 106. 
toimintavuosi. 
 
On hieman kliseistä sanoa, että elämme jatkuvassa muutoksessa, mutta kyllä tuo vaan hyvin 
vahvasti kuvastaa nykyistä elämää, erityisesti energia-alalla käynnissä olevassa murroksessa. 
Hiilineutraalisuus ja hiilidioksipäästöjen vähentäminen on isoja asioita, jotka horjuttavat 
alan perinteisiä rakenteita. Tilalle tulleet vähäpäästöiset ja uusiutuvat energiamuodot 
toimivat markkinoilla totutusta poikkeavasti ja aiheuttavat jo siksikin haasteita 
markkinamekanismien toimivuudelle. Erityisesti kun niiden markkinoille tulon esteitä on 
edesautettu vapaaseen markkinatalouteen huonosti sopivilla tukimekanismeillä. 
Energiajärjestelmän joustavuus tulee tulevaisuudessa korostumaan, niin tuotannon kuin 
kulutuksenkin osalta, puhutaan kysyntäjoustosta ja sen mukanaan tuomista 
mahdollisuuksista. 
 
Asiakkaamme ovat yhä valveutuneempia ja digitalisaation myötä odottavat yhä parempia ja 
tehokkaampia palveluita. Kuitenkaan tärkeintä eli sähkön jakelun laatua unohtamatta. 
Teknologinen kehitys yhdistettynä ilmastonmuutoksen torjumiseen aiheuttaa 
muutostarpeita. Työ- ja elinkeinomisteriön perustaman Älyverkkotyöryhmän tavoitteena on 
luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Sen tehtävänä on 
selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella 
asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää samalla 
toimitusvarmuuden ylläpitoa. 
 
Kokemäen Sähkön näkökulmasta koko vuoden kulutusmäärät laskivat edellisestä vuodesta 
sähkön siirron osalta noin yhden prosentin ja myynnin osalta noin 8,5 prosenttia. 
Huolimatta volyymien laskusta oli vuosi 2017 yhtiölle taloudellisesti erittäin hyvä. 
Taloudellisen tuloksen paranemiseen vaikuttivat energialiiketoiminnan alentuneet sähkön 
hankinnan suojauskustannukset sekä sähkön jakelun kohtuullisen tuoton valvontamallin 
mahdollistamat muutokset siirtohinnoittelussa. 
 
Sähkön hinta on jo pitkään maannut varsin alhaisilla tasoilla. Tämä on ollut omiaan 
ehkäisemään uusia investointeja ja samalla ohjannut Suomen energiataloutta merkittävästi 
tuontiriippuvaiseksi erityisesti sähkön osalta. Vuoden 2017 aikana sähkön markkinahinnat 
kuitenkin kääntyivät nousuun, joka jatkui suurimman osan vuodesta, yhtenä vaikuttavana 
tekijänä päästöoikeuksien (hiilidioksidi) kohonneet hinnat. Yhtiömme strategiaan kuuluu 
olennaisena osana sähkön hankinnan omavaraisuuden, uusiutuvan ja vähäpäästöisen 
tuotantokapasiteetin kasvattaminen. Pitkällä tähtäimellä tämä on edelleen tavoitteena, 
vaikka menneenä vuotena hankimmekin myymästämme sähköstä noin 98 % 
pohjoismaisesta sähköpörssistä. 
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Yhtiön kannattavuus vuonna 2017 oli oikein hyvä, tavoitteemme on jatkaa samalla tiellä 
myös tulevaisuudessa. Muutokseen on suhtauduttava positiivisesti ja nähtävä muutoksen 
mukanaan tuomat mahdollisuudet. Vain sillä tavoin voi pysyä mukana kehityksen kyydissä. 
Siinä on Kokemäen Sähkölle pienenä paikallisena toimijana iso haaste. Yhtiömme 
menestymisen kannalta on tärkeää, että pystymme tuottamaan luotettavia ja 
asiakasläheisiä palveluita ja sitä kautta vastaamaan päivittäin asiakkaittemme 
toiminnallemme asettamiin vaatimuksiin. 
 
Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä henkilökunnalle, hallitukselle ja omistajille 
menneestä toimintavuodesta. 
 
Kokemäellä 16. päivänä huhtikuuta 2018 
 
 
Kimmo Nurminen 
toimitusjohtaja 
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Talous 
 

Arvio toiminnan riskeistä 
 
Liiketoiminnan olennaisimmat riskit painottuvat sähkön hankintaan ja tuotantoon. Sähkön 
hankinnan riskeistä keskeisimmät ovat volyymin ennustamisen vaikeus johtuen kulutuksen 
lämpötilariippuvuudesta ja asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muutoksista. Toimintahäiriöt 
tietojärjestelmissä aiheuttavat yhtiölle operatiivista riskiä. 
 

Tunnuslukuja  v. 2017  (v.2016) 

Liikevaihdon kehitys    -1,8 %   (  -0,8 %) 
Liikevoitto liikevaihdosta   24,1 %  (  15,9 %) 
Omavaraisuusaste   86,6 %   ( 86,7 %) 
 
(omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan, 
kertynyt poistoero jaetaan omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan) 
 
Liikevaihto 5 055 761,53 € 
Liikevoitto 1 216 947,51 € 
Tilikauden voitto 693 614,92 € 
Kokonaisinvestoinnit 2 012 468,05 € 

 

Vertailuluvut v. 2013-2017 
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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 3.781.021,66 euroa sisältäen tilikauden voiton 
693.614,92 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 
100,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 240.000,00 euroa. Loput eli 3.541.021,66 euroa 
ehdotetaan jätettäväksi edellisten tilikausien voittona jakamattomiin voittovaroihin. 
 

Yhtiön osakkeet v. 2017 (v. 2016) 

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 2.129,78 euroa. 

 
Kokemäen Sähkö on vahvasti paikallinen yksityisomisteinen sähköyhtiö. Yhtiöllä on yhteensä 
62 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, hankinta, tuotanto-osuudet ja -hankkeet 
 

Kokemäen Sähkö hankkii myytävän sähkön sähköpörssin ja omien tuotanto-osuuksien 
kautta. Suurin osa, noin 98 prosenttia, yhtiön myymästä sähköstä hankittiin 
tukkumarkkinoilta osaomisteisen Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Loput noin 2 prosenttia 
hankittiin omistamiemme tuotanto-osuuksien kautta. Omavaraisuutta pyritään lisäämään 
merkittävästi kasvattamalla omien tuotanto-osuuksien määrää.  
 
Vuonna 2017 sähköä hankittiin vajaa 30 GWh, mikä oli reilut 8 prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2016. Sähköä siirrettiin yhteensä runsaat 81 GWh, mikä on runsaan prosentin 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
Omia tuotanto-osuuksia Kokemäen Sähköllä on Suomen Voima Oy:n kautta Kanteleen 
Voima Oy:n Haapaveden puulauhdevoimalassa, Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden 
lauhdevoimalassa, Puhuri Oy:n Raahen Kopsa II -tuulivoimapuistossa, Haminan 
Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa ja maa-asenteisessa aurinkovoimalassa sekä Etelä-
Suomen Voima Oy:n kautta Pohjolan Voima Oy:n omistamassa lauhdevoimalassa, joka on 
alasajovaiheessa. 
 
Lisäksi Kokemäen Sähkö on mukana osaomistamansa Suomen Voima Oy:n kautta 
Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeessa ja Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta 
Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 -ydinvoimahankkeessa.  
 

 

Hallinto ja hallitus 
 
Kokemäen Sähkö Oy:n kuusihenkinen hallitus kokoontui 15 kertaa toimintavuonna 2017. 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorilla 2. toukokuuta 2017. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Ilkka Tolva. 

Ylimääräinen yhtiökokous yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi pidettiin yhtiön konttorilla 17. 
marraskuuta 2017. Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli Eskola. 

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 
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Henkilöstö 
 

Kokemäen Sähkö Oy:n henkilöstöön kuului toimintavuoden 2017 päättyessä 12 henkeä. 

Henkilöstöstä neljä oli naisia ja kahdeksan miehiä. Henkilökunnan keski-ikä oli 43 vuotta. 
 
Henkilökuntaan vuonna 2017 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 
Tomi Mäkinen, verkostoasentaja Eero Turto, verkostosuunnittelija 
 
Kesätyöntekijänä oli Tuomas Ekberg. Hänen toimenkuvaansa kuului 
verkonrakennustehtävät. 
 

Kokemäen sähkön henkilökunta vietti elokuussa tyky -päivää Turun saaristossa pyöräillen. 
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Verkkotoiminta 
 

Uusi päämuuntaja vuoden suurin investointi 

 
Kokemäen Sähkö Oy:n investoinnit sähköverkoston toimitusvarmuuteen jatkuvat ja 
vuositasolla yhtiö käyttää 1-1,5 miljoonaa euroa siihen, että kaikki toiminnot sujuisivat 
mahdollisimman häiriöttä. Tänä vuonna suurin yksittäinen investointi oli viime syksynä 
tilatun uuden päämuuntajan asentaminen Peipohjaan, joka tehtiin heinäkuussa. Muuntaja 
valmistettiin Kroatiassa, josta se siirrettiin Saksan Rostockiin ja sieltä laivalla Helsingin 
Vuosaareen ja lavettikuljetuksena Kokemäelle. 25000 kVA:n muuntaja painaa noin 52 
tonnia. Uusi muuntaja tuotiin Kokemäelle maanantaina 10. heinäkuuta ja se saatiin 
nostettua paikalleen hieman ennen puolta yötä. Asennustyöt alkoivat seuraavana päivänä 
VR Track Oy:n toimesta. Uuden muuntajan tulemista ja vanhan poisottamista valmisteltiin 
etukäteen oman väen toimesta niin paljon kuin mahdollista. Myös sähkön siirron 
varmistukset asiakkaille asennustöiden ajaksi suunniteltiin mahdollisimman tarkasti. 
 
Valmistelu- ja asennustyöt tehtiin niin, että uusi muuntaja oli käyttökunnossa saman viikon 
lopulla. Työturvallisuuteen kiinnitettiin erityisen paljon huomiota, koska paikalla oli usean 
eri yrityksen työntekijöitä ja osassa muuntoaseman laitteissa oli koko ajan sähkö päällä, 
mutta näissä asioissa ei oteta mitään riskejä. Uuden muuntajan asentamisen ajoitus tehtiin 
tarkoituksellisesti heinäkuulle, koska silloin energian kulutus on vähäisimmillään. 
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Yhtiön edustajat olivat mukana käyttötarkastuksessa 
 

Uuden muuntajan käyttötarkastus tehtiin Kroatiassa kesäkuun alussa ja Kokemäen Sähkö 
Oy:n edustajina paikan päällä oli työpäällikkö Erkki Pelkosen lisäksi alue- ja hankintapäällikkö 
Pekka Mäkivirta. Tarkastuksessa tehtiin muuntajalle ylijännitekokeet, mitattiin tyhjäkäynti- 
ja kuormitushäviöt.  Kaikki asiat todettiin tilaussopimuksen mukaisiksi ja kaupanteossa 
sovitut kriteerit täyttyivät. Tarjous oli myös toiselta toimittajalta, mutta tyhjäkäynti- ja 
kuormitushäviöt olivat ratkaisevat asiat, jotka vahvistivat kaupanteon kroatialaisyhtiön 
hyväksi. Päätökseen hankkia muuntaja Kroatiasta vaikuttivat ostohinta sekä 
häviökustannukset muuntajan elinkaaren aikana. 
 

Vanha muuntaja käyttöön Ristelle 
 

Strömbergin Vaasan tehtailla vuonna 1982 valmistettu Peipohjan päämuuntaja löysi ”uuden 
kotinsa” Risteltä, jonne 38 tonnin painoinen järkäle siirrettiin ja otettiin käyttöön 
sellaisenaan ilman minkäänlaisia kunnostustoimenpiteitä.  Vuonna 1978 valmistunut Risten 
muuntaja, myös Strömbergin tekemä, jätettiin yhtiölle varamuuntajaksi, koska se on täysin 
toimintakuntoinen. Yhtiöllä on olemassa nyt varamuuntaja, jos sellaista tulevaisuudessa 
nopeasti tarvitaan. 
 

Kaapelia maan sisään useita kilometrejä 
 

Vuoden 2011 lopulla jyllänneiden Tapani- ja Hannu -myrskyjen jälkeen aloitettiin Suomessa 
ennen näkemättömät kaapelien asennustyöt maan sisään. Uuden päämuuntamon 
hankkimisen lisäksi Kokemäen Sähkö Oy on jatkanut tänä vuonna myös verkostonsa 
toimintavarmuutta ja 20 kV:n kaapelia on pantu maan sisään useissa eri paikoissa. 
 
Risten sähköasemalta on maakaapeloitu Vuorionsaareen rautatielle saakka, lukuun 
ottamatta Mölkkärin lossin kohdalla olevaa joen ylitystä, joka tehtiin ilmajohdolla. Lisäksi 
alueelle on rakennettu kaksi muuntamoa. Sääksjärvella Kuovin alueella on kaapelia 
asennettu maahan noin kilometrin verran ja rakennettu yksi muuntamo. Marjamäen 
alueelle Pyssymäen kohdalta Korkeaoja-Nurmolle saakka tehtiin vuoden 2017 aikana noin 
6,5 kilometrin maakaapelointi ja lisäksi kymmenkunta muuntamoa. Sonnilan alueella Malmi-
Anttila-Hankkija kaapeloitiin noin neljän kilometrin matka ja rakennettiin viisi muuntamoa. 
 
Vuoden 2017 investoinnit olivat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa ja ensi vuonna ollaan 
samassa euromäärässä, mutta kaapelia laitetaan maan sisään enemmän, sillä uusi 
päämuuntaja vei tämän vuoden investointirahoista melko suuren osan ja ensi vuonna ei 
muuntajia vaihdeta. 
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Peipohjaan asennettiin heinäkuussa Kroatiassa valmistettu 52 tonnia painava 25000 kVA:n 
muuntaja. Työt sujuivat suunnitellun mukaisesti hyvän kaluston ja ammattitaitoisten henkilöiden 
voimin.  
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Peipohjan muuntaja siirrettiin käyttöön Ristelle. Muuntaja on suomalaisen Strömberg Oy:n vuonna 
1982 valmistama ja sen paino on 38 tonnia.  
 

Muuntajan asennustöissä vaadittiin erityisen paljon huolellisuutta ja ammattitaitoa, sillä 
muuntoasemalla oli tekijöitä useista eri yrityksistä ja osa sähköasemasta oli sähkönjakelu käytössä 
koko asennustöiden ajan.  
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Kalustohankinnat 
 

Uusi päämuuntaja 25000 kVA:n Peipohjan muuntoasemalle. Verkostoasentajien käyttöön 
hankittiin Mercedes-Benz Vito -pakettiauto. Kaapelikelavaunu teetettiin Yksiö Metallilla ja 
Buster-perämoottori hankittiin Lauttakylän koneelta. 
 

Kiinteistön kaluston uudistaminen 
 

Toimistotiloihin hankittiin uudet sähkökäyttöiset säätöpöydät Top Teamilta. Toimitalon 
kulunvalvonta uusittiin Rauman lukitustekniikan toimesta. Sähkömuseolle hankittiin uudet 
ulkokalusteet. 
 

Suomen ensimmäinen Tesla-katumaasturi 
 

Kokemäen Sähkö Oy:n alue- ja hankintapäällikkö Pekka Mäkivirta sai vieraakseen huhtikuun 
alkupuolella kokemäkeläissyntyisen ”sähköautofanin”, Jaakko Hyvätin, joka omistaa Suomen 
ensimmäisen Tesla-katumaasturin: Tesla Model X:n, joka on ainoaksi kaltaisekseen jäävä 
yksilö – se on niin sanotulla Signature-varusteilla viimeistelty ja vastaavia ”lisäkilkkeitä” ei 
muihin Model X:iin maassamme tule. 
 

 

Jaakko Hyvätti ja Pekka Mäkivirta kävivät tarkastamassa Kokemäen Sähkö Oy:n toiminta-
alueella sijaitsevat latauspisteet, jotka todettiin toimiviksi ja ne voidaan lisätä Tesla Club 
Finlandin sivustolle. Tiedot tulevat valtakunnalliseen levitykseen, josta jokainen 
sähköautoilija ja sähköautoilusta kiinnostunut voi käydä tarkastamassa, mistä latauspisteitä 
löytyy. 
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Asiakaspalvelua ja markkinointia 
 

Kokemäen Sähkö Oy tuki seuraavia tapahtumia/yhteisöjä vuonna 2017: 
• Kokemäen juhannusravit 24.6. 
• Kauvatsan mopokarnevaalit 1.7. 
• Kokemäki Cruising 19.8. 
• Satasoitto -tapahtuma 
• Energiansäästöviikko. Energiansäästöviikkoa vietettiin perinteisesti viikolla 41. 

Jokavuotiseen tapaan Kokemäen Sähkö lahjoitti alueen tokaluokkalaisille Hei kaikki 
toimii! -opetuspaketit. 

• Tuomaalan kyläyhdistys 
• Urheiluseurat Kokemäen Kovaväki ja Kokemäen Pallo 
• Kuudesluokkalaisten matka First Lego League robotti EM-kisoihin 24.-29.5.  Tanskaan 

Århusiin 
• Joulukortteihin varatut varat yhtiö lahjoitti Kokemäen Seurataloyhdistys ry:n 

toiminnan tukemiseen. 

Ysiluokkalaisten vierailu Olkiluodon ydinvoimalaan 

 

Kokemäen yhteiskoulun 9-luokkalaiset vierailivat keskiviikkona 29. maaliskuuta Eurajoella Olkiluodon 
ydinvoimalassa. Kokemäen Sähkö Oy sponsoroi linja-autokuljetuksen. 
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Oppilaille pidettiin luento Olkiluoto 1:sta, 2:sta ja 3:sta sekä Teollisuuden voima Oyj:stä. He 
pääsivät myös katsomaan ONKALO:on ydinjätteiden välisijoituspaikkaa. Vierailu Olkiluodon 
ydinvoimalaan oli oppilaiden mielestä mielenkiintoinen ja muutti heidän käsitystään 
ydinvoimasta sekä sen hyödyistä ja haitoista. 
 

 

Kesätapahtumia 
 

Sähköyhtiö mukana myös mopokarnevaaleilla 
 
Kokemäen Sähkö Oy oli myös mukana perinteisillä Kauvatsan Mopokarnevaaleilla, jotka 
vietettiin lauantaina heinäkuun 1. päivänä. Kokemäen Sähkö Oy lahjoitti tapahtumaan 
huutokaupattavaksi sähkökäyttöisen mopon. Meklarina toimi tuttuun tapaan Heikki J. 
Jussila, joka vei jämerällä otteellaan huutokaupan reipasta vauhtia kohti päätöstä. 
Korkeimman tarjouksen moposta teki Pekka Härkälä. Huutokaupan kokonaistuotto oli 770 
euroa, jonka summan Kokemäen Sähkö Oy lahjoitti Kauvatsan Voima ry:lle. 
 

 
 
Kuvassa ovat meklari Heikki J. Jussila (vas.), sähköyhtiön edustajat Tiina Alho ja Lauri Hurri sekä 
lahjoitusshekin vastaanottanut Kauvatsan Voima ry:n vpj. Kimmo Massa. 
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Kokemäki Cruising 
 

Lauantaina 19.8.2017 Kokemäen Tokmannin parkkipaikalla  järjestetyssä Kokemäki 
Cruisingeissa vanhojen ja uudempienkin amerikanrautojen omistajat esittelivät toinen 
toistaan hienompia ajoneuvojaan. Kokemäen Sähkö Oy oli tapahtumassa mukana  
lahjoittamalla "Kähein kaara" -palkintona 500 euron arvoisen lahjakortin tmi Eero Huhtasen 
liikkeeseen. Palkintoraati valitsi Käheimmäksi Kaaraksi Helsinkiläisen Pia Salmisen 
omistaman De Soto vm.1960. Kokemäen Sähkö Oy:n puolesta lahjoituksen oli 
luovuttamassa Pekka Mäkivirta. 
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Muuntamokahvilan toimintaa vuonna 2017 
 

Sähkömuseossa on sisä- 
ja ulkotiloissa yhteensä 
70 asiakaspaikkaa. 
Kahvio oli avoinna kesä-
elokuun ajan ja kahvion 
vastaavana hoitajana 
toimi Sofia 
Lähteenmäki. Tarjolla 
oli tuttuun tyyliin 
kahvia, päiväntuoreita 
leivonnaisia, kakkuja, 
jäätelöä ja 
virvokejuomia. Lisäksi 
Sofia toi kahvioon 
uutuutena itse 
tekemänsä paninit. 
 
 

Paavo Valtasen valokuvanäyttely ”Luontoa läheltä ja kaukaa” 
 

Sähkömuseon tiloissa oli tänä kesänä useita näyttelyjä ja tapahtumia. Kesäkuussa voitiin 
tutustua kokemäkeläisen Paavo Valtasen valokuviin, joita oli esillä 15 otosta, mm. vuonna 
1981 yleisöäänestyksessä Suomen kansallislinnuksi valittu laulujoutsen, joka on lisääntynyt 
viime vuosina Suomessa 
merkittävästi. 
 

Paavo Valtanen on 
harrastanut 
valokuvausta 
enemmässä määrin 
reilut viisi vuotta. Hän 
kertoi, että ykkösasia 
on nimenomaan 
luontokuvaus. 
Juhlakuvaukset ja muut 
vastaavat tapahtumat 
eivät ”iske” miehen 
valokuvausmieleen. 
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Elina ja Ilari Alarukan ”Metsästä on moneksi” -näyttely 
 

Sähkömuseon heinäkuun näyttelyssä oli 
esillä Elina ja Ilari Alarukan töitä, joiden 
kautta kurkistettiin Alarukan suvun 
metsään ja metsän hyödyntämiseen. 
Metsäomistus ja metsien hyötykäyttö 
ovat kulkeneet suvussa 1700-luvulta 
saakka, ja vielä nykyäänkin mietitään 
jokaisen puun kohdalla tarkkaan, mihin 
ja miten se käytetään. 
 

Elina Alaruka toi näyttelyyn 
luonnonmateriaaleista valmistamiaan 
koriste- ja käyttöesineitä, kuten 
kransseja sekä tuohi- ja pajutöitä. 
Ilari Alaruka esitteli mm. paljon 
julkisuutta saaneen puupyörän. Lisäksi 
nähtiin haapapuusta tehty laavu, joka 
myytiin näyttelyn jälkeen tarjousten 
perusteella. Laavussa oli esillä myös 
kokemäkeläisen Sauli Hakasen 
moottorisahaveistos. 
 
 
 
 

 

Sähkömuseon piha-alueella nähtiin tänä kesänä Ilari Alarukan haapapuusta työstämä komea 
laavu, jonka tiloissa oli esillä Sauli Hakasen muhkea veistos.   
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Aliina Lehti ja Jussi Sutinen esiintyivät Runon ja Suven päivänä 
 
Heinäkuun 7. päivä on Runon ja Suven päivä. Sähkömuseolla esiintyivät tuolloin Old & 
Romace yhtyeestä Aliina Lehti ja Jussi Sutinen. Jussi lausui muutamia runoja, jonka jälkeen 
yleisö sai kuulla kaksikon esittämiä lauluja ja soitantaa. 
 

 
 
 

Laavu-/metsävisan isäntinä Ilari Alaruka ja Eero Turto 
 
Heinäkuun 12. päivänä museon pihamaalla järjestettiin yleisölle suunnattu tietovisa, jossa 
käsiteltiin metsään ja luontoon liittyviä asioita. Visan isäntinä toimivat Ilari Alaruka ja Eero 
Turto. 
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Simo Riikosen ”Ruiskun jälki” kiinnosti väkeä erityisen paljon 
 
Porilaisen Simo Riikosen ”Ruiskun jälki” -näyttely järjestettiin elokuussa. Miestä voidaan 
pitää oikeutetusti yhtenä autotaidemaalauksen uranuurtajana. Hän on maalannut kuvia 
ajoneuvoihin 1970-luvulta lähtien yhteensä reilusti yli tuhanteen ajoneuvoon ja merkittävän 
määrän myös muotokuvia. 
 
Simo Riikosen näyttely oli kesän kiinnostavin ja väkeä kävi 4.8. pidetyssä avajaistilaisuudessa 
jo erittäin paljon, josta seikasta Simo Riikonen oli erittäin otettu. 
Simo Riikonen sairastui muutamia aikoja sitten Parkinsonin tautiin ja sen jälkeen hän ei ole 
tehnyt enää maalaustöitä. Tilalle on tullut kirjoittaminen ja viimeisen vuoden aikana hänen 
juttujaan on ollut luettavissa eri julkaisuissa yli 30. 
 

 
 
Viimeisin Simo Riikosen maalaamista töistä on kiikoislaisen Sami Koiviston omistama rekka, 
joka oli nähtävillä Kokemäellä näyttelyn avajaispäivänä. Kuvassa mestari itse ja Pekka 
Mäkivirta Kokemäen Sähköstä. 
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Simo Riikonen esittelee valokuvaa ”Suomen Presidentit” -taulusarjasta, jonka hän maalasi 
juhlanäyttelyyn Finlandia talolle vuonna 1997. Taulut ovat korkeudeltaan 260 cm ja 
leveydeltään 120 cm. Taiteilija ei itsekään tiedä, missä kyseiset taulut pitävät nykyisin 
asuinsijaansa. 
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Kokemäen Sähkö Oy 
Skaffarinkatu 14, 32800 KOKEMÄKI 
puh. 02 838 6250 
asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi 


