Kokemäen Sähkö Oy
vuosikatsaus 2018

Toimitusjohtajan katsaus toimintavuoteen
Kokemäen Sähkö Oy on perustettu vuonna 1912. Kertomusvuosi oli yhtiön 107.
toimintavuosi.
Ilmastotavoitteet ja muut kestävän kehityksen tavoitteet ajavat meitä yhä vahvemmin kohti
vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Tässä työssä myös energia-alalla on merkittävä rooli ja
olemme ottaneet asian voimakkaasti esille myös Kokemäen Sähkön strategiatyössä ja
tulevaisuudessa. Konkreettisena osoituksena on yhtiömme toimitalon pihamaalle syksyllä
2018 valmistunut oma 315 paneelin aurinkosähkövoimala, joka tuottaa vuositalolla noin
puolet toimitalomme vuosittaisesta energian tarpeesta.
Euroopan Unionissa hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään ns.
päästökauppajärjestelmällä, joka vaikuttaa suoraan mm. sähkön hintaan. Sähkön
tukkuhinnat ovat pitkään pysytelleet melko alhaisella tasolla, mutta vuonna 2018 hinnoissa
nähtiin reipas nousu. Pohjoismaisessa sähköpörssissä Suomen hinta-alueen sähkön
keskihinta nousi 1,5 -kertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Nousun takana oli pitkälti
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnan nousu. Kokemäen Sähkössä toivomme
päästökaupalle yhä merkittävämpää roolia ilmastotavoitteiden toteuttamisessa, koska se on
markkinaehtoinen, teknologianeutraali ja selkeä ohjauskeino päästöjen vähentämiselle.
Tahtotilamme on jo vuosia ollut merkittävästi nykyistä suuremman osan sähkön
hankkimisesta uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä energialähteillä. Esimerkiksi
tuulivoimatuotannon kehitys on mennyt isoja askeleita eteenpäin ja laitosten hintataso
laskenut huomattavasti. Meidän tehtävämme on omalta osaltamme olla uudistamassa
energiajärjestelmää ja tarjota asiakkaillemme älykkäitä ratkaisuja on kyse sitten
pienvoimatuotannosta tai kulutusjoustosta. Iso haaste, jonka otamme mielellämme vastaan.
Asiakkaamme odottavat meiltä yhä laadukkaampia ja tehokkaampia palveluita, kuin myös
edullisia sähkön hintoja. Menneenäkään vuonna emme nostaneet sähkön
myyntihintojamme vaikka paine korotuksille oli tukkusähkön hintojen nousun myötä suuri.
Siirtohintojamme korotimme noin 10 % säävarman sähköverkon rakentamisen aiheuttaman
merkittävän investointitarpeen vuoksi.
Kokemäen Sähkön alueella sähkön siirron volyymi pysyi edellisvuoden tasolla, mutta
myynnin energiamäärä laski parisen prosenttia edellisvuodesta. Tästä huolimatta vuosi 2018
oli yhtiölle taloudellisesti poikkeuksellisen hyvä, koska teimme keväällä Satapirkan Sähkön
kanssa osakekauppoja (myimme Satapirkan Sähkön osakkeita ja ostimme omia
osakkeitamme) ja näistä kaupoista tuloutui yhtiölle noin 270 000 euron luovutusvoitto, joka
näkyy positiivisena muiden liiketoimintojen tuloksessa. Verkkoliiketoiminnan tulos kasvoi
edellisvuodesta tehdyn hinnankorotuksen myötä, kun taas energialiiketoiminnan tulos pysyi
edellisvuoden tasolla.
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Yhtiömme menestymisen kannalta on tärkeää, että pystymme tuottamaan luotettavia ja
asiakasläheisiä palveluita ja sitä kautta vastaamaan päivittäin asiakkaittemme vaatimuksiin.
Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä henkilökunnalle, hallitukselle ja omistajille
menneestä toimintavuodesta.
Kokemäellä 25. päivänä huhtikuuta 2019

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. 2018

(v.2017)

Liikevaihdon kehitys
Liikevoitto liikevaihdosta
Omavaraisuusaste

5,75 %
32,0 %
81,6 %

(-1,8 %)
(24,1 %)
(86,6 %)

(omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan,
kertynyt poistoero jaetaan omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan)
Liikevaihto
Liikevoitto
Tilikauden voitto
Kokonaisinvestoinnit

5 346 713,65 €
1 711 210,07 €
1 048 807,70 €
1 859 198,37 €

Vertailuluvut v. 2014-2018
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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 3.207.402,86 euroa sisältäen tilikauden voiton
1.048.807,70 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
135,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 270.540,00 euroa. Loput eli 778.267,70 euroa
ehdotetaan jätettäväksi edellisten tilikausien voittona jakamattomiin voittovaroihin.

Yhtiön osakkeet

v. 2018

(v.2017)

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:
A-osakkeet (1 ääni / osake)
B-osakkeet (20 ääntä / osake)

1.200 kpl
1.200 kpl

1.200 kpl
1.200 kpl

Tilikauden aikana yhtiö on hankkinut omia osakkeita seuraavasti: 198 kpl A-sarjan ja 198 Bsarjan osaketta.
Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. B-osakkeita koskee
yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukainen siirtorajoitus.
Yhden osakkeen verottajan laskema viimeisin vertailuarvo on 2.438,73 euroa.
Kokemäen Sähkö on vahvasti paikallinen yksityisomisteinen sähköyhtiö. Yhtiöllä on yhteensä
64 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
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tase sekä sivuliiketoiminnan tulos. Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen kannalta
tärkeät seikat käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen.

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 2018 sähköä hankittiin vajaa 30 GWh, mikä oli noin 2 prosenttia vähemmän kuin
vuonna 2017. Sähköä siirrettiin yhteensä runsaat 81 GWh, mikä on lähes sama kuin
edellisenä vuonna.
Omia tuotanto-osuuksia Kokemäen Sähköllä on Suomen Voima Oy:n kautta Kanteleen
Voima Oy:n Haapaveden lauhdevoimalassa, Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden
lauhdevoimalassa, Puhuri Oy:n Raahen Kopsa II -tuulivoimapuistossa, Haminan
Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa ja maa-asenteisessa aurinkovoimalassa sekä EteläSuomen Voima Oy:n kautta. Pohjolan Voima Oy:n omistamamme lauhdevoimalaosuudet
ovat Vaskiluodon Voimaa lukuun ottamatta alasajovaiheessa. Lisäksi yhtiöllämme on
syksyllä 2018 toimitalomme pihamaalle valmistunut oma aurinkovoimala.
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.
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Hallinto ja hallitus
Kokemäen Sähkö Oy:n kuusihenkinen hallitus kokoontui 16 kertaa toimintavuonna 2018.
Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorilla 2. toukokuuta 2018. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Miika Varjovaara.

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, toimitusjohtaja
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 2018 päättyessä 11 henkeä.
Henkilöstöstä neljä oli naisia ja seitsemän miehiä. Henkilökunnan keski-ikä oli 43 vuotta.
Henkilökuntaan vuonna 2018 kuuluivat:
Tiina Alho, palvelupäällikkö; 30.6. asti
Pirjo Huida, palveluneuvoja
Lauri Hurri, mittarointiasentaja
Seija Iivonen, mittauspäällikkö
Erno Isomäki, verkostoasentaja
Tomi Mäkinen, verkostoasentaja
Pekka Mäkivirta, alue- ja hankintapäällikkö
Kimmo Nurminen, toimitusjohtaja

Helena Rapeli, palveluneuvoja; 31.5. asti
Minna Nybacka-Rukanen, palveluneuvoja;
1.1.2018 alkaen
Nina Pajunen, palveluneuvoja;
1.11.2018 alkaen
Erkki Pelkonen, työpäällikkö
Pekka Sinivaara, verkostoasentaja
Eero Turto, verkostosuunnittelija

Kokemäen Sähkön henkilökunta vietti tyky -päivää Saarenmaalla 10.-11.05.2018. Linjaautonkuljettajana matkalla toimi Erkki Pelkonen.
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Verkkotoiminta
Kokemäen Sähkö Oy:n verkoston kuntoon laittoa jatkettiin vuonna 2018 hieman yli 1.4
miljoonalla eurolla. 20 kV:n verkostoa siirrettiin pylväistä maahan noin 20 kilometrin
matkalta ja niihin liittyviä pienjänniteverkostoa noin 10 kilometriä. Lisäksi Risten
sähköasemalle asennettiin loistehon reaktori. Vuonna 2018 asennettiin 20 kV:n verkostoa
maahan seuraavissa kohteissa: Kiettare-Sot 4 km, Kankaantausta-Mikola 3,5 km, Riste
sähköasema-Ryömä 2 km, Villiö-Turvesuo 1 km, Ratala-Kartano 0,5 km ja Malmi-Pyssymäki
5,5 km.
Vuoden 2019 investoinnit tulevat olemaan euromääräisesti samaa luokkaa kuin vuonna
2018. Peipohja-Ilmijärvi, Hannula-Kiettare ja Peipohja -Krannila alueella 20 kV:n linjaa
rakennetaan lähes sama määrä, kuin vuonna 2018. Lisäksi Risten sähköasemalle uusitaan
lähtökatkaisijat.

Linjan purkua.
Henkilökunnan ratkaisuja
pulmatilanteissa..
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Pohjoismainen Sähkön päivä
Kokemäen Sähkö Oy oli mukana yhteisessä pohjoismaisessa sähkön teemapäivässä tiistaina
23. tammikuuta esittelemällä omaa toimintaansa ja kertomalla niistä mahdollisuuksista,
joilla yhtiö palvelee asiakkaitaan. Tapahtumassa tarjottiin kävijöille grillimakkaraa ja kahvia,
esiteltiin aurinkosähköjärjestelmiä ja sähköauto. Yhtiön henkilökunta kertoi myös
verkonrakentamiseen liittyvistä asioista ja esitteli verkonrakennuskalustoa.
Sähkön päivä muistuttaa, kuinka suuri merkitys sähköllä on hyvinvointiimme. Tänä vuonna
nostettiin esille myös sähköautoilun teemaa. Päivän kunniaksi alan yritykset ja järjestöt
järjestivät tapahtumia ympäri maan. Sähkö on näkymätön välttämättömyyshyödyke, jonka
merkitys nousee esiin etenkin talvella. Suomessa sähköä tuotetaan monipuolisesti eri
energialähteistä, minkä ansiosta sähkön toimitusvarmuus paranee.
Tulevaisuudessa älykäs sähköverkko mahdollistaa energian tehokkaamman käytön ja entistä
hajautetumman sähköntuotannon. Kuluttaja voi tuottaa itse sähkönsä ja vaikuttaa entistä
paremmin omaan sähkön kulutukseensa. Sähköistyksellä ja älykkäillä kodinkoneilla voidaan
lisätä turvallisuutta, säästää energiaa ja helpottaa ikääntyvien arkiaskareita. Järkevässä
energiankäytössä riittää vielä opittavaa. Kuluttajat kaipaavat puolueetonta neuvontaa
arkisessa energiansäästössä, uusien sähkön kulutusta ohjaavien järjestelmien ja palvelujen
hyödyntämisessä sekä esimerkiksi aurinkosähkön ja muun pientuotannon käyttöönotossa.
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Liikenteen sähköistyminen tuo hyvinvointia
Sähköisen liikenteen yleistyminen on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen vastaisessa
taistelussa, mutta sillä on myös muita hyvinvointivaikutuksia.
Sähköautoista ei tule pienhiukkas- eikä typenoksidipäästöjä. Parantuneella ilmanlaadulla on
myönteisiä terveysvaikutuksia, sillä pienhiukkaspäästöt ovat yhteydessä
hengitystiesairauksiin. Sähköisen liikenteen yleistyminen pienentää myös kaupungin
melutasoa.
EU:n komission uusi liikennepaketti ohjaa autonvalmistajia sähköistämään tuotantoaan.
Suomessa hallituksen tavoitteena on, että vuonna 2030 maassamme on vähintään 250.000
sähkökäyttöistä autoa.
Sähköautolla on edullisempaa ajaa kuin polttomoottoriautolla. Sähkö maksaa noin
2e/100 km. Hankintahinnaltaan sähköauto on vielä nykyisin kalliimpi kuin perinteinen
polttomoottoriauto, mutta hintaero kaventuu koko ajan.
Tänä vuonna Sähkön päivää viettivät Energiateollisuus, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL,
Sähköteknisen Kaupan Liitto STK, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK, Motiva, Adato
Energia, sekä lukuisat sähköalan yritykset.

Satmaticin edustaja Hannu Poussu oli esittelemässä aurinkosähköjärjestelmiä Kokemäen
Sähkö Oy:n mittauspäällikkö Seija Iivosen kanssa. Jukka Siuro sai kysymyksiinsä vastauksia
Hannulta ja Seijalta.
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Verkostosuunnittelija Eero Turto esitteli yhtiön kalustoa ja otti vastaan lipukkeita, joihin sai
merkitä kelassa olevan kaapelin metrimäärän. Kuvassa on Pertti Jalonen mietiskelemässä
omaa arviotaan kelassa olevan kaapelin pituudesta.

Sähköyhtiön pihamaalla oli esillä monipuolisesti yhtiön kalustoa ja työvälineitä. Paikalla oli
myös grillimestareita ja kahvinkeittäjiä, jotka huolehtivat kävijöiden syömis- ja juomispuolen
hyvinvoinnista.
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ENERGIAA AURINGOSTA
Kokemäen Sähkö liittyi maaliskuun alusta alkaen
mukaan SUN-aurinkosähköön eli tekee
aurinkosähköasioissa yhteistyötä Lammaisten
Energian ja Paneliankosken Voiman sekä Satmaticin
(laitetoimittaja) kanssa.
SUN-aurinkosähköjärjestelmällä voi leikata kodin,
yrityksen tai maatalouden sähkökuluja tuottamalla
itse puhdasta, päästötöntä energiaa auringosta!
Soveltuu hyvin myös sähköverkkoon liitettyihin vapaaajanasuntoihin. Tuoteperheestä löytää sopivan kokoisen
paketin kaikkiin tarpeisiin ja mahdollisen ylimääräisen sähkön voi myydä sähkölaitokselle.
Valmiit paketit palvelevat koti- ja vapaa-ajantarpeissa, suuremmat voimalat yrityksissä ja
maataloudessa räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti.
Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota korkeaan laatuun, joka takaa huolettoman käytön
pitkäikäisissä järjestelmissämme. Hinnoittelumme on hyvin kilpailukykyistä — laadusta
tinkimättä! Järjestelmällä voi tuottaa käyttökustannuksiltaan ilmaista energiaa.
Kotitalouksien on mahdollista hyödyntää asennuksesta syntyvään työn kustannukseen
kotitalousvähennystä.

Valosta Voimaa
Kokemäelle Satakunnan suurin maa-asennusaurinkovoimala
Aurinkovoimalan avajaistilaisuus pidettiin 20.9.2018. Yhtiömme rakennuttama maaasenteinen infraluokan aurinkovoimalaitos on Satakunnan suurin.
Projektin alkaessa tämä oli Satakunnan toiseksi suurin aurinkovoimala, mutta valmistuessa
se on kolmanneksi suurin, mutta ainoa maa-asenteinen. Projektin valmistuminen viivästyi
noin kuukaudella suunnitellusta.

Paikallinen projekti
Projektille, kuten Kokemäen Sähkön toiminnalle muutoinkin, on erittäin merkityksellistä sen
paikallisuus. Kokemäkeläisten tekijöiden, yrittäjien ja yritysten ammattitaito on näytellyt
pääroolia hankkeen rakentamisessa.
Aurinkovoimalan suunnittelussa oli mukana Arkkitehtuuritoimisto Jani Virtanen.
Rakennuslupa haettiin luonnollisesti Kokemäen kaupungilta. Puut kaatoi Jari Ijäs.
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Maansiirtourakan, aidan ja aurinkopaneelien telineet rakensi K. Hemmilä Oy. Maa-ainekset
hankittiin Soraliike Pelkoselta.
Aurinkovoimalan järjestelmän toimitti ulvilalainen Satmatic Oy, jonka alihankkijana
betonipaalujen toimittajana oli Ristellä toimiva Kokemäen TB-Paalu. Asennustarvikkeita
hankittiin SatElectriciltä ja LVI-asennuspalvelu Marjaselta. Rakennussaneeraus Koivisto
porasi läpivientireiän seinään. Invertterikopin toimitti Elkamo, johon kuvat on ottanut Kaija
Marjanen Photography ja teippauksen toteutti Satagrafia Korkeaojalta. Järjestelmän
asennustyön suoritti sähköyhtiön henkilökunta.
Aurinkopaneelien viimeiset kytkentätyöt tehtiin syyskuun alussa ja voimala kytkettiin
ensimmäistä kertaa sähköverkkoon 5.9.2018.

Kokonaiskustannukset olivat 110.000 euroa
Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 110.000 euroa ja hanke pääsi energiatuen piiriin.
Aurinkopuiston koko on 85 kW, joka käsittää 315 paneelia, yhteensä 35 moduulia, joissa
kaikissa on yhdeksän paneelia noin 500 neliötä. Alue on 50 metriä x 40 metriä, yhteensä
2000 neliötä ja alue on aidattu.

Satmatic Oy:n toimitusjohtaja Rainer Nurkkala sanoi olevansa kiitollinen, kun Kokemäen
Sähkö Oy valitsi Satmatic Oy:n laitetoimittajaksi Satakunnan suurimpaan maa-asennusaurinkovoimalaprojektiin.
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Kokemäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Seppälä sanoi kaupungin tervehtivän
ilolla tämänlaisia investointeja, jonka Kokemäen Sähkö Oy on nyt toteuttanut.

Kalustohankinnat
Peipohjan sähköasemalle uusittiin kaukokäytön tukiasema. Risten sähköasemalle
asennettiin loistehon kompensointilaitteisto pienentämään tehohäviöitä, työn suoritti
Maviko Oy. Sähköasemien digilinkkipalvelimien uusimisen teki Netcontrol Oy.
Yhtiölle hankittiin markkinointikäyttöön AutoPalinilta Nissan Leaf sähköauto.
Liikekeskuksen ja yhtiön pihassa olevat sähköauton latauspisteet uudistettiin. Vanhat
latausasemat vaihdettiin 3,6 kW:n ja 22 kW:n asemiksi.

Kiinteistön kaluston uudistaminen
Toimitalon lämmitysjärjestelmän lämmönvaihtimen uusinnan ja ilmanvaihtokoneen
automatiikan päivityksen teki LVI-asennuspalvelu Marjanen Oy. Toimitalon kameravalvontaa
myös tehostettiin Rauman Lukitustekniikan toimesta.
Sähkömuseolle teetettiin siivouskomero Kokemäen kalustetyössä sekä verhotanko oven ylle
seppä Jari Sandholmilla.
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Asiakaspalvelua ja markkinointia
Kokemäen Sähkö Oy tuki seuraavia tapahtumia/yhteisöjä vuonna 2018:
• Kokemäen juhannusravit 23.6.
• Kauvatsan mopokarnevaalit 7.7.
• Kokemäki Cruising 26.8.
• Satasoitto -tapahtuma
• Energiansäästöviikko. Energiansäästöviikkoa vietettiin perinteisesti viikolla 41.
Jokavuotiseen tapaan Kokemäen Sähkö lahjoitti alueen tokaluokkalaisille Hei kaikki
toimii! -opetuspaketit.
• Urheiluseurat Kokemäen Kovaväki ja Kokemäen Pallo
• Kuudesluokkalaisten matka First Lego League robotti EM-kisoihin 24.-29.5. Tanskaan
Århusiin
• Joulukortteihin varatut varat yhtiö lahjoitti Raition Kyläyhdistys ry:lle Säpilän
riippusillan remontoimiseen.
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Ysiluokkalaisten vierailu Olkiluodon ydinvoimalaan

Kokemäen Yhteiskoulun kahdeksasluokkalaiset tutustuivat keskiviikkona 7. marraskuuta
Olkiluodon ydinvoimalaan. Matka tehtiin Kokemäen Sähkö Oy:n sponsoroimilla linjaautoilla.

Kesätapahtumia
Mopokarnevaaleilla huutokaupattiin Kokemäen Sähkö Oy:n lahjoittama
sähkögrilli — tuotto Teljän Partion Kauvatsan osastolle
Mopokarnevaaleilla huutokaupattiin tänä vuonna sähkögrilli, josta korkeimman tarjouksen,
300 euroa, teki Virpi Jakonen. Hän sai ”kaupan päälle” lisäksi noin 20 kiloa grillimakkaraa.
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Kuvassa ovat Virpi Jakonen (vas.), meklarina toiminut Kari Salmelainen, lahjoituksen saanut
Teljän Partion Kauvatsan osaston edustaja Satu Vihervaara ja oikealla lahjashekin
luovuttanut Kokemäen Sähkö Oy:n edustaja, palveluneuvoja Minna Nybacka-Rukanen.

Teljän Hölkän osallistujille lahjaämpäreitä
Kokemäen Sähkö Oy lahjoitti 15. syyskuuta järjestetyn Teljän Hölkän osallistujille kolme
lahjaämpäriä, jotka luovutettiin kriteerillä: iloiset ja positiiviset osanottajat. Lahjoitukset saivat Sanni
Laukamo ja Inari Leppäniemi sekä Minna Pihlman ja Matti Teittinen. Kokemäen Sähkö Oy:n puolesta
ämpärit luovutti Laura Mäkivirta.
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Kokemäki Cruising
Kokemäen Sähkö oli tänäkin vuonna tukemassa perinteeksi muodostunutta Kokemäki Cruising tapahtumaa, 26.8. järjestetty tapahtuma keräsi jälleen runsaasti osallistujia ja katsojia.
Kuvat: Kari Ketonen

Kokemäen Ravit
Kokemäen Sähkö sponsoroi Kokemäen raveja juhannuksena 23.6. loimilähtöä. Kuvassa Kokemäen
Sähkön toimitusjohtaja Kimmo Nurminen loimittamassa lähdön voittajaa Hovin Turboa, jonka
ohjastajana toimi Harri Koivunen.
Kuva: Taru Peltosaari
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Muuntamokahvilan toimintaa vuonna 2018
Kahvilan vetäjä Hanna Hakala-Rosu on erittäin tyytyväinen väkimäärään, annettuun palautteeseen ja
toivomuksiin kesäkahvilan jatkumisesta nykyisenlaisilla kuvioilla.
-Kesän kuviot menivät yli odotusten. Väkeä kävi ja asiakaspalautteet olivat myönteisiä. Oli tosi
mukava kesä, jossa myös mahtavan sään merkitys oli suuressa roolissa.
Hannalle esitettiin myös toiveita kahvion pitämisestä auki vielä syyskuussakin.
-Ensi kesänä toiminta jatkuu. Näin olemme alustavasti sopineet sähköyhtiön kanssa.
-Kesän aikana sain tutustua moniin uusiin ihmisiin, niin Kokemäeltä kuin naapurikunnista ja varsin
kaukaakin poikenneisiin kävijöihin. Mieleen jäi erityisesti porilainen pariskunta, joka vieraili
kahviossa monia kertoja.
-Sähköyhtiö on hyvä yhteistyökumppani, jonka kanssa on hieno työskennellä. Sovitut asiat pitivät
molemmin puolin, joka on näissä kuvioissa erittäin tärkeätä.

”Nypläyksiä vuosien varrelta”
Leena Mäntysen näyttely 1.-30.6.
Sähkömuseon kesän näyttelyt avasi 35 vuotta pitsin nypläystä harrastanut Leena Mäntynen. Esillä oli
laaja kirjo hänen töitään.
-Kipinä nypläykseen lähti äidin harrastuksesta. Hän oli päättänyt, että opettaa nypläyksen taidot
yhdelle tyttäristään. Ostettiin sitten tyyny ja alkutarvikkeet. Opetusta antoi myös opettaja Kyllikki
Reikko.
Leena kertoi harrastavansa nypläystä edelleen säännöllisesti, tosin kesäaikaan vähemmän.
Nypläystöistä suuri osa löytyy rullattuna vaatehuoneen hyllyiltä kotoa.
-Sukulaisille ja muutamille muille olen antanut töitäni lahjaksi. Molemmat tyttäreni osaavat myös
nypläyksen taidon ja vanhemman tyttären tytär on jo innostunut asiasta. Hänen ensimmäinen
työnsä on vielä kesken, mutta valmistumassa, joten perinne jatkuu.

”Nypläyksiä vuosien varrelta”: kokemäkeläisen Leena Mäntysen näyttely 1.-30.6.
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”Silmä ja mieli”
Antti Ahteen maalauksia 1.-31.7.
Vammalan seudun Taideyhdistys ry:n jäsen Antti Ahteen näyttelyssä oli esillä nuoren miehen
maalauksia, jotka syntyvät valokuvan pohjalta.
-Luonnostelen valokuvaa ja siitä rakentuu lopullinen maalaustyö. Olen harrastanut maalausta viisi
vuotta ja teen pääasiassa öljyväritöitä.
-Tämä on toinen yksityinen näyttelyni, lisäksi olen ollut mukana useissa yhteisnäyttelyissä, kertoi
Antti Ahtee.

”Silmä ja mieli”: sastamalalaisen Antti Ahteen maalauksia 1.-31.7.
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”Tunnelmia ja tarinoita”
Pauliina Jartun valokuvanäyttely 1.-31.8.
Elokuussa voitiin tutustua huittislaisen valokuvaaja Pauliina Jartun näyttelyyn.
Pauliina valmistui kuva-artesaaniksi toukokuussa 2017 ja on toiminut siitä lähtien valokuvaajan
työssä.
-Olen kuvannut yksityisille ja yrityksille. Valokuvataide on lähellä sydäntäni ja se kulkee koko ajan
mukana kaiken muun rinnalla.
”Tunnelmia ja tarinoita” -näyttely oli koonti kahdesta erilaisesta kuvakokonaisuudesta. Töitä
yhdistivät vahvasti aiheet, jotka ovat Pauliinalle itselleen tärkeitä ja mieluisia.
-Naiseus on aihe, jota olen käsitellyt jo pitkään. Ainutlaatuisuus on kiehtovaa ja koen näkeväni
naiseudessa ja luonnossa samoja yhdenmukaisuuksia: voimaa, kauneutta, rikkautta, haurautta ja
haavoittuvuutta. Ihmiselämä ja luonnon kiertokulku ovat jatkuvassa tuulessa alttiina muutoksille,
sanoi Pauliina Jarttu.
-Välillä kulku on kuin tiheää sumua, toisinaan taas kevyttä ja valoisaa. Ilman omaa polkua en olisi
minä.
Olen pohtinut naiseuden eri puolia ja tulen varmasti jatkamaan aiheessa vielä tämän jälkeenkin,
totesi Pauliina Jarttu.

”Tunnelmia ja tarinoita”: huittislaisen Pauliina Jartun valokuvanäyttely 1.-31.8.
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Yhteislauluillat kuuluvat myös
vahvasti kahvilan kuvioihin
Sähkömuseon kahvilassa järjestettiin kesän aikana myös yhteislauluiltoja, jotka kuuluvat varmasti
jatkossakin kuvioihin, sillä tunnelmalliset tutut laulut idyllisessä maisemassa kuuluvat suomalaiseen
elämänmenoon. Lauluiltoja järjestettiin kolme: kesä-, heinä- ja elokuussa.
Tuula Koivusen ja Juhani Nerosen vetämä lauluilta 15. elokuuta oli kaiketi kesän suosituin, väkeä oli
kesäkahvilan piha-alueella mukava määrä ja yhteisesti lauletut ikivihreät innoittivat osallistujat
mukaan yhteisiin tuttuihin sanoituksiin ja säveliin.

Elokuinen lauluilta muuntamokahvilassa kokosi yhteen kolmisenkymmentä laulajaa ja kahvittelijaa.
Tuula Koivunen oli esilaulajana ja säestäjänä toimi Jussi Neronen.
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Kokemäen Sähkö Oy
Skaffarinkatu 14, 32800 KOKEMÄKI
puh. 02 838 6250
asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi
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