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Viimeiset kuukaudet on 20kV:n kaapelia 
asennettu mm. Kynsikangas-Korkeaoja 
-alueella. Kuva on Oinassaaren tien varrelta. 
Kaivantoon asennettiin samalla Kokemäen 
Vesihuolto Oy:n uutta runkoputkea.

Pääkirjoitus

Säävarman sähköverkoston
tavoiteaikataulu on vuonna 2029

Berner Chemicals Oy:n tavoitteena on
tuotantokapasiteetin nostaminen

Sähkönmyyntituotteet 

Aurinkopaneelit helposti ja luotettavasti

Täyden palvelun energiatalo

Sähkölaskun ulkoasu uudistui

Koronaepidemia pitää pihdeissään
myös sähkömuseon kesäkahvilan avaamista

Minä ja sähkö

Gallup

Sähköavusteisen polkupyörän lainaus
Usein kysyttyä

Minnan ja Ninan työpäivä
Uudet verkkosivut

Ristikko
Lasten puuhanurkka

Lasten gallup

Kalenterikuvakilpailu

Kokemäen Sähkö haluaa paikallisena energiayhtiönä 
olla mukana kehityksessä tarjoamalla mm. päästötöntä 
ja myös uusiutuvaa energiaa. Laajaan tuotevalikoimaan 
sähköenergian lisäksi kuuluvat mm. aurinkosähköjär-
jestelmät ja paneelien asennukset.



Pääkirjoitus

Mieleenpainuva kevät

Elämme tällä hetkellä haasteellisia ja jopa epätietoisia aikoja. Saamme jatkuvasti reaaliaikaista 
tietoa koronaviruksen levinneisyydestä sekä arvioita sen vaikutuksista ihmisten terveyteen, 
käyttäytymiseen sekä talouselämään. Vaikutukset ovat merkittäviä ja laaja-alaisia koskien meitä 

kaikkia alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti. 

Elinkeinoelämä on ottanut käyttöön uusia toimintatapoja valitsevassa tilanteessa. Näitä ovat mm. 
etätyöskentely, etäpalaverit jne. Nykyään uudet sähköiset järjestelmät ja laitteet ovat mahdollistaneet 
hyödyntää hyvinkin joustavia malleja. Aika tulee näyttämään, kuinka paljon nämä uudet toiminta-
mallit jäävät yrityksissä uusiksi toimintatavoiksi. Myös energia-alalla on varauduttu olemassa olevaan 
tilanteeseen ja otettu käyttöön uusia toimintatapoja. Kokemäen Sähkö Oy:ssä asiakaspalvelu ja neu-
vonta toimii tällä hetkellä normaalisti puhelimitse ja sähköisesti. Olemme toistaiseksi rajoittaneet 
vierailuja toimistolla ja sulkeneet asiakaspalvelupisteen. Henkilöstö tekee mahdollisuuksien mukaan 
etätyötä ja erilaiset tapaamiset ja neuvottelut pyritään pitämään etänä sähköisesti verkon välityksellä. 
Kentällä työskentelyssä noudatamme viranomaisten ohjeistusta. Näillä toimenpiteillä haluamme tur-
vata henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden. Lisätietoa asiasta löytyy 
uudistetuilta verkkosivuiltamme. Sivuilta pääsee myös kirjautumaan online -palveluihin, jossa pääsee 
helposti seuraamaan esimerkiksi omaa energian kulutustaan.

Ihmisten arvot muuttuvat, mikä heijastuu näin ollen myös käyttäytymiseen ja kuluttamiseen. Ym-
päristön, luonnon ja yksilön hyvinvoinnin merkitys tulee korostumaan. Yhteisöllisyys ja paikallisuus 
ovat yhä tärkeämpiä asioita yksilön hyvinvoinnille. Ihmisten valveutuneisuus mm. ilmastomuutok-
seen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin lisääntyy. Energia-alalla tähän liittyy mm. uusiutuvan energian 
ja päästöttömän energia käyttö, energian säästäminen ja uusien teknologioiden löytäminen ja hyö-
dyntäminen. Kokemäen Sähkö haluaa paikallisena energiayhtiönä olla mukana kehityksessä tarjoamalla 
mm. päästötöntä ja myös uusiutuvaa energiaa. Kokemäen Sähkön laajaan tuotevalikoimaan sähkö-
energian lisäksi kuuluvat jatkossa myös aurinkokennot yksityisille ja yritykselle sekä erilaiset lataus-
pisteet mm. sähköautoja ja pistokehybridiautoja varten. Näistä meillä on jo hyvää kokemusta oman 
aurinkopuiston ja sähköauton käytöstä. 

Kokemäen Sähkö on ollut aktiivinen toimija yhdessä Kokemäen Kaupungin kanssa uuden asunto-
alueen markkinoinnissa ja uusien asukkaiden saamiseksi alueelle. Jatkossakin Kokemäen Sähkö haluaa 
olla mukana paikallisena toimijana kehittämässä kaupunkia. 

Säävarman verkon rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Säävarmaan verkkoon investoidaan ku-
luvana vuonna n. 1,3 M€. Säävarma verkko tulee olemaan valmiina lain vaatimuksen mukaisesti vuonna 
2028. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella on 
pystytty rakentamaan verkkoa kustannustehokkaasti ja kohdentamaan ra-
kentamistoimenpiteet kriittisimpiin kohtiin lain tavoitteiden mukaisesti. 
Sähkön käyttäjä on varmaan jo huomannut investointien tulokset hyvin 
vähäisinä häiriöinä sähkön jakelussa, vaikka kovien tuulien määrä on 
lisääntynyt viime aikoina. Myöskään edellistalven runsaslumisuus ei 
ole aiheuttanut suuria ongelmia sähkön jakelulle.  

Nyt kun poikkeustilanteen johdosta elämämme on rajoitettua, 
on hyvää aikaa tutustua kauniiseen luontoon lenkkeillen, 
pyöräilen tai jopa sähköpyöräillen. Mukavia luku-
hetkiä ajankohtaisista ja mielenkiintoisista 
energia-alan asioista. Pysytään terveinä 
ja pidetään huolta toisistamme!

 
Teemu Nieminen

Hallituksen varapuheenjohtaja
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Tapaninpäivänä vuonna 2011 lähes 20 metriä sekunnissa 
raivonnut myrskytuuli aiheutti pahoja tuhoja Kokemäellä- 
kin. Metsää kaatui laajoilta alueilta, sähkö/puhelinlinjat
jäivät kaatuneiden puiden alle ja monet rakennukset
kärsivät mittavia vaurioita.
Tuulen voima puuskissa oli Tapaninpäivänä lähes 30
metriä sekunnissa. Lämpötila pysyi ajankohtaan nähden 
erittäin korkeana, lähellä + 10 astetta ja se antoi vielä
lisäsykäyksiä kaatuville puille.

Säävarman 
sähköverkoston
tavoiteaikataulu 
on vuonna 2029

Tästä, vajaat kymmenen vuotta sitten tapahtuneesta luon-
nonkatastrofista, alkoi Suomessa sähköverkoston rakentaminen 
säävarmaksi. Tavoiteaikataulu on asetettu vuoteen 2029, joten 
nyt eletään suurin piirtein aikataulun puoliväliä.

Vuositasolla tehdään
reilun miljoonan euron
verkostoinvestoinnit
Työpäällikkö Erkki Pelkonen ja verkostosuunnittelija Eero Turto 
kertoivat, että vuonna 2019 kaivettiin 20kV:n johtoa maahan 
noin 20 km ja muuntamoita muutettiin koppimuuntamoiksi  
17 kpl Kooma-Ilmijärvi -alueella, Kiettareen saaressa ja Ylistaron 
suunnalla. 

– Lisäksi sähköasemilla tehtiin investointeja, jotka maakaa-
peloinnin sivuvaikutuksista on tullut välttämättömäksi, eli 
maasulun sammutuslaitteistoa isonnettiin ja asennettiin lois-
tehon reaktori. Verkostoinvestointeihin käytettiin yhteensä 
1,35 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 käytetään investointeihin samaa suuruus-
luokkaa oleva summa verkostoinvestointeihin, lähinnä kaa-
pelointiin. Töitä on tehty nyt Kynsikangas-Korkeaoja suun-
nalla ja tehdään mm. Peipohjassa ja Kauvatsalla. Lisäksi tänä 
vuonna yhtiö investoi kaukokäyttöerottimiin ja verkostoau-
tomatiikkaan.

Kuvassa on Tapanin-
päivän myrskyn jälkiä 
vuonna 2011 Pitkäjärven 
alueella. Viime vuonna 
tämäkin alue saatiin 
säävarmaksi, kun 20kV:n 
kaapeli asennettiin maan 
sisään Köyliöntien varteen 
aina Ilmijärvelle saakka.

Myrskyn aiheuttamia tuhoja alettiin korjata välittömästi, mutta 
vahingot olivat niin valtavat, että erilaisia korjaustöitä tehtiin 
pitkin talvea, aina kesään saakka. Toimenpiteet sähkön pa-
lauttamiseksi kuluttajille nopeaan tahtiin onnistuivat kuiten-
kin erittäin hyvin.

Kokemäen Sähkö Oy:n 5.500 asiakkaasta oli Tapaninpäivän 
aamulla pahimmillaan noin 4.500 ilman sähköä, mutta iltaan 
mennessä valtaosa talouksista pääsi nauttimaan elintärkeästä 
sähköenergiasta. Tiistaina 26.12. puhaltanut Hannu-myrsky 
aiheutti vielä lisäharmia, mutta torstaina 28.12. oli 20kV:n 
runkolinjasta sähköttöminä enää 300 taloutta ja saman päivän 
illalla määrä oli enää noin 70.

Kokemäen Sähkö Oy:n 13 oman henkilön lisäksi myrsky-
vaurioita oli perkaamassa iso joukko paikallisia henkilöitä työ-
koneineen, parhaimmillaan ulkopuolisten määrä oli noin 30.

TEKSTI JA KUVAT  Matti Välkkynen
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Petri Honkanen (vas.), Pasi Porola ja Pertti Laine (takana) asentamassa kaivantoon 
maakaapelin lisäksi vesijohtoputkea, joka yhdistettiin Lahtisen kiinteistön olemassa 
olevaan talolinjaan.

Koppimuuntamoita on Kokemäen Sähkö Oy:n 
verkostoalueella tällä hetkellä 125 kappaletta.

K. Hemmilä Oy:n kaivinkoneet työssä Oinassaaren 
tien varrella.

Kaivu- ja asennustyöt on jouduttu tekemään melkoisen kuraisissa olosuhteissa. 
Kuvassa Petri Honkanen huolehtii, että 20kV:n maakaapeli tulee kunnolla paikalleen 
ennen kaivannon täyttöä.

Voimakkaat investoinnit
on tehty viime vuosina
vikaherkimmille alueille
Vuoden 2019 syksyllä ja alkuvuonna olleet 
myrskyt eivät ole aiheuttaneet vikoja Koke-
mäen Sähkö Oy:n verkkoon. Osasyynä asiaan 
on muutaman viime vuoden aikana tehdyt 
voimakkaat investoinnit juuri vikaherkim-
mille alueille.

Erkki Pelkonen ja Eero Turto kertoivat, et-
tä Kokemäen Sähköllä on 20kV:n verkostoa 
yhteensä 320,7 km, josta maakaapelia on 
99,3 km. 0,4kV:n verkostoa on 604,1 km, josta 
maakaapelia on 229,1 km. Muuntamoita on 
366 kpl, joista koppimuuntamoita 125 kpl. 

– Tavoitteena on saada vuoteen 2029 men-
nessä verkosto lainlaatijan näkökulmasta sää-
varmaksi, joka tarkoittaa Kokemäen Sähkön 
toiminta-alueella noin 60 % kaapelointiastetta.
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TEKSTI  Matti Välkkynen

Berner Chemicals Oy:n
tavoitteena on tuotanto-
kapasiteetin nostaminen

Berner aloitti teollisen toiminnan jo 
1950-luvulla. Heinävedellä sijaitsevat 
kuluttajateknokemian ja autokemikaali-
tehtaat sekä etikkatehdas. Heinävedellä 
valmistettavia tuotteita ovat esimerkiksi 
XZ, LV, Korrek, Lasol ja Rajamäen Etikka.

Tuotekehityslaboratoriot sijaitsevat 
pääkonttorissa Helsingissä. 

Vuonna 2019 Bernerin kotimainen 
tuotanto kasvoi lähes 20 prosenttia.

Berner Chemicals Oy:n toimitusjohtaja
Antti Rinta-Harri.

Kokemäen tehdas 
työllistää tällä hetkellä
15 henkilöä
Berner Chemicals Oy perustettiin, kun 
Berner osti konkurssiin hakeutuneiden 
Catrokin ja Catrock Chemicalsin liike-
toiminnot. Tuotantoa jatkettiin pääosin 
vanhojen työntekijöiden voimin Puhdis-
tamontiellä Kokemäellä.

 Tehtaan toimitusjohtajaksi Berneriltä 
tuli Antti Rinta-Harri. Tehtaalla työsken-
telee tällä hetkellä 15 henkilöä. Tuotan-
to pyörii nyt katkeavassa kolmessa vuo-

Kokemäkeläinen Berner Chemicals 
Oy on vuonna 2018 perustettu
perheyritys Berner Oy:n tytäryhtiö. 
Berner on perustettu vuonna 1883
ja vuonna 2018 sen liikevaihto oli 
316 miljoonaa euroa ja konsernin 
palveluksessa oli keskimäärin 495 
henkilöä. 
Berner tunnetaan kauppatalona,
joka toimii vahvasti maatalous- ja
kulutustavarakaupassa. Tärkeitä
toimialoja ovat myös teollisuuden 
raaka-aineet ja terveydenhoito. 

Ilmavalokuva tehtaasta.
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Kuva ohjaamosta, jossa työvuorossa ovat Marko Vandell, Martti Sukari ja Lassi Nylund.

rossa, mutta uusien asiakkaiden myötä 
tullaan tehdasta pyörittämään myös 
viikonloput.

Berner on tuonut maahan magne-
siumkemikaaleja kymmeniä vuosia, siksi 
mahdollisuus valmistaa niitä itse Koke-
mäellä kiinnosti. Tehdas saatiin käyntiin 
syksyllä 2018. 

Suurimmat asiakkaat ovat selluteolli-
suus ja rakennusaineteollisuus. Sellun-
valkaisun lisäksi magnesiumtuotteita 
käytetään yhä enemmän myös palones-
toaineina, vedenkäsittelyssä ja lannoit-
teissa. Ne ovat myrkyttömiä, turvallisia 
ja ympäristöystävällisiä aineita. Lukijois-
takin moni varmasti nappaa magnesium-
tabletin päivittäin. 

Tavoitteena on
tuotantokapasiteetin
huomattava nosto
Toimitusjohtaja Antti Rinta-Harri kertoo, 
että tehdas saatiin nopeasti käynnistet-
tyä magnesiumsulfaattituotantoon koke-
neen henkilökunnan toimesta.

– Pääosin Kiinasta hankittua raaka-ai-
netta oli varastossa riittävästi ja asiakas-
kunnan kiinnostus oli kova edellisen val-
mistajan hyvän laadun muistaen.

– Tavoitteeksi asetettiin magnesium-
sulfaattituotannon kapasiteetin huomat-
tava nosto sekä myös uusien tuotteiden 
kehittäminen. Tavoite on luonnollisesti 
kasvattaa myös liikevaihtoa, jonka odo-
tetaan olevan parissa vuodessa viisi mil-

joonaa. Se olisi nykyiseen verrattuna ne-
linkertainen.

Panostusta
tutkimukseen ja
tuotekehitykseen
Berner Chemicals on emoyhtiönsä ta-
voin panostanut huomattavan paljon 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tu-
loksena on jo rakennettu täysin uusia 
tuotantolinjoja. Lisäksi olemassa olevaan 
magnesiumsulfaattilinjaan on rakennet-
tu uutta tekniikkaa, jonka avulla kapa-
siteetti pystytään kaksinkertaistamaan. 

– Uusien linjojen raaka-ainetta saa-
daan Kiinan lisäksi myös Euroopasta ja 
Venäjältä, mikä pienentää raaka-aineiden 
hankintaan liittyvää riskiä, sanoo toimi-
tusjohtaja Antti Rinta-Harri.

– Tutkimustyötä jatketaan edelleen 
ja tulevaisuudessa on tarkoitus korvata 
ulkomailta tuotavaa raaka-ainetta koti-
maasta saatavalla kierrätysmateriaalilla. 
Kierrätyshankkeissa yhteistyössä on mu-
kana huomattavia kotimaisia toimijoita.



Kysy lisätietoja puh. 02 838 6111
www.kokemaensahko.fi

MarkkinaVIRTA on hyvä valinta hintatietoiselle 
asiakkaalle, joka haluaa vaikuttaa sähkölaskunsa 
suuruuteen omilla valinnoillaan. Hinta seuraa
tunneittain pohjoismaisen sähköpörssin hintaa. 
Tälle tuotteelle on mahdollista liittää hintakatto, 
jolla varmistetaan, ettei hinta nouse hallitsemat-
tomasti liian korkeaksi. 

Tuotteen hinta perustuu pörssissä tunneittain 
muuttuviin tuntikohtaisiin energian hintoihin.

Toistaiseksi voimassa oleva tuntihinnoitteluun 
perustuva sähkön myyntisopimus:

Perusmaksu 2,53 €/kk

Energia: Nord Poolin
tuntihinta + alv 24 % + marginaali

Marginaali 0,40 snt/kWh

Hinnat sisältävät alv 24 %

Sähkönmyynnin vakaa 
ja huoleton tuote, jossa 
hinta pysyy samana koko 
sopimuskauden. Sopimus 
on kiinteähintainen ja 
määräaikainen.

on vakaa ja huoleton toistaiseksi voimassa oleva sähkö-
sopimus. Valitse sopimus sähkönkäyttösi mukaan, koot:
XS, S, M, L ja Mökki. Kuukausimaksu: alkaen 10,00 €/kk,
sisältäen energia- ja perusmaksun.

24 kk
Perusmaksu 2,53 €/kk

Energia 5,45 snt/5Wh

Hinnat sisältävät alv 24 %

24 kk
Perusmaksu 2,53 €/kk

Energia 5,99 snt/kWh
talvipäivä 1.11.–31.3. klo 7-22

Energia 5,05 snt/kWh
muu aika

Hinnat sisältävät alv 24 %

Tuntienergiaa kiinteään kuukausihintaan, voimassa toistaiseksi

Paketin ylimenevästä energiasta laskutetaan 6,86 snt/kWh.

V I R T A A  P A I K A L L I S E S T I

 mökkiVIRTA XS-paketti S-paketti M-paketti L-paketti

  10,00 € / kk 10,00 € / kk 16,50 € / kk 25,50 € / kk 47,50 € / kk

Max kWh/v  1500 1500 3000 5000  10000

Max kWh/kk  –  125  250  416  833

Kaikki
myymämme

sähkö on
päästötöntä!
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www.sun-aurinkosahko.fi

Esimerkki-
hinta 3 kW

järjestelmälle
5900 €

Aurinkopaneelit 
helposti ja luotettavasti
− Avaimet käteen palveluna

Miksi hankkia
SUN-aurinkosähköpaketti?

 Kilpailukykyiset hinnat

 Asennukset luotettavasti
 ja ammattitaidolla

 Sähköyhtiö ostaa paneelien
 ylituottoenergian sähkön-
 myyntiasiakkailtaan

 Tunnemme asiakkaidemme
 energiakulutuksen –> mitoitamme
 oikean kokoisen järjestelmän

 Paikallisena toimijana
 olemme aina tavoitettavissa

 Kysy myös uutta aurinkopankkitiliä,
 jossa yli oman tuotantosi tuotettu
 energia on myöhemmin käytössäsi

Kysy lisätietoja järjestelmistä
Tuotemyynti puh. 02 838 6121
tai tuotemyynti@kokemaensahko.fi
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Täyden palvelun 
energiatalo

Kokemäen Sähkö haluaa kuitenkin täy-
den palvelun energiayhtiöksi, jonka 
vuoksi tarjontaan kuuluvat muutkin 
energiaan liittyvät asiat.

– Toimitamme mm. aurinkosähköjär-
jestelmiä. Esimerkiksi 3 kW järjestelmä 
sisältäen 12 paneelia, joiden tarvitsema 
tila on 20 neliötä. Järjestelmään kuulu-
vat myös invertteri, kiinnikkeet, johdot 
ja kiskot.

– Kohdekäynnin yhteydessä katsom-
me asiakkaan kanssa minkä kokoinen 
ja minkälainen järjestelmä on järkevintä 
hankkia. Edellä todetun järjestelmän 

Sari ja Ville Köönikkä hankkivat Vuolteen alueella sijaitsevan omakotinsa katolle 12 paneelia käsittävän aurinkosähköjärjestelmän,
joka asennettiin rakennuksen kahdelle eri lappeelle. Samanlaisen järjestelmän Sari ja Ville hankkivat myös kesämökilleen Säpilään.
– Ajatukset paneeleista ovat olleet harkinnassa jo pitkään, joten mikään hetken mielijohde tämä ei ollut, sanoo Ville Köönikkä.

Marjut ja Mika Ruusunen hankkivat tammi-
kuussa täyssähköisen VW Golf vm. 2020.
– Vaimo käy muutamana päivänä viikoit-
tain töissä Kauvatsalla ja sähköauto onkin 
pääasiassa hänen käytössään.
– Tämä on loistava kakkosauto meille. Hinta 
alkaa olla kohdallaan polttomoottoriautoi-
hin verrattaessa, kun valtio ja maahan-
tuoja antavat tietyt kilpailukykyalennukset 
sähköauton ostajille.

Kokemäen Sähkö Oy:n Pekka Mäkivirta 
kertoo, että oman päätoimialan ohessa 
yhtiön toimintastrategiaan kuuluu
mahdollisimman laajamittainen
energiaan liittyvien palveluiden
tarjoaminen asiakkaille.
– Muistaen kuitenkin koko ajan sen 
ydinasian, että olemme sähköyhtiö,
jonka päätarkoitus on myydä sähkö-
energiaa, rakentaa verkkoamme ja
huolehtia sen kunnossapidosta.

hinta asennettuna normaalilla kattokalte-
vuudella on noin 5.900 euroa.

– Laitteet tulevat ulvilalaisen Sat-Ma-
ticin kautta ja ne on valmistettu Euroo-
passa ja Aasiassa.

Kokemäen Sähkö Oy huolehtii ko-
konaispakettiin liittyvät kaikki kuviot 
käyttäen asennustöissä paikallisia ura-
koitsijoita. 

– Yhtiön omat miehet eivät asennuksia 
tee, vaan oma väkemme keskittyy sähkö-
verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Ilmalämpöpumput,
sähköauton lataustolpat,
lämmitysöljyn myynti
Scanofficen Oy:n maahantuomat Mitsu-
bishin ilmalämpöpumput kuuluvat myös 
Kokemäen Sähkö Oy:n myyntituotteisiin 
ja niitä toimitetaan asiakkaille avaimet 
käteen periaatteella ja asennuksessa pai-
kallisia urakoitsijoita käyttäen.

– Sähköauton latauspisteissä emme 
ole valinneet vain yhtä jälleenmyyjää, 
vaan tulemme käyttämään eri toimitta-
jia. Asennuksesta huolehtivat paikalliset 
urakoitsijat, mutta tilanteen vaatiessa ja 

resurssiemme salliessa voimme tehdä 
työt myös oman väen voimin.

– Lämmitysöljyn myynti kauttamme 
tulee mukaan tuotevalikoimiin aivan 
lähiaikoina.

TEKSTI JA KUVAT  Matti Välkkynen



Sähkölaskun
ulkoasu
uudistui

Sähkölaskun
sisällön jakautuminen

Myynti Siirto Energiavero Alv

Sähkölaskun ulkoasu muuttui, olet saat-
tanut uuden näköisen laskun jo saadakin. 
Suurin muutos on, että laskun alareunas-
sa ei ole vanhanmallista tilisiirtolomaket-
ta, mutta laskun alareunassa on kaikki 
tarpeellinen tieto laskun maksamiseen.

Ensimmäisellä sivulla on yhteenveto 
maksuista. Erittelysivulta löydät laskute-
tut kulutusmäärät sekä maksujen jakautu-
misen perusmaksuihin, sähköenergiaan, 
siirtomaksuun ja energiaveroon. Siirto-
asiakkaiden laskulla näkyy vain sähkön-
siirron yhteydessä perittävät maksut.

Ylläolevasta etusivusta löytyvät
yhteenveto ja alareunasta kaikki
laskun maksamiseen tarvittavat tiedot.
Allaolevasta erittelysivusta löytyvät
sähköenergian ja sähkönsiirron
osuudet lajeittain.

Alv 19 %

Myynti 26 %
Siirto 42 %

Energia-
vero 13 %
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Sähköenergian osuus
eriteltynä

Sähköenergia
yhteensä

Sähkönsiirron osuus 
eriteltynä

Sähkönsiirto yhteensä

Sähköenergia
ja sähkönsiirto
yhteensä
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TEKSTI JA KUVAT  Matti Välkkynen

Kokemäen Sähkö Oy:n omistamassa vanhassa päämuuntamossa 
on toiminut parinkymmenen vuoden ajan kesäkahvila. Idyllinen 
paikka on löytänyt vuosien saatossa asiakkaansa, joiden määrä 
on jatkuvasti kasvanut.

köyhtiön kanssa. Kahvilan laitevarustus-
ta on parannettu ja paikkoja kohennettu 
melko lailla, sanoo Hanna Hakala-Rosu.

Miltä näyttää kahvilan avaamishetki 
tällä hetkellä?
– Tällä hetkellä näyttää kesäkahvilan 
avaaminen menevän ainakin yli touko-
kuun lopun, johon asti nyt ovat suljet-
tuna kaikki ravintolat, kahvilat jne., ellei 
sitten toisin määrätä.

Kuinka nopealla aikataululla voit
tehdä päätöksen avauksesta?
– Kahvilan avaukseen valmistaudutaan 
kesäkuun ensimmäiselle päivälle ja kah-
vila avataan, mikäli se on valtion taholta 
sallittua. Tietenkin noudattaen annettuja 
ohjeita, rajoituksia ja säädöksiä.

Sähkömuseon sisätiloissa ja kahvilan piha-alueella on järjestetty vuosien saatossa mm. 
näyttelyitä, kädentaidon tekemisiä, yhteislauluiltoja… Kuvassa laavu, joka oli Alarukan 
”porukan” valmistama ja laavun sisällä oleva puuveistos on kokemäkeläisen Sauli Hakasen 
taidokasta käsityötä.

Muuntamon kesäkahvilan yrittäjä Hanna 
Hakala-Rosu ja erittäin suosituksi noussut 
kakkubuffet-pöytä (kuva viime vuodelta).

Viime kesänä paikka koki ennennäke-
mättömän suosion. Kesäkahvilan pitäjä 
Hanna Hakala-Rosu oli erittäin tyytyväi-
nen kun väkeä kävi oman paikkakunnan 
lisäksi laajalta alueelta nauttimassa kahvi-
lan monipuolisesta tarjonnasta: kruunu-
na oli sunnuntaisin katettu kakkubuffet 
-pöytä, joka lumosi kävijät täydellisesti 
niin näyttävyydellään kuin maistuvuu-
dellaan.

Nyt eletään poikkeuksellisia aikoja, ko-
ronaepidemia raivoaa ympäri maailmaa 
ja erilaiset toiminnat on ajettu alas tois-
taiseksi. Niin myös sähkömuseon kesä-
kahvilan tulevan kesän toiminta on täy-
sin hämärän peitossa.

– Vuosien saatossa olen saanut tehdä 
vankkaa ja saumatonta yhteistyötä säh-

Kuinka pitkälle kesään voit
viedä avauspäivän?
– Kaikenlaisia ”jos, jos ja jos” ajatuksia 
ja suunnitelmia pyörii päässä, mutta esi-
merkiksi juhannuksen jälkeenkin voisi 
avata kahvilan vielä pariksi kuukaudeksi.

Voidaanko toimia niin, että sisätilois-
sa tapahtuu vain myynti ja kahvittelu 
olisivat ulkotiloissa esimerkiksi teltas-
sa/teltoissa?
– On myös mahdollista järjestää vaikkapa 
telttakahvitteluja muuntamon ulkotiloi-
hin. Näin olisi riittävästi tilaa ja etäisyyt-
tä asiakkaiden kesken. Toki tarjoilut olisi 
noudettava sisältä. Nyt vallalla oleva ”Ta-
ke away” -periaate toimisi hyvin tietysti 
muuntamokahvilastakin.

Muuttuvatko kesäkahvilan kuviot
verrattuna viime vuoteen?
– Korona on kyllä saanut jotenkin pään 
melko tyhjäksi kaikenlaisista uusista ide-
oista mahdollisen toteutumisen estyessä, 
joten vanhalla kuviolla mennään aina-
kin toistaiseksi.

Oletko jo saanut kyselyitä
kesätyöntekijästä/-tekijöistä.
Kuinka paljon tarvitset vierasta
työvoimaa kahvilassa?
– Kesätyöntekijöitä oli jo heti alkuvuo-
desta tarjolla, mutta viimevuotiselle ”ke-
sätytölle” on etusija luvattuna sekä myös 
toiselle uudelle tulokkaalle. Molempia to-
sin olen jo kehottanut katsomaan mui-
takin kesätyövaihtoehtoja, ellei kahvila 
mahdollisesti aukea ollenkaan.

Koronaepidemia  
pitää pihdeissään
myös sähkömuseon
kesäkahvilan avaamista
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Minä ja Sähkö
Viime syksynä valmistelin Kokemäen kaupungin valmiussuunnitelmaa. 
Valmiussuunnitelmaa varten kartoitin erilaisia riskejä, jotka saattaisivat 
lamauttaa kaupungin toimintaa. Mitä tehdään, jos vesi katkeaisi koko 
kaupungista? Miten toimitaan, jos lämpölaitos ei kykenisikään toimit-
tamaan kaukolämpöä? Mitä tehdä, jos sähkönjakelu äkillisesti päättyy? 
Lopulta nämä kaikki kysymykset kulminoituivat samaan keskeiseen aja-
tukseen: varajärjestelmät ovat olemassa ja ne saadaan käyttöön, jos vain 
sähkön tulo ei lopu. 

Tämä kuvastaa sitä, kuinka her-
ra Tesla aikoinaan keksi ja kesytti 
meidän käyttöömme tämän päi-
vän elämässä aivan todella keskei-
sen asian: sähkön. Etenkin tällä 
hetkellä vallitsevien olosuhtei-
den aikana sähkön ihmeellisyys 
ja merkitys korostuvat vielä en-
tisestään lasten opiskellessa ko-
tona etäkontaktissa ja monien 
virastojen työntekijöiden siirryt-
tyä etätyöskentelyyn. On ollut 
ihmeellistä huomata, kuinka mo-
nien eri järjestelmien käyttö on-
kaan mahdollista tämän päivän 
sähköisten järjestelmien kautta. 
Tapaamiset voidaan järjestää vi-
deoyhteydellä ja puhelinyhtey-
dellä sekä sähköpostilla saadaan 
suuri osa jokapäiväisistä rutiineis-
ta hoidettua ilman fyysistä läsnä-
oloa toimistoilla. Nämä erityiset 
ajat osoittavat jälleen, kuinka keskeinen merkitys on sillä, että meillä on 
sähköä ja sen voimalla toimivia järjestelmiä, joiden avulla tulla toimeen 
tilanteesta huolimatta. 

Maailma muuttuu ja sen mukana sähkön merkitys jokapäiväiselle toi-
minnalle korostuu entisestään. Uskon voivani sanoa, että vaikka tämä pan-
demiatila on puoliksi pakottanut meidät työskentelemään yhä vahvemmin 
sähköisiin järjestelmiin tukeutuen, on tämä muutos tullut jäädäkseen. Jo-
kapäiväisessä toiminnassa pikaisen palaverin pitäminen etäyhteyden kaut-
ta on osoittautunut ei vain vaivattomaksi ja tehokkaaksi tavaksi toimia, 
vaan myös luontoa säästäväksi ja mielekkääksi tavaksi hoitaa arkipäiväi-
siä asioita. Sinä päivänä, kun toimistot täyttyvät jälleen työntekijöistä, on 
ilon päivä, mutta muutoksen siemen on nyt kylvetty. 

Sähköä on joka paikassa. Kirjoittaessani tätä tekstiä istun keittiöpöydän 
äärellä kannettava tietokone sylissäni, juon teetä, joka on keitetty veden-
keittimessä sähköisen valaisimen valaistessa työtäni. Huomaan harvoin 
tulevani ajatelleeksi, kuinka monet asiat ovat vaivattomia sähkön tullessa 
automaattisesti pistorasiasta. Valmiussuunnitelmaa laatiessani pysähdyin 
useita kertoja miettimään, mitä olisi arki ja mitä olisi työni ilman sähköä. 
Vaikka pelkään pahoin pitäväni tästä huolimatta sähköä itselleni itsestään 
selvänä asiana, kunnioitan ja arvostan suomalaista sähköjärjestelmää pal-
jon aiempaa enemmän. Kiitos herra Tesla, kiitos paikalliset sähköyhtiöt. 

Essi Piiroinen

Hallintojohtaja
Kokemäen kaupunki

Hanna Hakala-Rosun ajatukset ovat tällä 
hetkellä ”karkuteillä”: milloin kesäkahvi-
lan ovet voidaan avata asiakkaille… aika 
näyttää tämänkin asian.

Sähkömuseon tiloissa on ollut vuosittain 
esillä useiden taiteilijoiden töitä. Kuva Simo 
Riikosen koristemaalaamasta ajoneuvoyh-
distelmästä, jota saatiin ihailla pari vuotta 
sitten.

Leivotko/valmistatko edelleen itse
kaiken tarjottavan? 
– Edelleen leivon itse kaiken tarjottavan. 
Kahvilassa ei tosin kiillä milliviivaimella 
palastellut kakkupalat, vaan tarjolla on 
aidoista aineista, ehkä vähän rouheat, 
mutta maistuvat kotileivonnaiset. Kakku-
buffet varmasti jatkuu ja myös suolaista 
tarjottavaa tulee mukaan. 

Oletko jo suunnitellut kesälle
tapahtumia, näyttelyitä… ym.
ohjelmaa?
– Näyttelyt, tapahtumat ja ohjelma ovat 
vasta suunnitteluasteella...



Gallup TEKSTI JA KUVAT 

Matti Välkkynen

Kysyimme sähkönkäyttäjiltä seuraavia asioita:

– vaikuttaako pelkästään sähkön hinta valintaasi, miltä yhtiöltä ostat sähkösi
 (vai: onko myös varmuus, tuttu energiantoimittaja, yhtiön työntekijät,
 jotka tuntevat verkoston… tärkeitä kriteerejä)?
– vaikuttaako sähkön hinta esim. saunomiskäyttäytymiseesi
 (saunot usein/harvoin)?
– jos sinulla on 2-vaihdetariffi, vaikuttaako se esimerkiksi pyykin/astianpesukoneen  
 käyttöajankohtaan?
– käytätkö ajastimia/hämäräkytkimiä/liiketunnistimia ulkovalaistukseen liittyvissä  
 sähkölaitteissasi?
– tiedätkö vuotuisen sähkölaskusi suuruuden?

Annika Jokela

– Sanon aina sähkönmyyjille, että ostamme paikalliselta toimittajalta niin kauan, kuin 
he myyvät sähköä. Lisäksi nyt sähkö tulee todella varmasti, ei ole katkoja ja jos sattuisikin 
olemaan, tilanne korjataan nopeasti. Meille on tärkeää tukea paikallista!
– Perheessämme eletään sellaisia ruuhkavuosia, että käytämme sähköä sitten, kun se 
sopii aikatauluun. Emme mieti sähköhintaa, mutta tietysti pyrimme minimoimaan sähkö- 
laskun suuruuden kaikin tavoin.
– Meillä oli ennen kausisähkö, tällöin käytimme tiski- ja pyykinpesukoneen yöllä mah-
dollisuuksien mukaan. Näin maalämpötalossa, se ei kuitenkaan tullut yleissähköä edul-
lisemmaksi.
– Ulkovaloissa meillä on ajastin, joka mukautuu vuodenajan mukaan. 
– Tiedämme aika tarkkaan vuotuisen sähkönkulutuksemme ja sen mitä se maksaa. 

Timo Kaijanen

– Meillä sähkö ostetaan paikalliselta yhtiöltä. Yksi tärkeimmistä kriteereistä on toimitus-
varmuus. Tiedän myös, että tarvittaessa tuttu henkilökunta hoitaa verkoston mahdolli-
simman nopeasti kuntoon ja auttaa ongelmatilanteissa asiakkaitaan varmasti. 
– Sähkön hinta ei vaikuta meillä millään muotoa saunomiseemme, sillä kotona ja mö-
killä meillä on puulämmitteiset kiukaat. Silloin saunotaan, kun olotila kaipaa sauno-
mista, ja sitä tapahtuu melko usein.
– Sähkön hinta päivällä/yöllä ei vaikuta meillä pyykin/astianpesukoneen käyttöön. Asti-
at ja muut välineet kuin pyykitkin pestään silloin, kun niihin asioihin ilmenee tarvetta. 
– Hämäräkytkimet ja liiketunnistimet ovat meillä käytössä ainoastaan ulkovalaistuksessa. 
– Tiedostan vuotuisen sähkön kulutuksemme kWh:t, jotka evät ole vuosien saatossa 
paljonkaan muuttuneet. 

Vesa Alavuo

– Kaikki kysymyksessä esitetyt asiat vaikuttavat valintaani. Haluan suosia oman paik-
kakunnan tarjontaa muutenkin. Sähköyhtiön tuttujen työntekijöiden kanssa on help-
poa ja mukavaa asioida.
– Saunomiskäyttäytymiseeni sähkön hinta ei vaikuta. Löytyy sekä sähkö-, että puukiuas.
– Meillä ei ole 2-vaihdetariffia. Astian- ja pyykinpesukoneet käyvät silloin, kun niille 
on tarvetta.
– Liiketunnistimia ja hämäräkytkimiä käytetään ulko- ja sisätilojen valaistuksissa.
– Tiedän vuotuisen sähkönkulutukseni suuruuden. Sitä asiaa tulee seurattua tarkasti.
– Talossamme oli aiemmin öljylämmitys, mutta se sai lähteä ja tilalle asennettiin joita-
kin kuukausia sitten maalämpö, josta ensivaikutelmat ja kokemukset ovat olleet erittäin 
myönteiset.

VIRTAA PAIKALLISESTI • 1/202014
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Sähköavusteisen
polkupyörän
lainaus

Tarja Härkisuo
– Sähkömme tulee pai-
kalliselta sähköyhtiöl-
tä, hintoja emme ole 
kilpailuttaneet. Olem-
me halunneet tukea 
paikallista ja toimitus-
varmuus painaa myös 
asiassa, samoin tutut 
työntekijät. Ainahan 
sitä toivoo laskua pienemmäksi.
– Sähköä käytämme sen verran kuin tarvitsemme, pime-
ässä ei säästösyistä istuta. Saunomiseen sähkön hinta 
ei vaikuta kun kiuas lämpiää puilla.
– Meillä ei ole 2-vaihdetariffia, joten ei tarvitse kellosta 
katsoa, milloin pesukoneet tms. laitetaan päälle.
– Ajastimet ovat käytössä autojen lämmityksessä talvel-
la. Hämäräkytkimellä toimivat autokatoksen ulkovalot, 
syttyvät kun tulee tarpeeksi hämärää ja sammuvat päi-
vän valjetessa, tosin yöllä ovat pois useamman tunnin. 
Liiketunnistinvaloja löytyy myös, mutta ne syttyvät 
välillä, vaikka ei ihmisiä lähellä olekaan, ehkä eläinten 
liikkeistä. Lamput/polttimot ovat ledejä jo suurimmal-
ta osaltaan kaikki.
– En tarkkaan tiedä vuotuista sähkön kulutustamme, 
vuosittain vaihtelua löytyy.

Usein
kysyttyä
Miksi Online-palvelussa laskuni näkyvät maksamat-
tomina, vaikka olen laskuni maksanut?

Asiakkuuspäällikkö Minna Nybacka-Rukanen vastaa:
Myyntireskontramme on siirtynyt Intrum Oy:n hoidet-
tavaksi 9.12.2019 alkaen. Reskontra ei ole yhteydessä 
Online- palveluun ja tästä syystä maksutiedot eivät päivi-
ty ja laskut näkyvät listalla avoimina. Laskujen tilannetta 
voi tiedustella numerosta 02 838 6111 tai sähköpostitse 
asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi

Miksi pientuotantokohteesta on toimitettava yleis-
tietolomake ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja?

Kehityspäällikkö Seija Iivonen vastaa:
Verkkoyhtiöltä on pyydettävä lupa mikrotuotantolaitok-
sen asentamiselle kulutuskohteessa. Luvan pyytäminen 
tapahtuu mikrotuotantolaitoksen yleistietolomakkeella.

Verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien sähkö-
työt saa tehdä vain yritys, jolla on sähköasennusoike-
udet ja järjestelmille on tehtävä käyttöönottotarkastus. 
Verkkoyhtiö vaatii käyttöönottotarkastuspöytäkirjan 
tuotantokohteen kytkennän luvan antamiselle koska 
asennusten on täytettävä verkkoon kytkemisen tekniset 
vaatimukset. Tuotantolaitosten sähköverkkoliitännän ja 
sähköisten ominaisuuksien tulee täyttää sähköturvalli-
suusstandardien sekä sähkömagneettisten yhteensopi-
vuusstandardien vaatimukset. Standardien mukaisilla 
laitteilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskente-
leville asentajille aiheudu hengenvaaraa ja että verkon 
jännitteen laatu pysyy riittävän hyvänä tuottajalle itsel-
leen sekä naapureille.

Kari Ruponen
– Energian hinta rat-
kaisee minulle toi-
mittavan yhtiön va-
linnan. Olen käyttä-
nyt kahden vuoden 
kiinteähintaisia so-
pimuksia. Olen joka 
kerta käynyt neuvot-
telemassa paikallisen 
yhtiön kanssa, mut-

ta tulos on ollut: kiinteä hinta, jossa ei ole neuvotte-
luvaraa. Säästän paikalliseen verrattuna 80€/vuosi.
– Paikallinen yhtiö on hoitanut sähkön siirron hyvin. 
Katkoksia on ollut todella vähän ja nekin ovat olleet 
hyvin lyhyitä. Aion kysyä nykyisen sopimukseni päät-
tyessä hintaa myös paikalliselta yhtiöltä.
– Sähkön hinta ei vaikuta saunomiseeni, koska minul-
la on puulämmitteinen kiuas ja pata. Saunomme kaksi 
kertaa viikossa.
– Käytän yleissähköä, joten pyykin- ja astianpesun 
ajankohtaan sähkön hinta ei vaikuta.
– Ulkovalaistuksessa on käytössä viisi liiketunnistinta 
ja kaikki ovat led-valaisimia.
– Tiedän vuotuisen sähkölaskuni suuruuden. Energian 
toimittajalla on hyvä seuranta, josta saan tarvittaessa 
tarkat tiedot kulutuksesta. Siirtohinta on veroineen 
melkein kaksinkertainen energian hintaan verrattaessa.

Nyt on hyvä hetki aloittaa kesän 
pyöräilykausi. Aloittamisen hel- 
pottamiseksi lainaamme koko-
naisasiakkaillemme sähköavus- 
teisen polkupyörän muutamaksi 
päiväksi  maksutta, erillissopimuk- 
sesta pidemmäksikin aikaa.

Asiakaspalvelustamme saa
lisätietoja lainausehdoista 
sekä opastusta pyörän
käyttöön.

asiakaspalvelu@
kokemaensahko.fi
tai puh 02 838 6250.
Palvelemme arkisin klo 10-16.
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Minnan ja Ninan työpäivä
kuluu toimistolla ja ”kentällä”
Suomen vanhimpiin sähköenergiayhtiöihin kuuluva Kokemäen 
Sähkö on perustettu vuonna 1912. 

Yhtiön hallitus teki viime vuonna päätöksen uudesta toiminta-
strategiasta, jonka mukaan yhtiö tuottaa verkkotoimialueel-
laan luotettavia ja kilpailukykyisiä asiakkaidensa arvostamia 
energiatoimialaan liittyviä tuotteita ja palveluita.

Yhtiö on tuonut markkinoille uusia sähkönmyyntituotteita 
vastaamaan nykyajan asiakastarpeita. Myyntiin on otettu au-
rinkopaneelien rinnalle esimerkiksi sähköautojen latauspisteet 
ja muita energia-alaan liittyvää tuotemyyntiä, josta löytyy tar-
kempaa tietoa tämän numeron sivuilta.

Kokemäen Sähkö Oy:n kaiken energiamyynnin määrä on 
kokonaan päästövapaata.

*  *  *

Uuden strategian mukaisesti myös henkilökunta näkyy nyt 
enemmän ”kentällä” kertomassa asiakkaille yhtiön tarjoamis-
ta palveluista, yhteistyökuvioista muiden yritysten kanssa, 
mukanaolosta erilaisissa tapahtumissa … kaikesta mikä liittyy 
paikalliseen elämänmenoon, jossa Kokemäen Sähkön rooli 
on merkittävä. 

Seuraavassa on muutamia kysymyksiä asiakkuuspäällikkö 
Minna Nybacka-Rukaselle ja palveluneuvoja Nina Pajuselle. He 
kertovat itsestään, perheestään, harrastuksistaan ja nykyisestä 
työstään paikallisen sähköyhtiön palveluksessa.

  

Kokemäen sähkön uudet sivut toteutettiin paikallisen media-alan yrityksen 
Huuhka Creativen toimesta. Verkkosivuja haluttiin selkeyttää, jotta asiakkaan 
olisi mahdollisimman helppo löytää tärkeimmät informaatiot ketterästi ja vai-
vattomasti. Lisäksi sivusto rakennettiin täysin responsiiviseksi, jotta esimerkiksi 
sivuston mobiilikäyttö helpottuisi. Uusissa sivuissa haluttiin korostaa brändi-
värejä: oranssia, mustaa ja harmaata sekä luoda raikkaampi ja kevyempi ilme.

Uusien sivujen valmistaminen oli työnä melko massiivinen projekti, koska 
sisältöä oli erittäin runsaasti. Informaation tiivistämistä ja jäsentelyä pohdit-
tiinkin pitkään. Lopputuloksena saatiin selkeä, visuaalisesti miellyttävä ja hel-
posti käytettävä verkkosivusto.

Huuhka Creative on 2014 perustettu luova toimisto, joka tekee graafista suun-
nittelua, verkkosivuja, mainoksia, ääni- ja videotöitä sekä tarjoaa digitointipalve-
luita. Kokemäen Sähkön verkkosivujen lisäksi Huuhka on toteuttanut viime ai-
koina mm. Kauvatsan uudet sivut sekä Kokemäen Kaupungin visuaalisen ilmeen.

Uudet
verkkosivut

TEKSTI JA KUVAT  Matti Välkkynen
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Tässä Kiettarelainen 
Markku Karen
kyselemässä
K-Supermarket
Teljänportissa
Minnalta asioita 
KSOY:n palveluiden 
tiimoilta.

Palveluneuvoja
Nina Pajunen
1) Olen Nina Pajunen, asun Äetsässä. Aiemmin työskentelin  

 pankissa.

2) Perheeseeni kuuluvat puoliso, tytär ja koira

3) Toimin palveluneuvojan monipuolisessa tehtävässä.

4) Olen työskennellyt Kokemäen Sähkö Oy:n palveluksessa

 1,5 vuotta.

5) Monipuolinen työnkuvani käsittää mm. asiakaspalvelua

 puhelimessa ja toimistolla, sähkölaskutusta, sähkösopimus- 

 ten tekoa, sähkön myyntiä ja asiakkaiden kontaktointia.

6) Työn monipuolisuus ja mukavat työkaverit.

7) Vahvuuteni ovat täsmällisyys, iloisuus, reippaus. Heikkouksia  

 ei ole! Työssäni ei ole tullut vielä vastaan mitään sellaista,  

 joka ei ”nappaisi”! 

8) Käyn parilla kansalaisopiston ryhmäliikuntatunnilla

 viikoittain sekä koiran kanssa lenkillä.

Asiakkuuspäällikkö
Minna Nybacka-Rukanen
1) Olen Minna Nybacka-Rukanen, asun Kauvatsalla ja ennen

 sähköyhtiölle tuloani työskentelin pankissa.

2) Perheeseeni kuuluvat puoliso ja kaksi aikuista tytärtä.

3) Toimin sähköyhtiön asiakkuuspäällikkönä.

4) Olen työskennellyt täällä pian kaksi ja puoli vuotta.

5) Tehtäviini kuuluu mm. asiakaspalvelu, sähkön myynti,

 asiakaskontaktit ja käymme Ninan kanssa paljon erilaisissa  

 tilaisuuksissa juttelemassa sähköasioista.

6) Paras asia työssäni on ilman muuta sen vaihtelevuus; päivät  

 ovat mukavasti erilaisia. Minulle tärkeä asia ovat myös

 mukavat työkaverit, jotka ansaitsevat erityiskiitoksen!

7) Mielestäni olen sosiaalinen ja töihin tarttuvainen, mutta

 joskus vähän liian itsekriittinen.

8) Toimin aktiivisesti Kauvatsan WPK:n ensivasteryhmässä,

 luen dekkareita ja innostun puutarhatöistä.

Kysymykset
Minnalle ja Ninalle:

 
1) Kuka olet, missä asut, opiskelut/entiset
 työpaikat?
2) Ketkä kuuluvat perheeseesi?
3) Ammatti/työnimikkeesi KSOY:llä?
4) Montako vuotta olet työskennellyt KSOY:ssä?
5) Minkälaisia töitä teet yhtiöllä pääasiallisesti?
6) Mikä on paras asia työssäsi, mikä taas
 ei oikein ”natsaa”?
7) Minkä koet olevan oman vahvuutesi amma-
 tissasi, mikä on heikoin kohta?
8) Mitä harrastat vapaa-ajallasi?



Lasten puuhanurkka

Nimi: Osoite:

Puhelin:  Sähkönkäyttöpaikan osoite:

›› Viime arvonnassa onnetar suosi Peipohjalaista Mauri Laihosta. Lämpimät onnittelumme voittajalle!

Palauta 30.6.2020 mennessä osoitteella Kokemäen Sähkö Oy, Skaffarinkatu 14, 32800 Kokemäki ja osallistu pikkupalkintojen arvontaan!
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Pelaa Helmensukellus-peliä yhdessä jonkun kanssa. Peli muistuttaa säännöiltään tuttua Laivanupotus-peliä.

Piirrä 10x10 ruudukko. Merkitse vaakariviin kirjaimet A-J ja pystyrivit numeroilla 1-10. Ennen pelaamisen aloittamista kätke peli-
ruudukkoon helmesi. Helmen voi merkitä ruudukkoon ympyrällä.

PELAA HELMENSUKELLUSTA!

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B C D E F G H I J- 1 ketju jossa viisi helmeä

- 2 ketjua jossa neljä helmeä

- 3 ketjua jossa kolme helmeä

- 4 ketjua jossa kaksi helmeä

Voitte myös keskenänne itse sopia toisenlaisista 
ketjuista. Tärkeintä on kuitenkin, että molemmat 
pelaajat merkitsevät saman määrän ketjuja. 

Ketjut voivat kiemurrella ruudukossa ketju-
na vinottainkin, mutta ne eivät saa mennä 
toistensa päälle edes kulmittain.

Kun kumpikin pelaaja on toisen näkemättä kätkenyt helmiketjunsa peli-
alueelle, voi varsinainen peli alkaa. Vuorotellen kumpikin pelaaja ilmoittaa 
sen ruudun koordinaatit (esim. B-5), jonne hän sukeltaa. Vastapelaaja 
ilmoittaa löytyikö kyseisestä ruudusta helmeä. Kun ketjun kaikki helmet 
on sukellettu, ilmoittaa pelaaja, että ketju on löydetty. Pelin voittaa se, 
joka ensimmäisenä löytää kaikki kätketyt helmiketjut.

Pelatessa kannattaa kirjata tarkkaan kaikki omat ja vastustajan käyttä-
mät ruudut. Jokainen löydetty ketju kannattaa ympäröidä rasteilla, 
koska ketjut eivät voi sijaita kulmittain kiinni toisissaan.
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Lasten gallupia tehtäessä elettiin huhtikuun alkua, jolloin toi-
minta oli sopeutettava Suomen hallituksen antamien koro-
naepidemiamääräysten mukaiseksi, juttu + kuvat rakenneltiin 
”etätyön” ja lähestymismetrien mukaisesti.

Tuomaalan koulun opettajat Minna ja Juha-Pekka Pihlman 
olivat toteuttamassa kanssani projektia, joka suoritettiin tur-
vallisesti. Lämmin kiitos Minnalle ja Juha-Pekalle + oppilaille 
ja heidän vanhemmilleen.

Kysymykset viidelle Tuomaalan koulun kakkosluokan oppi-
laalle annettiin s-postilla ja kuvat kävin ottamassa oppilaiden 
vanhempien kanssa puhelimitse sovitun aikataulun mukaisesti.

Kysymykset:

Mikä on sinulle mieluisinta kesäpuuhaa?
Mitä työtä/mihin ammattiin haluaisit,
kun kasvat aikuiseksi?
Minkä takia sinun mielestäsi on hyvä,
että sähköä on olemassa, mihin sitä
tarvitaan, mihin itse tarvitset sitä eniten?

Saimme oppilailta seuraavanlaiset vastaukset:

Matilda Koivunen

– Kivointa kesäpuuhaa on jätskin 
syöminen, kavereiden kanssa ole-
minen, pesiksen pelaaminen ja 
uiminen Pitkäjärvellä. Nyt pesistä 
pelataan kotona, kun harjoituk-
sia ei voida pitää koronan takia.
– Isona haluaisin hoitaa eläimiä 
eläintarhassa.
– Valoihin tarvitaan sähköä ja 
ruuan tekemiseen. Itse käytän 
sähköä puhelimeni lataamiseen.

Katri Rautava

– Kivointa kesäpuuhaa ovat ratsas-
tus ja uiminen. Käyn ratsastamas-
sa ponilla ja hevosella Essin tallilla 
Tuomaalassa. Kesällä uin Pitkäjär-
vellä, mutta talvella käyn Ilmijär-
ven avantouinnissa.
– Haluaisin ammattiesteratsastajak-
si tai jonkin muun hevosiin liitty-
vän ammatin.
– Monet nykyajan laitteet tarvitse-
vat sähköä. Sitä tarvitaan esimer-
kiksi valoihin ja lämmitykseen. 
Minulle tärkein sähköä tarvitseva 
laite on puhelin.

Sebastian Korpela

– Ulkona oleminen. Se tarkoittaa 
esimerkiksi leikkimistä, pelaamista, 
hippaamista ja keinumista pikku-
veljeni Marekin kanssa. Ja tieten-
kin käydään myös uimassa Pitkäjär-
vellä. Harrastan myös taekwondoa, 
mutta koronan takia ei harjoituksia 
ole, teen lähinnä notkeusharjoituk-
sia videoita katsomalla.
– Haluan rakennusinsinööriksi, kos-
ka se on aika hyväpalkkainen am-
matti. Juttelin äidin kanssa rakenta-
mistöihin liittyvistä asioista ja tulin 

Arttu Ketonen

– Mieluisinta kesäpuuhaa on jal-
kapallon pelaaminen Kopassa, 
harjoitukset ja pelit. Mukavaa on 
myös käydä uimassa Pitkäjärvel-
lä ja tekemässä metsässä puutöitä 
oman vesurin kanssa.
– Ajoneuvonosturinkuljettaja on 
varmasti hyvä ammatti. Iskä on 
sellaisessa työssä. Olen kokeillut 
jo pikkunosturin käyttöä hallin 
rakennustyömaalla ja mielestäni 
se onnistui hyvin.
– On hyvä, että sähköä on, saa 
yöllä valot päälle, jos herää sekä 
puhelimen ladattua. Sähköä tar-
vitaan elämiseen. Tarvitsen eni-
ten sähköä telkkarin katseluun.

Niilo Jokela

– Kesällä on hyvät kelit ja pohjat 
ratsastaa paljon. Tykkään myös pes-
tä autoja ja ajella kotona traktorilla.
– Haluaisin olla jonkun rekkafirman 
pomo tai yrittäjä. Ehkä ensin olisin 
työntekijä, esimerkiksi rekkakuski. 
Riippuu siitä, onko perhettä.
– Sähkön avulla ihmiset pystyvät 
tekemään töitä. Sähköä tarvitaan 
esimerkiksi valoihin, älylaitteisiin 
ja leipomiseen. Itse tarvitsen säh-
köä eniten älylaitteisiin.

siihen lopputulokseen, että insinööriksi haluan.
– Sähköä tarvitaan tosi moneen asiaan: kodin siivoamiseen, ruoan 
tekemiseen ja esimerkiksi puhelimen tai auton akun lataamiseen. 
Minä tarvitsen sähköä eniten puhelimeni ja tablettini lataamiseen 
sekä huoneeni valoon.



Hyvää kesää!
v i r t a a  p a i k a l l i s e s t i

Kokemäen Sähkö Oy:n
kalenteri 2021
Vuodeksi 2021 on jälleen suunnitteilla suositun seinäkalenterin painattaminen! Kalenteriin merkitään 
suomalaiset juhlapyhät. Järjestämme siis kaikille avoimen valokuvakilpailun, johon keräämme hyviä, 
isokokoisia, tunnelmallisia ja hyvin tiettyä vuodenaikaa kuvaavia, Kokemäen alueelta otettuja vaakakuvia. 
Merkitse kuvan yhteyteen kuvaajan nimi ja kuvauspaikka ja lähetä ne 31.8.2020 mennessä osoitteeseen 
asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi. Voittajille on luvassa lahjakortteja paikallisiin liikkeisiin sekä tietenkin 
muutamia kalentereita! 

Kalenteri-
kuvakilpailu

Kuvien lähettäminen ja kisan säännöt:

•	 Kuvan	täytyy	olla	sinun	itsesi	ottama.

•	 Kuvan	täytyy	olla	teknisesti	laadukas	ja	mahdollisimman
 iso (1-9 MT).

•	 Kilpailussa	on	neljä	kategoriaa:	Kevät,	Kesä,	Syksy	ja	Talvi.
 Kilpailuun saa lähettää yhden kuvan per kategoria
 (eli yhdeltä osallistujalta/perheeltä voi kisassa olla mukana
 yhteensä neljä kuvaa).

•	 Lopulliseen	kalenteriin	valitaan	kaksitoista	kuvaa,	jotka	kaikki	
 ovat eri kuvaajan ottamat.

•	 Kokemäen	Sähkö	Oy:llä	on	oikeus	julkaista	kilpailuun	osallistu- 
 neet valokuvat kalenterissa, internet-sivuillaan sekä muissa
 Kokemäen Sähkön julkaisuissa. Kuvan yhteydessä mainitaan
 kuvaaja.

Osallistuminen pähkinänkuoressa:

1. Perehdy kilpailun sääntöihin. 

2. Valitse 1-4 kuvaa (1 per vuodenaika eli siis max 4 kuvaa/
 osallistuja) ja tarkista että ne ovat laadukkaita. Nimeä valokuvat
 vuodenaikojen mukaan. Ilmoita myös mistä kuva on otettu/
 mitä paikkaa Kokemäen alueella kuva esittää. 

3. Lähetä kuvat osoitteeseen asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi
 viimeistään 31.8.2020. Liitä sähköpostiin myös yhteystietosi. 

4. Odota kuittausta, että kuvat ok. Jos kuittausta ei kuulu parin
 päivän sisään, ota uudelleen yhteyttä.


