
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 16.1.2020 klo 16:00 – 17:43.  

Paikka:  Kokemäen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Mika Koivula, varapuheenjohtaja 

Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj. 

Nina Kivi, kaupunginjohtaja  

Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki 

Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki 

Ilkka Boberg, Sasky  

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Johanna Rantalainen, Sataedu  

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto 

Jenni Rajahalme, Prizztech Oy  

Tero Patoranta, Prizztech Oy 

 

 

 

 

Poissa:  

Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj.  

Leena Vallimäki, Kokemäen Yrittäjät 

Piia Pöyhönen, Kokemäen Yrittäjät 

Jesse Salmi, Kokemäen Yrittäjät  

Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys 

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki 

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  

 

 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.  

 

Kokouksen aluksi Jenni Rajahalme kertoi Satakunnan YES-keskuksen toiminnasta, yrittä-

jyyskasvatuksen strategiasta, sekä Kokemäki +500 Challenge -tapahtumasta. Jenni Raja-

halme esitteli idean elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteistyöprojektista, jonka tavoitteena 

on tutustuttaa lapset ja nuoret innostavalla tavalla ympäröivään yhteiskuntaan. Tapahtuman 

haasteena on etsiä ideoita, miten Kokemäestä tulisi vetovoimaisempi kaupunki ja miten 

kaupunki saisi 500 asukasta lisää. Tapahtuman kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollista 

päästä vaikuttamaan ja kertomaan omat ideat päättäjille, sekä elinkeinoelämän edustajille. 

Tapahtuman kohderyhmänä tulee olemaan perusasteen 4:s ja 8:s luokka, lukiosta jatkajat, 

sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Prizztech 

Oy:n YES-keskuksen, Kokemäen kaupungin, sekä Kokemäen Yrittäjät ry:n kanssa. Oppi-

laille tarkoitetut workshopit toteuttaa Prizztechin YES-keskus. Varsinainen tapahtuma pide-

tään Kokemäen Yrittäjät ry:n kevätkokouksen jälkeen 23.4. Vanhalla Yhteiskoululla. 

 

Kokouksessa keskusteltiin ideasta ja projektia kannatettiin yksimielisesti. Kokouksessa kes-

kusteltiin mm. siitä, että lasten ja nuorten mielipiteellä on väliä. Päättäjien tehtävänä tulee 

olemaan ideoiden jatkojalostus.   

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa päätettiin edetä esityslistan mukaisesti.  



 

3. Edellisen kokouksen muistio  

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

 

 

4. Yrittäjien kuulumiset 

Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja kertoi, että Pop-Up Kokemäki vietettiin toisen ker-

ran. Pop-Up -tapahtuma on tarkoitus järjestää myös tänä vuonna. Tarkoitus on tiivistää seu-

raavaa tapahtumaa. 2019 järjestetyn Pop-Up -tapahtuman ohjelmatarjontaa lisättiin, mutta 

katsojia olisi voinut olla enemmänkin paikalla. Tapahtumasta jäi kuitenkin positiivinen mie-

likuva. Tarkoituksena on tehdä lähiaikoina palautekysely, jonka perusteella tehdään uusia 

suunnitelmia.  

 

Kokouksessa keskusteltiin asiasta ja pohdittiin mm. sitä, voisiko Kokemäki +500 Challenge 

-tapahtuman ideat toimia kartoituksena tulevalle Pop-Up -tapahtumalle. Tarvekartoituksen 

tuloksia olisi mahdollista hyödyntää tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä.  

Kokouksessa pohdittiin myös tapahtuman sopivaa kestoa.  

 

Kokemäen Yrittäjät ry pitää hallituksen vaihtokokouksen 17.1. Toimintasuunnitelmassa 

keskeisiä asioita ovat mm. positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen (#hyväpöhinä), tiedotustoi-

minnan lisääminen, Pop-Up 2020 -tapahtuman järjestäminen, nuorten huomioiminen toi-

minnassa, jäsenille suunnitellun toiminnan lisääminen, seniorit, sekä yhteistyö kaupungin ja 

oppilaitosten kanssa.   

 

 

5. Kaupungin kuulumiset  

Kaupunginjohtaja kertoi, ettei Villiönsuvannon tonteista ole toistaiseksi tullut tarjouksia.  

Hallintojohtajan paikka on laitettu uudelleen hakuun.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, ettei kaupungin vetovoima välttämättä ole riittävän 

vahva, tilanne tosin vaikuttaa olevan hyvin samanlainen monessa Satakunnan kaupungissa. 

Kaupunki tarvitsisi positiivisempaa markkinointia. Tärkeää olisi myös osata viestiä asioista 

oikealla tavalla. Osaavista henkilöstä on pulaa, lisäksi työpaikkojen määrä laskee. Toisaalta 

kaupungin markkinointi on parantunut viime vuosina monipuolisempien viestintäkanavien 

avulla (Instagram uutena), myös kaupungin sosiaalisen median lähettiläät markkinoivat kau-

punkia.  

 

Kokouksessa myös nostettiin esiin Jokilaakso-lehden jakeluongelmat ja vaikutukset kau-

pungin viralliseen tiedottamiseen.    

 

 

 

 

 



6. Oppilaitosten kuulumiset  

 

SASKY 

Ilkka Boberg kertoi, että eläintenhoitajakoulutus alkoi maanantaina. Em. koulutukseen on 

paljon hakijoita.  

 

Saskyllä on suunnitteilla työelämään ohjaavaa työllisyyskoulutusta.  

Saskyn viljelysuunnitelmiin on tulossa muutoksia, mm. nurmiala tulee lisääntymään.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, että Ely-keskukselta on tullut myönteinen kanta 

Kauvatsalle johtavan tien kevyenliikenteen väylään.  

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedussa aloittanut kolme uutta ryhmää.  

Aikuisopiskelijoiden määrä lisääntyy kaikissa Suomen oppilaitoksissa.  

Sataedussa alkaa työvoimakoulutuksia. Ammattistartti alkaa uutena koulutuksena.  

Sataedun kahviossa on meneillään remontti.  

Yhteishaku alkaa hiihtoloman aikana.  

Sataedun tämänhetkinen opiskelijamäärä noin on noin 600. Opiskelijoita Kokemäelle tulee 

paljon Porin suunnalta.  

Sataedu toivoi muutosta juna-aikatauluihin. Kaikki eivät ehdi vähän yli klo 13 lähtevään ju-

naan, sen sijaan esimerkiksi 14:20 Kokemäeltä Poriin lähtevään junaan olisi paljon enem-

män matkustajia.  

 

7. Prizztechin kuulumiset  

Tero Patoranta kertoi Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä toimivien yritysten osalta 

palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna. Tero kertoi myös, että Prizztechissä on siirryt-

ty uuteen asiakashallintajärjestelmään.  

 

Alkavien yritysten osalta Tero Patoranta kertoi palvelussa olleiden henkilöiden määristä, 

yritysten määristä, sekä neuvonnassa käyneiden osuuden kaikista perustetuista yrityksistä. 

Alkavien yritysten neuvonnassa Kokemäellä on käynyt 2019 yhteensä 28 henkilöä, asiakas-

käyntejä oli 62. Yrityksiä Kokemäellä on 2019 perustettu yhteensä 31 kpl, joista neuvonnan 

kautta 16 kpl (51,61 %). Asiakastapahtumia toimivien yritysten neuvonnassa on kirjattu yh-

teensä 254 kpl.  

 

Lisäksi Tero Patoranta kertoi lyhyesti Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n jättämästä 

Merikarhun Kierros -hankehakemuksesta, jonka toiminta-alueena on Karhuseutu ry:n ja 

Joutsenten reitti ry:n toiminta-alueista Kokemäenjokeen rajoittuvat kunnat: Pori, Ulvila, 

Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen ja Sastamala. Hankkeen tavoitteena on kehittää 

Kokemäenjoen läheisyyteen joen koko pituudelle seitsemän kunnan alueelle luonto- ja kult-

tuuripolku. Hankkeen Kokemäen kaupungin yhteyshenkilöksi on lupautunut ympäristöasi-

antuntija Kari Ylikoski.  

 



Seutukaupunkiverkostohankkeessa mm. meriteollisuuden tuotekorttiluettelo on päivitetty. 

Uudessa luettelossa on mukana kolme yritystä Kokemäeltä.  

 

Prizztech Oy toteutti Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti-hankkeessa tuuli-

generaattorin purkupilotin kesällä 2019. Roottorin lämpökäsittely ennen magneettien irro-

tusta tehtiin alueen yrityksen teollisuusuunissa. Tavoitteena olisi saada tuuligeneraattoreiden 

purkamisesta liiketoimintaa Porin seudulle, mikä voi synnyttää kysyntää myös vastaavalle 

uunituspalvelulle tulevaisuudessa. (Haavisto Minna, Suominen Pekka) 

 

Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy suunnittelevat kestävän kehityksen työpajaa Kokemä-

elle 26.3.2020 klo 17 – 19. Pienryhmävalmennuksena toteutettavan työpajan tarkoituksena 

on nostaa esille kestävän kehityksen suomia mahdollisuuksia ja hyötyjä yrityksille sekä aut-

taa yrityksiä kestävään kehitykseen pohjautuvan strategian suunnittelussa.  

 

Lisäksi kokouksessa käytiin läpi lyhyesti Prizztechissä järjestettäviä muita tapahtumia.  

  

8. Muut esille tulevat asiat 

Arto Saarinen TE-toimistosta kertoi, että Kokemäen työttömyysaste oli 8,7 %. TE-toimiston 

asiakkaina oli vuoden lopussa 676 henkilöä, joista työttömänä oli 277 henkilöä. Alle 25-

vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 76 henkilöä, yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 

109 henkilöä, yli 50-vuotiaita asiakkaita oli 258 henkilöä.  

Huittisissa järjestetään +50 -rekrytapahtuma.  

Palkkatuella Kokemäellä oli töissä 11 henkilöä.  

Aktiivimalli poistui vuodenvaihteessa.  

 

Hallituksen esitysluonnosta työllisyyden kuntakokeilusta on mahdollista kommentoida 24.1. 

saakka osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/423/osallistuminen/787/kysely/   

Laki astunee voimaan toukokuussa. Kokeilun tavoitteena on mm. tavata enemmän asiakkai-

ta.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. mielekkään työn tekemisen tärkeydestä, järjestöjen roolista 

palkkaamisessa, sekä palkkatuesta.  

 

 

9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous pidetään 19.3.2020 klo 16:00 Saskyn Kokemäen toimipisteessä.  

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:43.  

 

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/423/osallistuminen/787/kysely/

