
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 6.10.2021 klo 17:00 – 19:37  

Paikka:  Lähteenmäen koulu, Lähteenmäen koulutie 70, Kauvatsa, Kokemäki 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Essi Piiroinen, hallintojohtaja  

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki  

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki  

Mervi Ala-Kleemola, Kokemäen kaupunki  

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki 

Ossi Ruohonen, Kokemäen kaupunki 

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät 

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys, 

(17:00 – 18:48)  

Antti Lahti, Sasky  

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky  

Tero Patoranta, Prizztech Oy 

Tanja Kivilähde, Kauvatsan kotiseutuyhdistys 

ry.  

Elina Kankaanpää, Lähteenmäen koulun reh-

tori  
 

 

 
 

 

 

Poissa:  

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki  

Johanna Rantalainen, Sataedu 

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.  

 

Kokouksessa käytiin ensin esittelykierros.  

 

Hallintojohtaja Essi Piiroinen kävi läpi Elinkeinojen neuvottelukunnan tavoitteet. Hän ker-

toi, että neuvottelukunta on Kokemäen kaupungin yhteistyöelin. Neuvottelukunnalla voi olla 

eri teemoja käsiteltävänään. Neuvottelukunnalla ei ole päätösvaltaa.  

Neuvottelukunnan sihteeriksi valittiin Tero Patoranta.  

 



Antti Lahti, Sasky  

Ennen varsinaisen kokouksen esityslistaa kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti esitteli Saskyn 

toimintaa. Lahden esitys on lähetetty Elinkeinojen neuvottelukunnan jäsenille liitteenä ko-

kousmuistion yhteydessä.  

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa päätettiin muokata asioiden käsittelyjärjestystä siten, että Kauvatsan palvelui-

den jälkeen Kokemäen kaupunki kertoo kuulumisia.  

 

   

3. Teema: Kauvatsan palvelut  

 

Elina Kankaanpää, Lähteenmäen koulu 

Elina Kankaanpää Lähteenmäen koulusta esitteli koulun toimintaa. Koulussa toimii luokat 

0–6. Samassa pihapiirissä toimii myös Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä. Koululla on ollut 

koulutoimintaa 140 vuotta. Lisäksi Kauvatsan sivukirjasto on auki kolmena päivänä viikos-

sa. Alueella toimii myös Nahkurimuseo.  

 

Tanja Kivilähde, Kauvatsan Kotiseutuyhdistys ry.  

Kauvatsan Kotiseutuyhdistyksen Tanja Kivilähde esitteli yhdistyksen toimintaa sekä 

Kauvatsan historiaa. Maatalouden merkitys on edelleen merkittävä Kauvatsalla. Kauvatsalta 

on löytynyt myös mm. olkihattujen ja kengänpohjallisten tekijöitä, mikä oli lisäansiota mo-

nelle perheenäidille. Alueella on toiminut myös puunjalostustehdas, tiilitehdas (loppui 1950 

– luvun lopulla), sekä keramiikkatehdas Ahvenuksella. Kasseja on tehty 1960–1970-

luvuilla.  

 

Väestöä Kauvatsalla on n. 700 henkilöä, parhaimmillaan ollut noin 3.500 henkilöä. Nykyisin 

alueella on maatalouden lisäksi mansikanviljelyä, maalitehdas, talonrakennustoimintaa, puu-

tarha, puutavaran sahausta, sekä ravitsemistoimintaa. Kauvatsalla toimii myös useita yhdis-

tyksiä, mm. MTK Kauvatsa, maatalousyhdistys, kotiseutuyhdistys, ym. Tapahtumia on mm. 

Avoimet kylä, Kauvatsa-päivä, mopokarnevaalit, Seuratalon Joulutori, ym.  

 

Nykyisen yritystoiminnan säilyminen Kauvatsalle on hyvin tärkeää, sekä uusien toimijoiden 

tukeminen. Postin, tai asiamiespostin saaminen, sekä ruokakauppa olisivat toivottuja. 

Kauvatsalaiset toivoisivat hidasteita Yttiläntielle Kauvatsan keskustaan ajonopeuksien hillit-

semiseksi. Myös frisbeerataa toivottaisiin kunnostuksen kohteeksi, sekä laavua koulun lä-

heisyyteen. Vuonna 2017 tehdyn medianäkyvyyden tutkimuksen mukaan Kauvatsa mainit-

tiin Kokemäellä ykkösenä, Puurijärven alue sai tutkimuksessa oman maininnan. Tanja Kivi-

lähde kertoi, että kauvatsalaisuus säilyy ihmisillä mielissä, vaikka he muuttaisivatkin muual-

le.  

 

Kaupunginjohtaja kertoi esitysten jälkeen, että Vasemmistoliitolta tuli tammikuussa valtuus-

toaloite koskien Kauvatsan palveluiden parantamista. Mm. Metsähallituksen kanssa on kes-

kusteltu Puurijärvi-Isosuon kehittämisestä.  



 

Kokouksessa keskusteltiin mm. hankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista, loma-asutuksen 

palveluiden parantamisesta mahdollistamaan ympärivuotista mökkien käyttöä, alueen palve-

luista, kaavoituksesta, ym. asioista. Kokouksessa pohdittiin myös opasteita, kyltityksiä, info-

tauluja, ym. Myös teemareittejä pohdittiin (Lasten Kauvatsa -reitti, luontoihmisen Kauvatsa, 

pyöräreitit, opastettuja bussikierroksia, ym.). Vapaa-ajan asunnoille on ollut muuttoa koro-

na-aikana. Myös lähtevää liikennettä on ollut.  

 

4. Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja kertoi Kokemäen kaupungin ja Æsir Technologies Inc. sopimuksesta alle-

kirjoittaa aiesopimus nikkelihydroksidilaitoksen rakentamisesta Kokemäelle. Tämä laitos on 

ensimmäinen vaihe osapuolten yhteistyöhankkeessa, jonka toinen vaihe käsittää nikkeli-

sinkki-akkutehtaan rakentamisen Kokemäelle siten, että sen aloittaa toimintansa vuoden 

2024 aikana. Kaupunginjohtaja kertoi, että Prizztechin työ yrityksen saamiseksi Kokemäelle 

on ollut merkittävä.  

 

Kunnallisjohdon seminaari pidettiin 5.–6.10. Finlandia-talolla.  

 

Yrittäjien kuntabarometri -kysely toteutetaan lähiaikoina.  

 

Kokemäen kaupunki vastasi lähetettyyn Yrittäjäaktiivisen kunta -kyselyyn yhdessä Koke-

mäen Yrittäjien ja Prizztechin kanssa.   

 

Kokemäki-Rauma-henkilöjunaliikenteestä on käyty paljon keskustelua. Mitään vaihtoehtoja 

ei ole vielä suljettu pois. Elinkeinojen neuvottelukunta on tehnyt kannanoton asiasta.  

 

 

 

5. Yrittäjien kuulumiset 

 Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi, että Yrittäjäaktiivinen kunta 

-kysely tehtiin viime viikolla.  

 

Satakunnan Yrittäjät ry:n tavoitteena on, että Satakunnasta tulisi yrittäjämaakunta Suomen 

Yrittäjien kuntabarometrin tuloksissa.  

 

Paikallisyhdistysarviointi-kysely tehdään syksyn aikana. Kokemäen Yrittäjillä on ollut me-

nestystä aiemmassa valtakunnallisessa kisassa.  

 

Satakunnan Yrittäjät järjestää maksuttoman Suunnittele yrityskauppa ja onnistu -tilaisuuden 

20.10. klo 17:00 – 20:30 Kokemäen Vanhalla yhteiskoululla.  

 

Satakunnan Yrittäjät järjestää maksuttoman Tunne asiakkaasi! -laatukoulutusilta Kokemäel-

lä 3.11. Koulukeskuksen auditoriossa.  

 



Kokemäen Yrittäjät järjestää yhdistyksen syyskokouksen Kauvatsalla 27.11.  

 

6. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen ei päässyt osallistumaan kokoukseen.  

 

 

SASKY 

Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että Kohti ammatillista koulutusta -koulutus alkaa 8.11. Koulu-

tuksessa voi tutustua aloihin, mitä Sasky tarjoaa.  

 

KOKEMÄEN LUKIO 

Mervi Ala-Kleemola kertoi, että opiskelijamäärät ovat kasvaneet, oppilaitoksessa on tällä 

hetkellä yli 100 opiskelijaa. Lisäksi oppilaitoksessa on yhdistelmäopiskelijoita.  

 

Lukiossa on käytössä uusi opetussuunnitelma (LOPS). Opetussuunnitelmassa painotetaan 

yhteyttä työelämään.  

 

 

7. Prizztechin kuulumiset 

Tero Patoranta kertoi tilastoja alkuvuodelta Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä alka-

vien yritysten osalta, sekä toimivien yritysten osalta palveluittain ja projektien mukaan ja-

oteltuna. Lisäksi Patoranta kertoi yleisesti mm. Ura Kokemäki -kampanjan päätöstilaisuu-

desta, 20.10. pidettävästä omistajanvaihdostilaisuudesta, sekä yleisesti sijoittumisasioista.  

 

  

8. Muut esille tulevat asiat 

Kokemäen Elinvoimalautakunta on pyytänyt Elinkeinojen neuvottelukunnalta, liikennetur-

vallisuustyöryhmältä, nuorten vaikuttajaryhmältä, vammaisneuvostolta ja vanhusneuvostolta 

kannanottoja Tulkkilantien kehittämistarpeista välillä Kauvatsantie – Kilkunkatu 

(https://kokemaki.fi/2021/10/04/kehittamistarpeet-tulkkilantiella-valilla-kauvatsantie-

kilkunkatu/  ). Maankäyttöinsinööri Mikko Eskola kertoi suunnitelmista.  

 

Kokouksessa käytiin läpi asiaa. Puheenjohtaja pyysi Elinkeinojen neuvottelukunnan jäseniä 

tutustumaan suunnitelmiin ja lähettämään kommenttejaan maankäyttöinsinööri Mikko Esko-

lalle (mikko.eskola@kokemaki.fi tai 040-488 6210). Lähetetyissä kommenteissa tulee mai-

nita, että kommentti on tarkoitettu huomioitavaksi Elinkeinojen neuvottelukunnan mielipi-

teessä.  

 

https://kokemaki.fi/2021/10/04/kehittamistarpeet-tulkkilantiella-valilla-kauvatsantie-kilkunkatu/
https://kokemaki.fi/2021/10/04/kehittamistarpeet-tulkkilantiella-valilla-kauvatsantie-kilkunkatu/
mailto:mikko.eskola@kokemaki.fi


9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraavat Elinkeinojen neuvottelukunnan kokoukset pidetään:  

- 3.11.2021 klo 16–18, Villa Vilinä (Teljänportti 6), teemana kuntastrategia  

- 7.12.2021 klo 16–18, Vanha Yhteiskoulu (Tulkkilantie 16 b), teemana viestintä 

- 12.1.2022 klo 16–18, (paikkaa ei sovittu), teemana ilmastohanke  

   

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:37.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


