
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 7.12.2021 klo 16:00 – 18:16   

Paikka:  Vanha Yhteiskoulu (Tulkkilantie 16 b), Kokemäki ja Teams-kokous 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Essi Piirojärvi, hallintojohtaja  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki  

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki (Teams) 

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki 

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät (Teams) 

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky (Teams) 

Juhani Grönroos, Kokemäen kaupunki 

(Teams)  

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

(Teams)  

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki (16:00 – 

18:06)  

Johanna Rantalainen, Sataedu 

Pia Hirvonen, Kumppania Oy  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy (Teams) 

Katja Ojakoski, Prizztech Oy (Teams) 

Tero Patoranta, Prizztech Oy 
 
 

 

 

 

 

Poissa:  

Antti Lahti, Sasky  

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Mervi Ala-Kleemola, Kokemäen kaupunki 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:03.  

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Koska kokous järjestettiin hybridinä sekä paikalla, että Teamsissä, pidettiin kokouksen alus-

sa nimenhuuto.  

 

Kokouksessa sovittiin, että käsitellään esityslistan mukaiset asiat, asioiden käsittelyjärjestys 

voi erota esityslistasta.  

 

 



3. Teema: Viestintä   

Kumppania Oy:n Pia Hirvonen kävi läpi Kokemäen kaupungin viestintään liittyvää suunni-

telmaa. Esitys on muistion liitteenä.   

 

Pia Hirvonen kävi esityksessään läpi mm. keinoja, millä tavoitteet voidaan saavuttaa. Tärke-

ää viestinnässä Hirvosen mukaan on luoda positiivinen mielikuva elämästä Kokemäellä. 

Hirvonen esitteli esityksessään myös viestinnän vauhtipyörää, jossa eri organisaatioiden 

viestintä tukee ja vauhdittaa elinvoimaa. Hirvonen korosti, että pienillä asioilla voi saada 

suuria aikaan.  

 

Kokouksessa pohdittiin Kokemäen kaupungin eri viestintätilanteita sekä Kokemäen kau-

pungin näkyvyyttä. Kokouksessa todettiin tärkeäksi, että kaupunki jakaa myös muiden or-

ganisaatioiden tietoa sekä osallistaa ihmisiä mukaan erilaiseen toimintaan. Kaupungin tulee 

myös kannustaa kaupunkilaisia, sekä vierailijoita merkitsemään Kokemäen mukaan viestin-

täänsä. Kokouksessa keskusteltiin, että kaupungilla on ollut paljon hyviä uutisia, joita on 

helppo jakaa eteenpäin. 

 

Kokemäen ajankohtaisten viestintäasioiden seuraaminen ja niiden jakaminen eteenpäin sekä 

aikaansaannosten esiintuominen myös muiden organisaatioiden toimesta olisi tärkeää.  

 

Kokouksessa keskusteltiin Kokemäen kaupungin viestintästrategiasta. Hallintojohtajan mu-

kaan kaupungilla on some-lähettiläitä noin 10 henkilön ryhmä, jossa kaikki kaupungin osas-

tot ovat edustettuna. Kaikki some-lähettiläiden tekemät päivitykset menevät vähintäänkin 

kaupungin internetsivuille.  

 

Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten ja missä päivityksiä tulisi nostaa esiin. Virallisten si-

vujen lisäksi on mahdollista pohtia esimerkiksi Visit Kokemäki ja Business Kokemäki -

teemojen eriyttämistä sivuilla.  

 

Kokouksessa todettiin, että kaupungin viestintä on kehittynyt vuosien varrella. Myös kuval-

linen viestintä Kokemäen kaupungista on lisääntynyt.  

 

Kokouksessa ehdotettiin, että some-lähettiläitä otettaisiin myös kesätöihin kaupungille.  

 

Viestinnässä esiin nostettavia asioita voisi olla mm. Elinkeinojen neuvottelukunta, joka on 

suomalaisissa kunnissa kokouksen mukaan varsin harvinainen. Neuvottelukunnan ainutlaa-

tuisuus on siinä, että kaupungin eri sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun 

yhteisen tahtotilan ja ymmärryksen syntymiseksi. Asiaa pitäisi nostaa paremmin esille tiedo-

tusvälineissä.  

 

Kokemäen kaupungin viestintäsuunnitelma on hallintojohtajan mukaan toteutettu kaupungin 

strategian mukaiseksi.  

 



Kokouksessa keskusteltiin Kokemäen kaupungilla käytössä olevasta yritysten palveluhake-

mistosta, Satakanta-palvelusta ja sen ajantasaisuudesta.  

 

Kokouksessa keskusteltiin myös Satakunnan Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselystä, jossa Ko-

kemäen Yrittäjät ry. sai kunniamaininnan.  

 

   

4. Prizztechin kuulumiset 

Katja Ojakoski Prizztechistä kertoi, että VT2 alueelle haettuun Leader-hankkeeseen ei saatu 

rahoitusta. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella toimintaa ja palveluita Peipohjan erita-

soliittymän kohdalla olevalle liikekiinteistölle. Työtä VT2:n liikekiinteistön alueelle jatke-

taan, eri toimijoita etsitään alueelle.  

 

Tero Patoranta kertoi tilastoja alkuvuodelta Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä alka-

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

oteltuna.   

 

Tero Patoranta kertoi, että sijoittumisasiat ovat olleet keskeisiä.  

 

14.2.2022 järjestettävää Kokemäen Työtori -tapahtumaa valmistellaan yhdessä Kokemäen 

kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Tapahtumaan osallistuu mukaan tämän hetken ar-

vion mukaan 12 toimijaa.  

 

Minustako yrittäjä -infoja on pidetty sekä yleisenä webinaarina, että myös tietylle ryhmälle 

kohdennettuna webinaarina. Suunnitteilla on järjestää Minustako yrittäjä -info Vanhalle Yh-

teiskoululle 22.3.2022 klo 17–19.  

 

YES-keskus on käynyt keskusteluja 4H:n kanssa mahdollisesta yhteistyökampanjasta. Ta-

voitteena on löytää kestävä ja pitkäjänteinen toimintamalli, joka tukee nuorten 13–28 –

vuotiaiden yrittelijäisyyttä sekä innostusta yrittäjyyteen.  

 

Jari-Pekka Niemi kertoi, että Eura on lähdössä Prizztech Oy:n toimintaan mukaan.  



5. Yrittäjien kuulumiset 

Kokemäen Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi Yrittäjien vuoden 

2022 toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelmassa painopistealueina ovat mm. #HY-

VÄPÖHINÄ (”porukka, johon haluat kuulua”, yrittäjämyönteisyys), tiedotustoiminta (uu-

tiskirje, some, ym.), kuntabarometri 2022 (kohti yrittäjyysmaakuntaa), tapahtuma 2022 

(määritellään myöhemmin), nuoret, jäsenet (verkostoitumista ja koulutusta) sekä yhteistyö. 

Suovanen kertoi, että tavoite on voittaa Yrittäjäaktiivinen kunta -kysely. Kuntabarometriky-

sely on tulossa helmi-maaliskuussa 2022. Barometriin on tulossa myös julkinen linkki, jo-

hon muutkin, kuin yrittäjät, voivat vastata.  

 

Kokemäki sai kunniamaininnan Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyssä.  

Mm. Laatukoulutusta ja omistajanvaihdoskoulutusta on tarjottu yrittäjille kuluneena syksy-

nä.  

Kokemäen Yrittäjät tekevät myös paljon paikallista edunvalvontaa.  

Yhteistyötä tehdään laajasti.  

 

Kokouksessa keskusteltiin kuntabarometristä.  

 

6.  Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja kertoi, että akkuklusteriin liittyvä yleisötilaisuus pidettiin Kokemäellä 

10.11. Akkuklusteriin liittyen tehdään valmistelutyötä.  

 

Talousarvion valmistelu on käynnissä, talousarvio menee 13.12. valtuuston hyväksyttäväksi. 

Kaupunginjohtajan mukaan toimintakulut kasvavat, tuloksen odotetaan olevan lähellä nolla-

tulosta. Investoinnit ovat noin 2,3 M€. Talouden arvioidaan olevan tasapainossa. Kaupun-

ginjohtaja muistutti, että akkuklusteriin liittyviä menoja ei kuitenkaan vielä ole talousarvios-

sa, koska kulut eivät ole tiedossa, vaan asia käsitellään lisätalousarviossa.  

 

Syksyn aikana on tehty Kokemäen, Euran ja Eurajoen henkilöjunaliikenneselvitys, johon 

liittyvä tiedotustilaisuus on tulossa 14.12. Selvityksessä on otettu huomioon vain työasioin-

timatkat. Kaupunginjohtajan mukaan Peipohjaan ei tarvita suuria lisäinvestointeja. Hank-

keen seuraava vaihe on ratasuunnittelu, jonka esityksen mukaan voisi tehdä yhdessä Euran 

ja Eurajoen kanssa. Talousarvioon on varattu rahaa tarkoitusta varten.  

 

  

7. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedulla on oppilaitoksena vetovoimaa. Opiskelijoita olisi 

tulossa enemmän, kuin oppilaitos pystyy ottamaan.  

 

Sataedulla on positiiviset odotukset tulevasta yhteishausta. Erityisesti sähköala ja automaa-

tioala kiinnostavat. Oppivelvollisuusuudistus vaikuttaa hyvältä.  

 



Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE myönsi viidelle maahanmuuttajataustaiselle 

henkilölle stipendit, yksi heistä oli kokemäkeläinen, Sataedusta valmistunut opiskelija.  

 

Henkilöjunaliikenteen avautuminen on merkittävä asia myös Sataedulle.  

 

Kokouksessa keskusteltiin Sataedun yrittäjäkurssista.  

 

SASKY 

Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että tavoitteet Saskyyn hakijoiden määrästä ovat ylittyneet posi-

tiivisesti. Opiskelijoiden aloituspaikkoja olisi mahdollista lisätä, mutta alueen työelämä luo 

rajoituksia asialle, koska työelämäpaikkoja ei ole riittävästi tarjolla. Opintoja pitäisi harjoi-

tella myös työelämässä.  

 

Oppivelvollisuusuudistus on otettu opetuksessa huomioon.  

 

Navettaprojekti etenee. Avajaisia on suunniteltu pidettäväksi 21.1.2022. Asiassa edetään ko-

ronatilanteen edellyttämällä tavalla.  

 

Pehtorskassa joulukukat odottavat ostajiaan.  

 

KOKEMÄEN LUKIO 

Juhani Grönroos kertoi, että itsenäisyysjuhlassa lakitettiin 3 henkilöä ylioppilaaksi. Vanho-

jen tanssit olivat ylioppilasjuhlan jälkeen. Grönroos kiitti tapahtumaa sponsoroineita yrityk-

siä.  

Lukion opiskelijamäärät näyttävät olevan kasvussa.  

Lukio on aktiivisesti apuna myös pysyvästi koulua vaihtavien opiskelijoiden koulun vaih-

dossa.  

 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Kokouksessa keskusteltiin Liikekeskuksen liikennejärjestelyistä.  

  

 

9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava Elinkeinojen neuvottelukunnan kokous pidetään:  

- 12.1.2022 klo 16–18, Kokemäen Lämpö Oy, (Kartanonvoima 6, Kokemäki), teema-

na ilmastohanke  

   

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:16.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


