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Arvostan suuresti meidän neljää vuo-
denaikaamme, joista jokaisesta löytyy 
omia ainutlaatuisia piirteitä. Pitkän ja 
runsaslumisen talven jälkeen saamme 
keväällä seurata luonnon heräämistä 
uuteen loistoonsa. Kevättä seuraa kesä, 
jonka monista antimista voimme naut-
tia eri aisteillamme.

Valon ja lämmön lisääntyessä riittää 
paremmin voimavaroja oman hyvin-
voinnin edistämiseen. Aurinkoinen Ko-
kemäki tarjoaa monia mahdollisuuksia 
hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Luonnon ja elinympäristön vaiku-
tusta ihmisen hyvinvointiin on tutkit-
tu monissa yhteyksissä. On todettu, että 
luonto on monipuolinen terveyden ja 
hyvinvoinnin lähde. Luonto vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Liikkuminen luonnossa rauhoittaa miel-
tä, vähentää stressiä ja saa jopa unohta-
maan arjen murheet. Luonnolla on mei-
hin virkistävä ja elvyttävä vaikutus.

Hyvinvoivat kuntalaiset ovat myös 
elinvoimaisen kaupungin edellytys. 
Kokemäen kaupunki edistää omal-
ta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. 
Kaupunki tarjoaa kuntalaisille ja hyvin-
vointimatkailijoille monenlaisia aktivi-
teetteja sekä viihtyisän elinympäristön 
vapaa-ajan asumiseen.

Hyvinvoinnin edistäminen ja siitä 
huolehtiminen ovat kaupungin toimin-
nan keskeisimpiä painopistealueita.  
Kokemäellä voi hyödyntää oman hyvin-
voinnin edistämiseksi erilaisia luonto-
kohteita, kuten vesistöjä ja retkeilyreit-
tejä. Kaupungissa järjestetään useita  
kesätapahtumia, jotka tuovat moni- 
puolista tekemistä kuntalaisille ja kau-
pungissamme vieraileville.

Kevään uutisoinnit Ukrainan krii-
sistä ovat saattaneet herättää meissä 
turvattomuuden tunnetta ja huolta tu-
levaisuudesta. Nyt meidän on tärkeää 
vahvistaa turvallisuudentunnettam-
me sekä uskoa parempaan, suunnitel-
la tulevaisuutta ja nauttia arjen pienistä 
asioista.

Edesmennyt presidenttimme Mauno 
Koivisto sanoi: ”Ellemme varmuudel-
la tiedä, kuinka tulee käymään, oletta-
kaamme, että kaikki käy hyvin.” Kesä-
elämää lehteä lukemalla pääset tutustu-
maan Kokemäen alueen monipuolisiin 
palveluihin ja mahdollisuuksiin viettää 
ikimuistoinen kesä.
 

Mukavia lukuhetkiä toivottaen,

Teemu Nieminen
kaupunginjohtaja 

Hyvinvoiva 
Kokemäki

Hyvinvoivat kuntalaiset 
ovat elinvoimaisen 
kaupungin edellytys.

Kokemäen Pitkäjärvelle on suunnit-
teilla 9-reikäinen golfkenttä, jossa voi 
pelata golfin lisäksi frisbee- ja futis-
golfia. Hanketta vetää Pitkäjärvi Golf 
Oy:n toimitusjohtaja Nina Rajain-
mäki, joka luotsaa samalla myös Pit-
käjärven golfhallia. Siinä missä halli-
kausi kestää noin kolme kuukautta, 
kenttä tekee Pitkäjärvestä ympärivuo-
tisen golfkeskuksen.

Ennen kuin kenttää päästään raken-
tamaan, hankkeelle etsitään rahoitta-
jia. Kesän ajan käynnissä on osakean-
ti, jonka turvin noin miljoonan euron 
hanketta rahoitetaan. Rajainmäki suh-
tautuu tulevaisuuteen optimistisesti.

– Golfkenttä tukee koko alueen 
kehittymistä. Tavoitteena on, että 
kentällä pelattaisiin vuosittain vähin-
tään 20 000 kierrosta, mikä tietää hy-
vää koko alueen matkailulle. Golf ei 
ole Pitkäjärvellä uusi juttu vaan siellä 

palloa lyötiin jo 1940-luvulla. Laji te-
kee siis näyttävän paluun! Rajainmä-
ki iloitsee.

Pitkäjärven tasainen hiekkakan-
gas on mitä mainiointa maastoa golf-
kentälle, sillä se pysyy hyvin kuivana 
ja näin pelikausikin pitenee. Sijainti 
pohjavesialueella asettaa kentänhoi-
dolle tiukat ympäristövaatimukset, 
joten viheriöt ja avauspaikat tehdään 
tekonurmesta, jolloin lannoitusta ei 
tarvita. Tekonurmet ovat myös peli-
kunnossa heti lumien sulettua.

Tarkoituksena on rakentaa help-
pokulkuinen ja matalan kynnyksen 
kenttä, jossa voi pelata myös ilman 
green cardia.

– Haluamme, että mahdollisim-
man moni pääsee nauttimaan Pitkä-
järven upeista maisemista ja moni-
puolisesta harrastus- ja palveluvalikoi-
masta, Rajainmäki sanoo.

Uusi golfkenttä 
tekee Pitkäjärvestä 
ympärivuotisen 
golfkeskuksen

JARI KOIVUSALO / SUOMEN GOLFLIITTO RY

Pitkäjärven maasto sopii 
mitä parhaiten golfkentän 
rakentamiseen.

Golfkenttä on tarkoitus rakentaa Pitkäjärven hiekkakankaalle. Kentän 
suunnittelusta ovat vastanneet Matti Rajainmäki ja Tytti Rajainmäki. 
Taustalla Nina Rajainmäki. 

Teksti Tytti Wallenius
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ARJA HARJUNMAA

Kokemäeltä löytyy Suomen vanhin 
puurakennus, joka kansanperinteen 
mukaan on toiminut keskiajalla Suo-
men kansallispyhimyksen Piispa Hen-
rikin saarnahuoneena. Kokemäen kult-
tuuritietäjä Tapani Hulttinen rankkaa 
kappelin kulttuurikohteiden ykköseksi.

– Piispa Henrikin tarina herättää 
kappelin eloon vierailijan mielikuvissa. 
Kokemäellä on vanha ja pitkä historia 
aina entisestä emäpitäjän ajasta lähtien. 
Matkailijalla on mahdollisuus tilata 

kulttuurikierros historiatarinoilla höys-
tettynä Kokemäen kaupungin kautta, 
Hulttinen kertoo.

Kokemäeltä löytyy monia kulttuuri-
historiallisesti merkittäviä kohteita.

– Muun muassa Käräjämäki, museo-
silta, kirkonmäki ja museot tarjoavat 
nähtävää ja koettavaa useammallekin 
päivälle. Mielenkiintoisia tarinoita on 
kerrottavaksi aikuisille ja perheen nuo-
remmillekin. Kulttuuripäivä Kokemäel-
lä on varmasti kokemisen arvoinen. 

Kyllä Kokemäellä kiekkoa 
sopii heitellä useamman 
päivänkin.

Kokemäkeläinen Olli Nurmi tunne-
taan paikkakunnalla aktiivisena yhdis-
tysihmisenä. Luonnossa liikkuvan Nur-
men mukaan kaupungin läpi kulkeva 
joki on ehdottomasti parasta, mitä Ko-
kemäeltä löytyy.

– Jokimaisemat ihastuttavat maalta 
ja vedestä. Lyhyemmillä ja pidemmillä 
melontaretkillä joki tarjoaa paljon kau-
neutta silmälle, rauhoittumista mielelle 
ja erilaisia retkeilymahdollisuuksia saa-
rimaisemissa. Kokemäenjoella on niin 

Kokemisen Kokemäki

Monimuotoinen jokimaisema 
ihastuttaa asukastaan

Piispa Henrikin tarina 
herättää kappelin eloon 
vierailijan mielikuvissa.

Kappeli kauneinta Suomea

OSKARI FORSTEN

Liplattele laineilla, kurkkaa syvemmälle kulttuuriin tai liikuttele kehoa. Kokemäen 
historia, luonto ja monet aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuksia kaikenikäisille sekä 
ravintoa kaikille aisteille. Kulttuuriharrastaja, yhdistysaktiivi ja kiekon lennättäjä 
kertovat parhaat bongauskohteet Kokemäeltä, joista koko perhe tai kaveriporukka 
löytävät mielekkäitä kohteita yhden tai useamman päivän vierailuun. Koe Kokemä-
ki, kehottavat kokemäkeläiset ja toivottavat vieraat tervetulleeksi.

Elämänmakuisia tarinoita Kokemäeltä voit lukea lisää kaupungin verkkosivuilta 
www.kokemaki.fi/visit-kokemaki/kesaelamaa

Laikko kiertää lajin parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Harrastajan kannat-
taa ehdottomasti suunnata kohti Sydän-Satakuntaa, Mika Laikko kannustaa.

kaunista, että se pitää itse kokea, Nur-
mi kannustaa.

Kokemäen retkeilymahdollisuudet 
ovat myös omaa luokkaansa niin pati-
koiden kuin pyöräillen.

– Yhdistysten järjestämä luontota-
pahtuma Polkuretki on mukava tapa 
patikoida Hiipireitti muiden osallistu-
jien kanssa. Toki täältä löytyy monia 
merkittyjä reittejä myös omaehtoiseen 
liikkumiseen sekä taukopaikkoja eväste-
lyyn ja tulisteluun.

Kokemäkeläinen Mika Laikko heit-
täytyi frisbeegolfissa kilpailijaksi vuosi-
kymmenen harrastamisen jälkeen. Ko-
kemäellä laji kehittyy hurjaa vauhtia, ja 
alueelle on syntymässä fribailijan unel-
makeidas.

– Kokemäen helmi on Pitkäjärvi, 
josta harrastelija löytää 18-väyläisen 
kilparadan, kiekkokaupan, mahdolli-
suuden harjoitella hallissa, majoitus- ja 
uintimahdollisuudet sekä muita palve-

luja, Mika Laikko kertoo innostuneesti.
Kokemäen frisbeegolfin harrastus-

mahdollisuudet kehittyvät entisestään.
– Kohta kolmea täyspitkää rataa ja 

harjoitushallia täydentävät 12-väyläi-
nen ja 9-väyläinen rata sekä popup- 
rata. Toki kivenheiton päässä sijaitse-
vat myös Harjavallan radat. Kyllä Ko-
kemäellä kiekkoa sopii heitellä useam-
man päivänkin, ja majoitusmahdolli-
suuksiakin löytyy moneen makuun.

Kokemäki on kiekonheittäjän 
unelma

Olli Nurmella on halu auttaa ja kasvattaa yhteisöllisyyttä. Toisten ilosta tu-
lee itsellekin hyvä mieli, hän toteaa.

TIMO SIMULA / SYDÄN-SATAKUNNAN ARKISTO

Tapani Hulttiselle myönnettiin Kokemäen kulttuuripalkinto ansiokkaasta 
työstä kulttuuritoiminnan eteen.

Koonnut Pia Hirvonen
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Pitkäjärvellä ei kesällä tule tylsää. Alueen palvelut ja harrastusmahdollisuudet 
takaavat vauhdikkaan päivän koko perheelle. Suuntaa siis nokka kohti 
Kokemäen Pitkäjärveä!

Pitkäjärven kesä

Hurjaan suosioon nousseet fatbiket 
ovat leveärenkaisempi vaihtoehto 
maastopyörälle. Ne soveltuvat erin-
omaisesti maastossa ajeluun ympä-
ri vuoden. Pitkäjärvellä fatbikeilla 
pyöräilyyn on erinomaiset mah-
dollisuudet, sillä maasto on tasaista 
hiekkakangasta. Reittivaihtoehtoja 
on useita.

– Esimerkiksi selkeästi merkitty 
reitti Pitkäjärveltä Harjavallan Hiit-
tenharjulle on nimeltään Hiipireit-
ti. Matkalla on pari laavua, ja reitti 
sopii myös aloittelijoille. Maasto on 
helppoa myös polun ulkopuolella, 
eikä alueella ole eksymisvaaraa, sa-
noo Pitkäjärven vapaa-aikakeskuk-

sen myynnistä ja hallinnosta vastaa-
va Mika Lavonius. 

Vapaa-aikakeskuksen vuokrat-
tavat fatbiket ovat kesällä kovassa 
käytössä, joten oma pyörä kannat-
taa varata hyvissä ajoin. Varaus on-
nistuu helposti netissä, ja pyöriä on 
niin aikuisille, nuorille kuin lapsille. 
Myös sähköavusteisia fatbikeja on 
tarjolla kahta kokoa. Vuokraan kuu-
luu kypärä. 

Varaa pyörät osoitteessa  
www.pitkajarvi.fi/fatbike. Varauk-
sen voi tehdä myös soittamalla nu-
meroon 040 525 6223. Maksuväli-
neenä käy Epassi ja muut vastaavat 
maksuvälineet. 

Hurauta metsään 
fatbikella!

Yksi Pitkäjärven harrastusmahdolli-
suuksien erikoisuuksista on golf- ja 
frisbeegolfhalli, jossa niin golfin kuin 
frisbeegolfin harrastajat pääsevät  
treenaamaan ympäri vuoden. Hallin 
70 metriä pitkä tekonurmi palvelee 
myös pesäpalloilijoita. Hallissa fris-
beekiekon käyttäytymisen näkee pa-
remmin, mikä mahdollistaa heitto-
tekniikoiden harjoittelun. Varsinkin 
talvikaudella halliharjoittelu on tär-
keää tulevaa kautta ajatellen.

Golfhallin yhteydessä toimiva tar-
vikemyymälä Fribaki Oy on erikoistu-
nut frisbeegolftarvikkeisiin. Valikoi-
masta löytyy yli 5 000 kiekkoa ja mui-
ta tarvikkeita, kuten kiekkoreppuja.

– Valikoimastamme löytyvät kie-
kot niin aloittelijoille kuin ammat-

timaisemmin frisbeegolfia pelaaville. 
Laji on helppo aloittaa, sillä vauhtiin 
pääsee jo muutaman kymmenen eu-
ron kiekkosetillä, vakuuttaa Fribakin 
perustaja Aki Söderlund.

Hallin lisäksi Pitkäjärveltä löytyy 
18-väyläinen frisbeegolfrata. Radasta 
on tullut lajin harrastajien parissa var-
sin suosittu, sillä maasto on helppo-
kulkuista ja kangasmetsästä harhaan 
lentäneet kiekot löytyvät helposti. Jos 
kiekkojen hallinta tuntuu haastavalta, 
apua voi hakea alkeiskurssilta.

– Järjestämme alkeiskursseja sekä 
tyhy- ja tykypäiviäkin. Frisbeegolf 
on mitä mainioin tapa viettää aikaa 
yhdessä perheen tai ystävien kanssa, 
ja samalla pääsee nauttimaan myös 
luonnosta, Söderlund kehuu.

Heittokäsi kuntoon 
golfhallissa

Pitkäjärvestä on 
muodostumassa  
maakunnan 
frisbeegolfkeskus.

Fatbike-pyörät sopivat niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin 
maastopyöräilijälle. Sähköavusteisella pyörällä matka taittuu lähes 
huomaamatta.

Fatbikella matka 
maastossa taittuu 
jouhevasti.

Koonnut Tytti Wallenius Kuvat Pitkäjärven vapaa-aikakeskus, SFC Kokemäen galleria

Tulevaisuudessa Pitkäjärvellä järjestetään mahdollisesti myös frisbee- 
golfleirejä. Alueelle on suunnitteilla myös lajivalmennuskeskus.
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Pitkäjärven monipuolinen tarjon-
ta kattaa myös lapsiperheelle sopi-
vat aktiviteetit. Perheen pienim-
piä ilahduttavat alueen leikkipaikat, 
pomppulinna ja polkuautorata. Sekä 
pomppulinna että polkuautorata 
ovat vapaassa käytössä aina terassi-
ravintola Werannan aukioloaikoina.

Koko perheen suosikkeja ovat 
myös Pitkäjärven uimarannat. Eten-
kin terassiravintolan välittömässä lä-
heisyydessä sijaitseva ”pikkuranta” so-
pii myös pikkulapsiperheille matalan 
rantansa ansiosta. Alue on lapsiystä-
vällinen myös monella muulla tapaa.

–  Meillä auton saa parkkiin lä-
helle rantaa, ja kaikki palvelut ja ak-
tiviteetit löytyvät samasta pihapiiris-
tä. Maasto on myös helppokulkuis-
ta, joten alueella on helppo liikkua, 
vaikka mukana olisi esimerkiksi las-
tenrattaat, Mika Lavonius kuvailee.

Pitkäjärvi on monen karavaanarin 
suosiossa, mutta alueella voi majoit-
tua myös muuten kuin asuntoautol-
la. Pitkäjärven vapaa-aikakeskuksen 
yli satavuotias aluevartijan talo on 
nyt kunnostettu ja tunnelmallista ta-
loa voi vuokrata vaikkapa viikonlop-
pumökiksi.

Pitkäjärvellä 
kaikki on lähellä

Hyviä uutisia saunomisen ystäville!  
Pitkäjärven tunnelmallisessa rantasau-
nassa on kaksi saunaa, joista isompaan 
mahtuu 15 ja pienempään kuusi sau-
nojaa. Avantouintikaudelta tutut ylei-
sövuorot jatkuvat myös kesällä. Vil-
voittelu onnistuu järvessä, ja veteen  
uimarin johdattaa tukeva laituri.

– Yleisösaunan suosio on kasvanut 
etenkin koronan myötä. Myös nuoret 
ovat löytäneet talvisin avantouinnin, ja 
uskon, että väkeä riittää yleisövuoroille 
myös kesällä! Kesäaikaan rantasaunaa 
varataan paljon myös yksityiskäyttöön, 
Mika Lavonius kertoo.

Sauna on lämpimänä keskiviikkoi-
sin ja sunnuntaisin kello 16–20. Mui-
na aikoina saunan voi varata myös vain 
omaan käyttöön. Kesällä leiritoiminta 
saattaa vaikuttaa saunan aukioloihin. 
Lue lisää osoitteesta www.pitkajarvi.fi/
rantasauna ja saavu saunomaan!

Rantasaunan 
lämpöön

Pitkäjärvi tarjoaa elämyksiä karavaana-
reille. Caravan-alue SFC Pitkäjärvi on 
rauhallinen ja idyllinen karavaanarin 
keidas ja avoinna ympäri vuoden.  
Alue on valittu vuoden 2020 Caravan- 
alueeksi. 

Caravan-alueen omat palvelut ovat 
varsin kattavat. Alueelta löytyvät yleiset 
saunatilat ja varaussaunamahdollisuus 
sekä kaksi viihtyisää grillauspaikkaa, 
lasten leikkikenttä ja koirapuisto.  
Tarkemmat tiedot leirintäalueesta 
www.sfckokemaki.fi

Pitkäjärven alueeseen on helppo 
tutustua joko jalan, tai polkupyöräl-
lä. Kokemäen keskustaan vie asfaltoitu 
pyörätie, joten kauppakäynnit onnistu-
vat sujuvasti myös polkien. 

Aivan Caravan-alueen kupeesta löy-
tyy Pitkäjärven vapaa-aikakeskuksen 
Weranta-terassiravintola, joka tarjoaa 
herkkuja isoon ja pieneen nälkään. 
120-paikkaisen terassin aukioloajat ja 
menu löytyvät osoitteesta  
www.pitkajarvi.fi/weranta-terassi-
ravintola

Karavaanarin 
Pitkäjärvi

Kaipaatko uusia maisemia? Pitkä-
järven upea maasto näyttäytyy ai-
van uudessa valossa, kun sitä ihailee 
järveltä käsin. Perspektiiviä mai-
semiin voi lähteä hakemaan joko 
sup-laudalla tai kanootilla meloen. 
Molemmat kulkupelit ovat vuok-
rattavissa Pitkäjärven vapaa-aika-
keskukselta. Varaukset kannattaa 
tehdä ennakkoon verkossa, mutta 
hiljaisempina aikoina lautoja ja ka-
nootteja voi kysellä myös suoraan 
paikan päältä. Vuokraan kuuluu  
pelastusliivi.

– Pitkäjärvellä suppailua on help-
po kokeilla, sillä järvi on pieni ja sii-
nä ei yleensä ole suurta aallokkoa, 
Mika Lavonius vakuuttaa. 

Järvimaisemasta voi nauttia toki 
myös rannalla loikoillen. Pitkäjärvel-
lä on kaksi uimarantaa, joista toinen, 
”pikkuranta”, sijaitsee vapaa-aikakes-
kuksen palveluiden välittömässä lä-
heisyydessä. Kaupungin uimarannal-
la vesipedot pääsevät hyppäämään 
veteen hyppytornista. Molempien 
rantojen yhteydestä löytyy beach 
volley -kenttä.

Kokeile sup-lautailua

Kaikki palvelut ja aktiviteetit löytyvät Pitkäjärvellä samasta pihapii-
ristä.

Pitkäjärvi tarjoaa oivat 
puitteet ja mahtavat 
maisemat suppailuun!

RIIKKA MOILANEN
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Kokemäki on koti osaajille tänään ja tulevaisuudessa. Kaupunkiin rakentuvat 
teollisuustontit luovat alueelle satoja työpaikkoja. Ensiluokkaiset kulkuyhteydet 
tekevät teollisuusalueesta poikkeuksellisen niin Satakunnan kuin koko 
Suomenkin yrityskeskittymiin verrattuna.

Kokemäki kutsuu 
osaajia

Hyvät kulkuyhteydet tekevät Kokemäen uudesta teollisuusalueesta loistavan 
sijoituspaikan yrityksille.

Monien mahdollisuuksien kaupunki, 
Kokemäki. Trendikkäässä maaseutu-
kaupungissa halutaan elää, työskennellä 
ja kukoistaa yrityksenä jo nyt, ja uuden 
teollisuusalueen myötä kehittyvä kau-
punki houkuttelee entistä enemmän.

– Kokemäki on kaikin puolin hou-
kutteleva. Rauhallinen ympäristö mah-
dollistaa leikkimisen ja liikkumisen ul-
kona myös perheen pienimmille. Meillä 
nautitaan puhtaasta luonnosta, palve-
luista ja hyvistä yhteyksistä. Esimerkik-
si Poriin ja Tampereelle on maltilliset 
matkat, selventää Kokemäen kaupun-
ginjohtaja Teemu Nieminen.

Kirkkokallion ja Katilan alueelle ra-
kentuva teollisuusalue on konkreettinen 
esimerkki aktiivisesta kaupungin kehit-
tämisestä. Teollisuusalue luo Kokemäel-
le lähivuosina useita satoja työpaikkoja 
ja sen vaikutukset näkyvät asukasluvun 
kasvuna ja kaupunkilaisia kiinnostavien 
palvelujen lisääntymisenä.

– Haluamme houkutella Kokemä-
elle uusia yrityksiä ja auttaa paikallisia 
yrityksiä kasvun polulle. Näin voim-
me edesauttaa sitä, millainen kaupun-
ki Kokemäki on tulevaisuudessa ja mitä 
palveluita meillä täällä on. Pyrimme sii-
hen, että vaikka elämä hetkellisesti veisi 

muualle, Kokemäelle halutaan palata, 
jatkaa Nieminen.

AKTIIVINEN YRITYSKESKITTYMÄ 
JO NURKAN TAKANA
Tällä hetkellä pääosin maatalouskäytös-
sä olevaa 37 hehtaarin aluetta kaavoi-
tetaan parhaillaan teollisuusalueeksi. Jo 
kesän aikana kaupunki voi alkaa tarjoa-
maan tontteja yrittäjille ja kiinteistöjen 
rakentaminen voi alkaa loppuvuodesta. 
Valtatie 2:n ja rautatien vieressä sijaitse-
va loistava sijoituspaikka yrityksille luo 
hyvinvointia Kokemäen lisäksi koko 
Satakuntaan.

Kokemäellä 
aukeaa 
lähivuosina 
450 
työpaikkaa.

Teksti Karla Viitala
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Istun oman kodin terassilla ja kuuntelen lintujen keväistä viserrys-
tä. Kaksi rottweileria narskuttelee herkkuluitansa jaloissani, ja kahvi 
tuoksuu nenässäni. Kesä tekee tuloaan Kokemäelle.

Tämä kaupunki on ollut kotini jo 30 vuotta. Ei yhtäjaksoises-
ti, mutta olen aina kokenut sen kodikseni myös asuessani muual-
la. Kokemäki edustaa minulle tietynlaista elämän satamaa, tuttua ja 
turvallista miljöötä kasvaa ja elää. Se tarjoaa vuodesta toiseen hyviä 
hetkiä ystävieni ja läheisteni kanssa; laulua ja naurua kirkkaassa ke-
säyössä tai retkiä järven jäälle talvisessa pakkassäässä. Kokemäki on 
minulle yhteisöllisyyttä, satakuntalaisella kierteellä totta kai. Pidän 
tunteesta ”kuulua johonkin” ja se on varmasti se syy, mikä minut on 
pitänyt täällä nämä kaikki vuodet. Pienet piirit eivät aina ole huono 
asia – ne tuovat mukanaan myös välittämistä.

Kokemäeltä löytyy kaikki tarpeellinen, ja elämäni toimii hyvin 
täältä käsin. Jokainen meistä arvostaa eri asioita, mutta itse en kai-
paa suurkaupungin vilinää tai suuria keskuksia. Tarvittaessa pääsen 
hyvin sujuvasti matkustamaan minne tahansa tietä pitkin tai junan 
raiteilla. Muualla on kiva käydä, mutta kotiin on aina kivampaa tulla 
takaisin.

Kokemäellä on upeita ulkoilumaastoja ja erilaisia harrastusmah-
dollisuuksia varsinkin kesäisin. Itse olen yksi kesämökkiläisistä ja  
Ilmijärven rannalla tulee varmasti tänäkin vuonna vietettyä monta  
hyvää hetkeä. Mikä sen hienompaa kuin napata rottweilerystävä  
mukaan sup-laudan päälle, suppailla keskelle järveä ja kajauttaa  
Finlandia-hymni juhannusaaton yössä.

Tänne minä 
kuulun

KAIJA MARJANEN PHOTOGRAPHY

Kolumni

Teksti Emilia Koskinen

Kokemäki edustaa 
minulle elämän 
satamaa, tuttua ja 
turvallista miljöötä 
kasvaa ja elää.

Luontoa ja rauhaa kaivannut Maria 
Kortelainen jätti Helsingin taakseen 
ja muutti Kokemäelle Kauvatsan ky-
lään ilman minkäänlaista aiempaa yh-
teyttä kaupunkiin. Kokemäeltä löytyi 
mieluisa työ ja kaivattua levollisuutta 
arkeen.

Vielä vuosi sitten Kortelainen per-
heineen asui Helsingissä vilkkaalla ja 
meluisalla alueella. Arjen hektisyys ja 
elinympäristön turvattomuus alkoivat 
hiljalleen kasvattaa haavetta elämästä 
maalaisympäristössä.

Haave konkretisoitui syyskuussa 
2021, kun perhe pakkasi muuttokuor-
man ja lähti kohti Kokemäkeä.

– Meillä oli vahva halu päästä pois 
keskustasta luonnon äärelle. Kertaa-

Kokemäki lumosi pääkaupunki- 
seudulta muuttaneen

kaan emme ole valintaamme katuneet, 
vaan viihdymme mainiosti, Kortelainen 
kommentoi.

Viihtymistä on edesauttanut työ täy-
sin uudella alalla Kauvatsan paikallises-
sa huoltamossa, Gulfissa. Uransa kam-
paajana ja ripsiteknikkona tehnyt Kor-
telainen toimii nyt kahvilatoiminnan ja 
autojen parissa.

– Nautin Kokemäellä asumisesta val-
tavasti. Olen löytänyt elämääni merki-
tyksellisyyttä – töihin mennessä tulee 
aina hyvä mieli.

Kortelaisen vanhin poika jäi aluksi 
asumaan Helsinkiin. Kokemäellä vie-
raillessaan myös hän ihastui maalais-
kaupungin tunnelmaan, ja nyt koko 
Kortelaisen perhe asuu Kokemäellä. 

– Alueen sijainti on paras mahdol-
linen. Työntekijöiden on helppo kul-
kea töihin, ja raaka-aineet sekä valmiit 
tuotteet pääsevät liikkumaan moitteit-
ta, vaikka Eurooppaan asti. Teollisuus-
alue luo valtavasti työtä ja on hyväksi 
koko Satakunnalle, selventää teolli-
suusalueen projektiryhmän projekti-
päällikkö Jukka Kotiniemi.

Kokemäellä on mahtavaa potenti-
aalia kehittyä. On töitä ja tontteja heti 
luovutettavaksi, ja mahdollisuuksia luo-
da uusia paikkoja sekä asumiseen että 

Teollisuusalueen 
vaikutukset näkyvät 
asukasmäärän ja 
palvelujen lisääntymisenä.

KAUVATSAN GULFIN ARKISTO

yrittämiseen. Kaupungin kehitysmyön-
teinen asenne tekee sielukkaan Koke-
mäenjoen rannalle rakentuneesta kau-
pungista mahdollisuuden, jota ei haluta 
ohittaa.

– Elinkustannukset ovat matalat, 
mikä mahdollistaa monia asioita elä-
män eri osa-alueilla. Nopea valokuitu-
yhteys tekee etätyöskentelyn mutkatto-
maksi niin kuntalaisille kuin yli tuhan-
nen kesäasunnon asukkaille. Kokemäel-
lä on helppoa elää ja työskennellä, Nie-
minen ja Kotiniemi kiteyttävät.

”Olen löytänyt elämääni 
merkityksellisyyttä  
– töihin mennessä tulee  
aina hyvä mieli.”



Uimapaikat
1. Pälpälän uimaranta  

(Pälpäläntie 76, Kokemäki)
2. Praasun uimaranta, myös laavu  

ja lasten leikkipaikka  
(Risteentie 394, Riste)

3. Pitkäjärven uimaranta ja  
beach volley -kenttä  
(Urheilutie 87, Peipohja)

4. Yttilän uimaranta ja beach volley 
-kenttä (Lähteenmäen Koulutie 12, 
Kauvatsa)

Putiikit ja myymälät
5. Vanha Juustola, Kokemäen  

kudonta ja värjäys, käsityöläisten 
myyntinäyttely, kudonta  
(Siltakatu 1b, Kokemäki)

6. Casa Heloise, sisustustavaraliike 
(Haapionkatu 17, Kokemäki)

7. Suoramyynti Amalia, leivonnaisia, 
kotimehuja ja -hilloja, kudonnaisia 
ym. (Haapionkatu 17, Kokemäki)

8. Kukka-, lahja- ja vihannespuoti  
/ Anita Viljanen-Moisio  
(Haapionkatu 17, Kokemäki)

9. Salosen Pyörä, kalastuslupien 
myyntipiste  
(Tulkkilantie 10, Kokemäki)

10. MiLanka Craft, tekstiiliateljee ja 
myymälä, luonnon kosmetiikkaa 
(Triponkuja 15, Kokemäki)

11. Puutarhamyymälä Pehtorska  
(Kauvatsantie 189, Kokemäki)

12. Karimaan Puutarha  
(Kolsintie 123, Kokemäki)

13. Wanha Vitikkala, Vitikkalan Rusthol-
lin kartanon päärakennuksessa toi-
miva jokikahvila ja vanhan tavaran 
myyntipiste (Vitikkala 48, Riste)

14. Sini-tuotteen tehtaanmyymälä  
(Satakunnantie 119 B, Kokemäki)

15. Sandras, lifestylemyymälä  
(Köyliöntie 31 A, Peipohja)

16. Muotiliike Belladonna,  
avoinna vain ajanvarauksella  
(Härkisuontie 41, Kokemäki)

Veneenlaskupaikat
17. Salonpääntie 455, Kokemäki
18. Äijänlahdentie 12, Kauvatsa
19. Risteentie 414, Riste
20. Käräjätie 17, Kokemäki

Majoittuminen  
ja vuokratilat
21. Jokirannan majoitus, varaus:  

Ali-Ketolan tila, p. 040 501 1443  
(Siltakatu 1 C, Kokemäki)

22. Hotelli Kokemäen Seurahuone, kuusi 
huonetta (Teljänkatu 4, Kokemäki)

23. Kokemäen Seuratalo, vuokratila 
juhla- ja virkistystilaisuuksiin  
(Seuratalonrinne 7, Kokemäki)

24. Haapahuhdan tila, maatilamajoitus 
(Rintalanmaantie 84, Kauvatsa)

• Yleinen hätänumero 112
• Myrkytystietokeskus  

0800 147 111
• Kokemäen terveysasema  

02 677 3361 (ma–to 8–16,  
pe 8–14)

• Kessoten puhelinvaihde ja 
neuvonta 02 677 3111  
(ma–to 8–15, pe 8–14)

• Ensiapu Harjavallan pää- 
terveysasemalla  
02 677 3705 (ma–pe 8–16)

• Muina aikoina päivystys  
Satasairaalassa 116 117.

• Tarkista ajantasaiset auki- 
oloajat: www.kessote.fi

Näe, koe ja nauti!

25. Ali-Ketolan tila, myös juhlat ja tilai-
suudet (Ketolantie 176, Kokemäki)

26. Villa F.G. Hedberg,  
varauksella aamiaismajoitus,  
kokoustilat ja rantasauna  
(Kuurolantie 162, Kokemäki)

27. Salomaa, mökkimajoitusta kesä- 
aikaan (Taavetintie 64, Riste)

28. Leinosen torppa, vuokrataan  
1.5.–30.9. välisenä aikana,  
varaukset: auli.mikola@pp.inet.fi  
tai p. 040 837 0496  
(Ylistarontie 622, Kokemäki)

29. SF-Caravan Kokemäen Seutu,  
Kokemäen leirintäalue  
(Urheilutie 81, Peipohja)

30. Pitkäjärven majoituspalvelut:  
hostellimajoitus, vuokramökki  
ja vaunujen sähköpaikkoja  
(Urheilutie 15, Peipohja)

31. Harjun tila, mökkien vuokraus.  
Pihassa puusauna, grillipaikka ja  
lasimaja. (Ylistarontie 771, Kokemäki)

32. Wanha Navetta, juhla-, työ- ja  
virkistystilaisuuksiin  
(Kullaantie 764, Korkeaoja)

Kesäkahvilat
33. PoniExpress  

(Kullaantie 739, Korkeaoja)
34. Kauvatsan kesäkahvila  

(Yttiläntie 735, Kauvatsa)
35. Kesäkahvila Kaneli, elokuvan Postia 

pappi Jaakobille kuvauspaikka 
(Kauvatsantie 271, Kokemäki)

36. Cafe Vitikkala (Vitikkala 48, Riste)
37. Weranta, 120-paikkainen 

kesäterassi (Urheilutie 15, Peipohja)
38. Muuntamokahvila Sähkömuseon 

yhteydessä (Seuratalonrinne 5, 
Kokemäki)

39. Café Uno, kahvila  
(Haapionkatu 17, Kokemäki)

40. Moccapala, lounaskahvila 
(Haapionkatu 17, Kokemäki)

41. Cafe Kestin kesäterassi  
(Siltakatu 1, Kokemäki)

42. Jäätelökioski, K-Market 
Teljänportin pihassa  
(Teljänportti 3, Kokemäki)

Ravintolat
43. Ravintola Vanha Silta  

(Tulkkilantie 26, Kokemäki)
44. Pizzeria Belda  

(Tulkkilantie 9, Kokemäki)
45. Ravintola Majavakeidas, ruokaa,  

leivonnaisia, jäätelöä ja virvokkeita. 
Myös juhlat, yksityistilaisuudet ja 
kokoukset. (Yttiläntie 5, Kauvatsa)

Aktiviteetit
46. Kauvatsan frisbeegolf-rata,  

9 väylää (Majamontie 10, Kauvatsa)
47. Pitkäjärven frisbeegolf-rata,  

18 väylää (Urheilutie 32, Peipohja)

48. Skeittiparkki 
 (Koulupolku 4, Kokemäki)

49. Tulkkilan liikuntapuisto  
(Ruonanpää 14, Kokemäki)

50. Tulkkilan frisbeegolf-rata, 12 väylää 
(Seuratalonrinne 9, Kokemäki)

Kulttuuri- ja 
luontokohteet
51. Pyhän Marian kirkon sakaristo 

(Kakkulaistentie 1, Kokemäki)
52. Museosilta (Siltakatu, Kokemäki)
53. Kustaa III kirkko  

(Tulkkilantie 21, Kokemäki)
54. Maatalousmuseo  

(Sonnilankirkkotie 6, Kokemäki)
55. E.N.Setälän muistomerkki  

(Koulupolku 3, Kokemäki)
56. Kulttuuriyhdistys Kaiku  

(Kilkunkatu 12, Kokemäki)
57. Sähkömuseo  

(Seuratalonrinne 5, Kokemäki)
58. Kaupunginkirjasto, avoinna  

1.6.–14.8. ma–ke 11–18, to–pe 11–15. 
15.8.–31.8. ma–to 11–19 pe 11–17.  
La suljettu. Lehtilukusali aukeaa 
klo 9. (Haapionkatu 13, Kokemäki)

59. Säpilän riippusilta (Uppaantie, Riste)
60. Ompelijan museokoti  

(Kotiniementie 43, Riste)
61. Pyhän Henrikin saarnahuone  

(Risteentie 28, Kokemäki)
62. Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto  

/ Kärjenkallion lintutorni  
(Pysäköinti ja opastus osoitteessa 
Yttiläntie 981, Kauvatsa)

63. Ulkomuseo  
(Kauvatsantie 161, Kokemäki)

64. Nahkurimuseo (Lähteenmäen 
Koulutie 70, Kauvatsa)

65. Kauvatsan kirjasto, avoinna  
ma ja ke 17–19, pe 12–15. Suljettu  
20.6–3.7. ja 18.7.–7.8. (Lähteenmäen 
koulutie 70, Kauvatsa)

Marjatilat
66. Laaksonen Jouni: mansikkaa 

(Sääksjärventie 818, Kauvatsa)
67. Salmisen mansikkatila  

(Takalantie 23, Kauvatsa)
68. Kiramon tila: mansikkaa,  

vadelmaa ja hernettä  
(Salonpääntie 673, Kauvatsa)

69. Kopon tila: mansikkaa ja hernettä 
(Kaitalantie 15, Kauvatsa)

70. Prehtin puutarha: mansikkaa  
ja kesäkukkia  
(Sääksjärventie 175, Kauvatsa)

71. Kopion tila: mansikkaa ja hernettä 
(Kauvatsantie 2135, Kauvatsa)

72. Matomäen mansikkatila: 
mansikkaa ja vadelmaa 
(Plättilänmaantie 579, Kauvatsa)

73. Vähtäri Pirjo ja Hannu:  
mansikkaa ja hernettä 
(Sinivuokontie 29, Kauvatsa)

Kokemäellä riittää nähtävää ja koettavaa vuoden ympäri, ja kausikohteet tarjoilevat 
todellista kesäelämää. Saapuminen Kokemäelle on helppoa ja nopeaa toimivien 
juna- ja bussiyhteyksien sekä keskeisen sijainnin ansiosta. Nappaa kartta kainaloon, 
saavu Satakunnan sydämeen ja koe Kokemäen kesä!

74. Kulkin tila: mansikkaa 
(Koivumäentie 37, Kauvatsa)

75. Korpelan tila / Eero Koivula: 
mansikkaa  
(Korpelantie 36, Korkeaoja)

76. Mansikkatila Viljanen:  
mansikkaa, vadelmaa, hernettä  
ja varhaisperunaa  
(Kotiniementie 17, Riste)

77. VihannesHelmi: mansikkaa, 
vihanneksia ja perunaa 
(Karekselankuja 95, Peipohja)

78. Anttilan Noutotila: mansikkaa, 
vadelmaa, karviaisia, herukoita, 
hernettä ja metsämarjoja.  
Myös kalastuslupien myyntipiste. 
(Sonnilantie 111, Kokemäki)

Apteekit
79. Kokemäen apteekki  

(Haapionkatu 14, Kokemäki, 
S-marketin yhteydessä).  
Ma–pe 9–18, la 9–14, su suljettu,  
p. 02 546 4312.

80. Peipohjan apteekki  
(Skaffarinkatu 1, Kokemäki).  
Ma–ke 9–17, to–pe 9–16,  
la–su suljettu, p. 02 546 7224.

81. Kauvatsan Sivuapteekki  
(Yttiläntie 248, Kauvatsa).  
Ke ja pe 9–15, ma, ti ja to suljettu,  
p. 02 556 1032.

82. Harjavallan apteekki  
(Harjavallankatu 15, Harjavalta.  
Ei näy kartalla).  
Ma–pe 9–19, la 9–15, su suljettu  
(voimassa 1.6.–31.8.),  
p. 02 531 1500.

Tärkeät  
puhelinnumerot
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Avoinna arkipäivisin  
klo 12.00–17.15

Kukkia, vihanneksia
& taimistokasveja

Sasky, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 
Kauvatsantie 189,  
32800 Kokemäki  
p. 03 5212 3005

sasky.fi/hayo

Le
ik

ka
a 

ta
lt

ee
n!

Itsepalvelukoju  
Vihannes Helmi

Aukeaa säävarauksella juhannusviikolla.
MANSIKKAA ITSEPOIMIEN, uutta perunaa, 
hernettä, erilaisia vihanneksia, kaaleja, 
sipulia, kurpitsaa ym. pitkälle syksyyn 
kasvukauden mukaan.

Vihannes  
Helmi

Karekselankuja 95, Järilä Kokemäki  
(opasteet VT 2:lta ja Järiläntieltä)
Puh. 044 344 2454

Auki ympäri vuorokauden! Käteismaksu.

· asiointi onnistuu tarvittaessa apteekin ulkopuolella
· noutoautomaatti käytettävissä S-marketin aukioloaikoina
· kotiinkuljetusmahdollisuus lähialueelle
Testaa uutta verkkokauppaamme:

www.kokemaenapteekki.fi
Kokemäellä Haapionkatu 14 (S-marketin rakennus)
puh. 02-546 4312 ma-pe 9-18, la 9-14
Kauvatsalla Yttiläntie 248
puh. 02-556 1032     ke, pe 9-15

Julkinen kaupanvahvistaja
Kauppakirjat kaupanvahvistuksella 120 e, perukirjoitukset 120 e,  
jakokirjat 120 e, asunto-osakkeen kauppakirja 120 e, testamentti 
+ edunvalvontavaltakirja 70 e, edunvalvontavaltakirja 50 e,  
testamentti 70 e, avioehtosopimus 70 e. (hintoihin lisätään alv 24%)

LKV, sosionomi Tommi Anttila
Sonnilantie 111 Kokemäki, puh 040-7690599 tommi.anttila@satanen.com

Kiinteistöarvioinnit  alkaen 124 e (+alv 24%)  
Asuntojen, mökkien ja maatilojen VÄLITYSPALKKIO 3,0% (sis alv 24%) 

Suomen Maaseutuvälitys Oy LKV
040-7690599, 040-7690805  | www.etuovi.com/maatilat
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Meillä on laaja valikoima ja edullinen hintataso. 
Ruokatoriltamme löydät tuoreet kalat ja lihat sekä 
ruoka-annokset. Paistopisteestämme voit ostaa 
kotiin juuri paistetut makeat ja suolaiset herkut.

Olemme täällä Sinua varten. Nähdään kaupalla!

TERVETULOA 
S-MARKET KOKEMÄELLE!

Tiina Kajan
Myymäläpäällikkö
S-market Kokemäki

S-market Kokemäki • Haapionkatu 14, Kokemäki •  Puh. 029 009 6740 
Palvelemme ma–la 7–22, su 9–22

FACEBOOK: S-market Kokemäki
INSTAGRAM: smarketkokemäki

KANTOJYRSINNÄT

TEIDEN HOITOTYÖTTEIDEN HOITOTYÖT

Tomi Knuutila puh. 0400-590 469
Matti Knuutila puh. 0400-127 962

www.kolmiteho.fi
KOLMITEHO OYKOLMITEHO OY

Kysy tarjous:
Antti Salmela 0400-532 325, antti.salmela@soraset.fi

Soraset Antti Salmela Oy

Sorat, hiekat, murskeet
Kivet
Mullat
Maanrakennustyöt

S
S O R A S E T

SORASETILTA

Kysy tarjous:
Antti Salmela 0400-532 325, antti.salmela@soraset.fi

Soraset Antti Salmela Oy

AURINKOISTA KESÄÄ!

Ilmalämpöpumput

Aurinkopaneelit
Kysy tarjous 02 838 6121

• SÄHKÖSUUNNITTELU
        • ASENNUKSET
        • TARVIKKEET

Skaffarinkatu 13 • 32800 KOKEMÄKI
puh. (02) 546 4048  
www.sat-electric.fi

• SÄHKÖSUUNNITTELU
        • ASENNUKSET
        • TARVIKKEET

Skaffarinkatu 13 • 32800 KOKEMÄKI
puh. (02) 546 4048  
www.sat-electric.fi
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Kokemäen Pitkäjärven ja Harjavallan Hiittenharjun välillä kulkee noin 15 kilometrin 
mittainen Hiipireitti aivan Järilänvuoren kupeessa. Reitti ja sen upeat maisemat 
sekä monet taukopaikat kutsuvat kulkemaan luonnon ihmeiden äärelle.

Kesäpäivä Hiipireitillä

Teksti, kuva Paavo Valtanen

• Sopii kävelyyn ja pyöräilyyn
• Pituus noin 15 km
• Retken päätepisteet:  

Pitkäjärven vapaa-aikakes-
kus ja Hiittenharjun Kota-
laavu

• Pysäköintialueet: Pitkäjärven 
vapaa-aikakeskus, Järilän 
maja ja Hiittenharju

• Laavut: Pitkäjärven vapaa- 
aikakeskus, Pikkulaavu,  
Palojärven laavu ja Hiitten-
harjun Kotalaavu

• Muuta huomioitavaa:  
noudata varovaisuutta  
ylittäessäsi suuria teitä ja 
junarataa

• Pitkäjärven vapaa-aikakes-
kukselta lähtevät lyhemmät 
rengasreitit: 3 km ja 7 km

Tutustu Kokemäen retkeily- 
reitteihin: www.kokemaki.fi/
visit-kokemaki > Näe ja koe > 
Kuntoilu ja ulkoilu > Retkeily
ja ulkoilureitit

Hiipireitti

Hiipireitille voi lähteä jalan tai pyöräl-
lä nauttimaan puhtaasta suomalaisesta 
luonnosta. Tällä kertaa lähdimme pyö-
rinemme suurin odotuksin tälle hyvin 
merkitylle reitille, jonka käänteisiin pe-
rehdyimme aluksi Kokemäen Pitkäjär-
ven opastaululla.

Köyliöntien varovaisen ylityksen jäl-
keen poljimme verkalleen halki kesäi-
sen kangasmetsän. Tasaisessa maastossa 
mutkitteleva polku vei meitä läpi var-
pumättäiden kohti ensimmäistä tauko-
paikkaa, pikkulaavua. Siellä kohtasim-
me sauvakävelijöitä ja Hiipireitin mer-
kintään tyytyväisen avioparin, joka oli 
varhain aamulla lähtenyt Harjavallasta 
viettämään retkipäivää. Emme voineet 
kieltäytyä heidän meille tarjoamasta no-
kipannukahvista. Kuulumisten vaihdon 
jälkeen jätimme iloisen puheensorinan 
taaksemme ja syvennyimme jälleen ais-
timaan metsän tuoksua ja ääniä.

Matka taittui junaradan yli kohti Rau-
sentietä, ja siitä edelleen historiallisel-
le Huovintielle kohti Palojärveä ja sen 
rannalla olevaa laavua. Laavulla meitä 
odottivat hyvät tulet. Pidimme järven 
rannalla valokuvaustauon ja onnistuim-
me valokuvaamaan iltapäivän auringossa 
kylpevän telkkäpariskunnan. Tästä in-
nostuneena päätimme, että poikkeam-

me paluumatkalla myös Piikajärven 
rantaan kuvaamaan rantakaislikon suo-
jissa usein lipuvia mustakurkku- 
uikkuja ja joutsenia.

Reitin loppuosa sisältää enemmän ylä- 
ja alamäkiä alkuosaan verrattuna, mutta 
pyöräily sujui kuitenkin mukavasti. Tii-
viiksi painuneilla hiekkapoluilla etene-
minen oli lähes äänetöntä, ja saatoim-
me kuulla kesätuulen huminan ja tikan 
nakutuksen yllämme puiden latvuksis-
sa. Poikkesimme reitiltä nähtävyyksiä 
tavoitellen tekemällä pienen lisälenkin 
ja tutustuimme kiviseen pirunpeltoon.

Noin puolivälissä matkaa ohitimme 
Järilän hiihtomajan. Iloksemme huo-
masimme, että taukopaikan pihalla on 
autoille parkkipaikka, joten sieltä voi 
tehdä lyhyemmän pyörälenkin joko 
Pitkäjärven tai Harjavallan suuntaan. 

Jatkaessamme matkaa saimme matka-
seuraksi rintahöyheniään pörhistele-
vän metson, jonka muutaman valoku-
van jälkeen jätimme etsimään kaveria 
itselleen.

Päästyämme reitin päätepisteeseen Hiit-
tenharjun Kotalaavulle siemaisimme 
viimeiset kahvikupposet ja hengähdim-
me hetken, ennen kuin lähdimme teke-
mään paluuta takaisin lähtöpisteeseen 
Kokemäen Pitkäjärvelle. Pyöräilyretki 
hiekkapohjaiseen mäntymetsään mer-
kityllä reitistöllä oli erinomaisen hyvää 
vaihtelua tiepyöräilylle. Reitillä oli hy-
vin tilaa niin kävelijöille kuin pyöräi-
lijöille, ja talvella reitille voi suunnata 
suksilla. Lähde siis sinäkin Hiipireitil-
le retkelle yksin tai yhdessä, kera hyvän 
mielen. Kaunis luonto odottaa jo sinua.

Hiipireitti houkuttaa 
seikkailemaan kangas- 
metsän siimekseen.
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Tekemistä nuorilta nuorille

Kokemäen nuorten vaikuttaja- 
ryhmä on Instagramissa ja 
Snapchatissa @kokemaennuva

Kokemäen nuorisopalveluiden 
eli Konupan tyypit tavoitat  
Instagramissa ja Snapchatissa:
• Hilla Pärssinen  

@konupa_hilla
• Elina Poutanen  

@konupa_ellu
• Tiia Laine  

@etsivatyokokemaki,  
@et-tiia

Facebookista löydät meidät:  
Kokemäen nuorten vaikuttaja-
ryhmä

Lisäksi kannattaa ehdotto-
masti seurata Facebookissa:  
Kokemäen vapaa-aikapalvelut, 
ja kaupungin nettisivuilta  
www.kokemaki.fi > Vapaa aika 
> Tapahtumakalenteri löydät 
tietenkin ajankohtaiset tapahtu-
mat ja retket!

Kokemäen 
nuorten 
vaikuttaja- 
ryhmä

Mitä lähemmäs kesää kuljemme, sitä enemmän energiaa ja  
iloa nuorista pulppuaa. Nuorten suunnitelmia kesälle on kiva 
kuulla. Suunnitelmat vaihtelevat kesätöistä rennosti ottamiseen, 
mutta yksi on varmaa: jokainen odottaa kesää innoissaan. 

Mitä milloinkin
”Olen Oskari Pere ja toimin Kokemäen  
vaikuttajanuorten puheenjohtajana.  
Olen mukana toiminnassa viidettä 
vuotta. Kesäisin olen pruukannut teh-
dä vähän sitä sun tätä: kierrellä koti-
kunnan maastoja mönkijällä, vesihiih-
tää Kokemäenjoella ja mitä milloinkin. 
Veden ääressä tulee ylipäänsä vietet-
tyä melko paljon aikaa joko veneillen, 
meloen tai uiden – tuo joki kun tuossa 
kodin vieressä kulkee. Nätin päivän sat-
tuessa kohdalle on ihan hauskaa käydä 
uiskentelemassa myös Pitkäjärvellä.

Jos jotain vinkkiä kesätekemiseen 
antaisin, niin varsinkin Pitkäjärvi on 
monipuolinen paikka monine mahdol-
lisuuksineen. Yksi minun omista lempi 
jutuista on kierrellä vähän paikkoja ja 
liikuskella luonnossa jonkun matkan 
päässä pikitiestä siinä toivossa, että löy-
täisin jotain hauskoja uusia paikkoja.”

Skeitaten kesään
”Olen Anna Salo ja toimin Kokemäen  
vaikuttajanuorten varapuheenjohtaja-
na. Minulta kysyttiin vinkkejä kesän-
viettoon Kokemäellä, joten kerron  
nyt muutamia omia suosikkejani.  
Kesänviettoon Kokemäellä löytyy mo-
nenlaisia vaihtoehtoja: uimarantoja,  
urheilukenttiä ja frisbeegolfratoja,  
kesäkahviloita, jäätelökioski sekä uusi 
skeittiparkki. Kuumana kesäpäivänä 
Kokemäenjoki ja Pitkäjärvi tarjoavat 
loistavat uintimahdollisuudet ja uin-
nin jälkeen on mukava käydä osta-
massa jäätelöä vaikkapa kahvilasta tai 
kioskista. Samalla tuet kokemäkeläi-
siä yrittäjiä! Lisäksi Kokemäen keskus-
taan on juuri rakennettu skeittiparkki 
Kokemäen vaikuttajanuorien aloit-
teesta. Toivomme siis, että skeittipar-
killa on paljon uusia käyttäjiä tuleva-
na kesänä!”

Vaikuttajanuorten luotsaajat Hilla, Oskari ja Anna toivovat näkevänsä 
Kokemäen upouudella skeittiparkilla paljon innokkaita skeittareita ja 
temppuilijoita tänä kesänä. 

Koonnut Hilla Pärssinen

MILJA TUOMI

Veden äärellä
”Olen Hilla Pärssinen, yksi Kokemäen 
nuorisotyöntekijöistä. Vastuualueisiini 
kuulu muun muassa Nuorten Vaikutta-
jaryhmän luotsaaminen. Ryhmässä toi-
mii 11 innostavaa nuorta, jotka haluavat 
kehittää Kokemäestä vieläkin parem-
paa paikkaa nuorille.

Omaan kesääni kuulu vahvasti vesi, 
olen koko elämäni viettänyt veden ää-
rellä. Viileä vesi tuo helpotusta kuumiin 
kesäpäiviin. Virran mukana voi ajelehtia 
ja uida rauhallisesti takaisin. Sukeltaes-
sa näkee ja kuulee täysin toisen maa-
ilman. Välillä on pakko palata pinnalle 
haukkaamaan happea. Hyppytornista 
hypätessä jännitys kouraisee mahasta 
ennen kuin varpaat rikkovat veden pin-
nan. Tänä kesänä täytyy ehdottomasti 
testata Pitkäjärven uimaranta ja torni. 
Uskallan siis väittää, että suuren osan 
kesästäni vietän uimassa.”
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Tapahtumakalenteri
• HEIKUN KEIKUN
Kokemäen kansalaisopiston perintei-
nen yksinlaulun kesäkurssi järjeste-
tään kesäkuussa ja sen lopuksi kuul-
laan oppilaiden konsertti torstaina 
16.6. klo 18 Kokemäen koulukeskuk-
sen auditoriossa. Konserttikokonai-
suus valmistuu laulukurssin aikana ja 
on nimeltään HEIKUN KEIKUN.  
Mukana kesäkurssin opettajat Sari 
Anneli Ruokonen ja Mirka Dojan. 
Konserttiin vapaa pääsy.
• KOKEMÄEN MÖKKILÄISPARLA- 
MENTIN YLEINEN KESÄKOKOUS
Tervetuloa keskustelemaan ja kuule-
maan ajankohtaisista asioista lauan-
taina 18.6. klo 12–14 Kokemäen Seura-
talolle. Kahvitarjoilu.
• VASTAVIRTAROCK
Elävää musiikkia tarjoillaan yleisölle 
lauantaina 18.6. kello 18 alkaen van-
han yhteiskoulun rannassa. VVR jär-
jestetään jo 20. kerran – tule kohtaa-
maan tuttuja ja tuntemattomia!
• SEURAKUNNAN LASTENLEIRIT 
AITTAKARISSA
Lastenleiri 19.–20.6. (10–14-vuotiaille), 
leiripäivä 21.6. (6–9-vuotiaille) ja leiri-
päivä 22.6. (6–14-vuotiaille). Ilmoittau-
tuminen 1.–31.5. Kokemäen seurakun-
nan nettisivujen kautta. Lisätietoja: 
Taneli Ukkonen p. 044 754 6009,   
taneli.ukkonen@evl.fi
• VESISANKARIT
Vesiturvallisuuteen keskittyvä koko 
perheen ilmainen tapahtuma maa-
nantaina 20.6. klo 15–18. Lisätieto-
ja: www.vesisankarit.fi ja Kokemäen 
kaupungin Vapaa-aikapalveluiden 
somekanavilta.
• ITSEPALVELU VIHANNESKOJU 
VIHANNESHELMI
Avaamme säävarauksella juhannus-
viikolla. Mansikkaa itsepoimien, uutta 
perunaa, hernettä, erilaisia vihannek-
sia, kaaleja ja juureksia ym. pitkälle 
syksyyn kasvukauden mukaan. Itse-
palvelu 24 h. Käteismaksu.
• KOKEMÄEN JUHANNUSRAVIT
Perinteiset Juhannusravit 25.–26.6. 
klo 14–17.30! Kuka voittaa juhannus-
mailin vuonna 2022? Ponilähdöt  
ajetaan ennen varsinaista kilpailu- 
tapahtumaa. 
• KESÄTEATTERI
Halkeenkiven kesäteatteri esittää 
Heikki Luoman näytelmän Akkaralli.  
Kahdeksan näytöstä. Ensi-ilta 29.6. 
Muut näytökset 30.6, 1.7, 3.7, 6.7, 7.7, 
8.8 ja 10.7. Näytökset alkavat klo 19.
• RETKIPÄIVÄ ZOOLANDIAAN!
Kokemäen Vapaa-aikapalvelut järjes-
tää retken eläin- ja puuhapuisto Zoo-
landiaan torstaina 30.6. Hinta 28 €/
hlö. Sisältää sisäänpääsyrannekkeen 
sekä bussimatkan, ei ruokailuja. Lähtö 
Kokemäen linja-autoasemalta klo 9. 
Paluumatkalle lähdetään noin klo 17. 
Alle 13-vuotiaat vain täysi-ikäisen seu-
rassa! Toteutetaan, mikäli lähtijöitä 
on vähintään 25. Sitovat ilmoittautu-
miset 1.5.–16.6. Kokemäen kaupungin 
nettisivujen kautta. Lisätietoja: Elina 
Poutanen, p. 040 488 6290,  
elina.poutanen@kokemaki.fi

KESÄKUU
• KESÄTORI
Kesä-elokuun ajan torstaisin klo 16–18 
liikekeskuksen aukiolla (Haapion- 
katu 17). Tervetuloa myymään tai  
ostamaan! Myyntipaikka ilmainen. 
• KESÄKERHO JA LEIKKIKENTTÄ- 
TOIMINTAA
6.6.–17.6. klo 9–12. Ma, ti ja pe Tulkki-
lan liikuntapuistossa, ke Matomäen 
leikkikentällä ja to Kauvatsalla Läh-
teenmäen koululla. Järjestävät Koke-
mäen seurakunta ja MLL.
• KARTING HARRASTERYHMÄT
Kokemäen FK-kerhon harrasteryh-
mät alkavat maanantaina 6.6. Terve-
tuloa tutustumaan vauhdikkaaseen 
harrastukseen! Lisätietoa:  
www.kokefkk.com

• MINUSTAKO YRITTÄJÄ? -INFO 
WEBINAARINA
Tiistaina 7.6. klo 14–16. Yrittäjyydestä 
kiinnostuneille tai yritystoiminnan  
käynnistämistä suunnitteleville. Jär-
jestäjä: Uusyrityskeskus Enter Sata-
kunta yhteistyössä Prizztech Oy:n, 
Satakunnan Yrittäjien, Satakunnan 
TE-toimiston sekä satakuntalaisten 
kuntien ja kaupunkien kanssa. Info 
on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu: 
www.entersatakunta.fi/yrittajainfot

• SUOMEN SUURIN LIIKKUVA 
VAATEKAUPPA
Vaatteiden pop-up-esittely ja -myynti,  
laadukkaat vaatteet aikuiseen ma-
kuun ja Senior Shop tuovat lähipal-
velua Kokemäelle. Ke–pe 8.–10.6. klo 
10–17.30 ja la 11.6. klo 10–16. Tervetuloa 
ihastumaan, jutustelemaan ja ostok-
sille. Arvonta.
• AVOIMET KYLÄT
Lauantaina 11.6. Kauvatsan kylät avaa-
vat ovensa ja järjestävät vierailijoille 
omannäköistään ohjelmaa. Tarkem-
pia tietoja löydät Kotiseutuyhdistyk-
sen sivuilta: www.kauvatsa.fi ja Face-
bookista Kauvatsalaisten inforyhmästä.
• KAIKU-PÄIVÄ
Koko perheen tapahtuma lauantai-
na 11.6. klo 12–15, Kilkunkatu 12. Mark-
kinamyyjiä, onnenpyöräarpajaiset, 
laulua ja keikkaileva peikko, Kannon-
kolon Elli, liikkuvan leikkimökkinsä 
kanssa. Buffetista vohveleita, makka-
raa, leivonnaisia ja juotavaa. 
• KESÄTAPAHTUMA TUOMAALAN 
KOULULLA
Lauantaina 11.6. klo 13–16. Järjestäjät 
Kokemäen Karjalaseura ja Tuomaa-
lan Kyläyhdistys. Ohjelmassa mm. 
mölkyn ja kyykän heittoa, köydenve-
toa. Myynnissä muurinpohjalettuja, 
makkaraa, kahvia ym. 
• JÄRILÄN KESÄTAPAHTUMA
Sunnuntaina 12.6. klo 13 Seuratalol-
la. Nikkarointia, käsitöitä ja askarte-
lua. Sään mukaan sisällä tai ulkona. 
Tarjolla kahvia ja makkaraa. Tapah-
tuman tarjoaa Järilän Nuorisoseura. 
Seuraa Sydän-Satakunnan seurapals-
taa sekä www.jarila.net

HEINÄKUU
• SATAKUNNAN KANSANSOUTU
1.–3.7. järjestettävä Satakunnan  
Kansansoutu on leppoisa 109 km  
extreme retkitapahtuma soutaen ja 
meloen Sastamalasta Poriin Koke- 
mäenjokea pitkin. Kolmipäiväinen 
soututapauhtuma on suosittu sou-
dunharrastajien ja soutuyleisön ko-
koontuminen. 

• KAUVATSAN 20 
MOPOKARNEVAALIT
Legendaariset karnevaalit ovat taas 
täällä! Lauantaina 2.7. klo 9–14 Kau-
vatsan keskustassa on luvassa kaksi-
tahtimopojen pärinää, hyvää ohjel-
maa ja markkinatunnelmaa. Koho-
kohta: mopot käynnistetään yhtä 
aikaa klo 11.58 ja klo 12.00 lähdetään 
kiertoajelulle Kauvatsankylän maise-
miin.
• KANSANSOUDUN TAUKOPAIKKA 
KUUROLASSA
2.7. klo 13–17 ”Munkkia ja musiikkia” 
-kylätapahtuma toimii Kansansou-
dun taukopaikkana.
• PITKIS-SPORT TAPAHTUMAT 
Pitkis-Sport on Suomen suurin 
monipuolisen liikunnan leiri, jota 
on järjestetty vuodesta 1963 lähtien. 
Järjestäjä Lounais-Suomen Liikunta 
ja Urheilu ry. 
PITKIS-SPORT NUORISOJOHTAJA-
KOULUTUS 3.7. klo 13–8.7. klo 14. Yli 
15-vuotiaille nuorille tarkoitettu johta-
misen ja ohjaamisen peruskurssi.
PITKIS-SPORT LIIKUNTALEIRI 4.7. 
klo 14–8.7. klo 14. Leiri kerää kesäi-
sin n. 1500 lasta ja nuorta sekä yli 260 
vapaaehtoistoimijaa telttailemaan 
Kokemäen Pitkäjärvelle. Tarkoitet-
tu pääosin 7–14-vuotiaille, myös alle 
kouluikäisille, perheille ja nuorille on 
omat vaihtoehdot.
PITKIS-SPORT LEIRISEIKKAILUPÄI-
VÄ 5.7. klo 10–15. Tutustumista leirielä-
mään, liikuntaa, seikkailua, leikkejä ja 
leiriruokailun. Tarkoitettu 4–7-vuotiaille. 

Lue lisää koulutuksesta, leiristä ja 
leiripäivästä: www.pitkissport.net

• RETKIPÄIVÄ POWERPARKIIN!
Kokemäen vapaa-aikapalvelut järjes-
tää retken huvipuisto Powerparkiin 
torstaina 7.7. Hinta: alle 130 cm 37 €, 
yli 130 cm 46 €. Sisältää sisäänpää-
syrannekkeen sekä bussimatkan, ei 
ruokailuja. Lähtö Kokemäen linja-au-
toasemalta klo 7. Paluumatkalle läh-
detään noin klo 17. Alle 13-vuotiaat 
vain täysi-ikäisen seurassa! Toteute-
taan, mikäli lähtijöitä on vähintään 
25. Sitovat ilmoittautumiset 1.5.–23.6. 
Kokemäen kaupungin nettisivujen 
kautta. Lisätietoja: Elina Poutanen,  
p. 040 488 6290, elina.poutanen@ 
kokemaki.fi

ANTTI SUOMELA

• JÄTTEIDEN KERÄYSTEMPAUS 
KAUVATSALLA
Lauantaina 9.7. klo 9–15. Keräykses-
sä otetaan vastaan maksullisena iso-
ja, kodin jäteastiaan mahtumattomia 
sekajätteitä: huonekalut, wc-kalus-
teet, patjat, matot, ikkunat pokineen, 
saavit, pulkat, ammeet sekä muovi-
set puutarhakalusteet. Vastaanotto-
hinta on 20 €/m3 tai 5 €/jätesäkilli-
nen. Maksutta otetaan vastaan vaa-
rallisia jätteitä (öljyn imuauto paikal-
la), sähkölaiteromua sekä vanteellisia 
ja vanteettomia renkaita.
• HUVIS-LEIRI 2022!
Toiminnallinen kesäleiri 1.–6. luokka-
laisille Pitkäjärven vapaa-aikakeskuk-
sessa 15.–18.7. Ohjelmassa mm. uintia, 
saunomista, grillausta, lätynpaistoa, 
elokuvan katselua, rantailtapäivä ja 
leiriolympialaiset. Viimeisenä iltana 
päätösdisco. Toiminta perustuu 30–
40 vapaaehtoisen nuoren innokkuu-
teen mahdollistaa unelmien kesäleiri 
lapsille. Ilmoittautuminen ja lisätieto-
ja: www.citynuoret.fi

• KYTTÄLÄN KESÄPÄIVÄ
Lauantaina 16.7. klo 12–16. Peräkont-
tikirppis ilmaisella myyntipaikalla ja 
pelejä lapsille. Tervetuloa myymään, 
tekemään löytöjä, nauttimaan buffe-
tin antimista tai muuten vaan viihty-
mään.
• KAUVATSA-PÄIVÄ
Lauantaina 30.7. Päivällä toritapahtu-
ma klo 8–14: noin 60 torimyyjää, kiso-
ja lapsille ja aikuisille, lasten juoksu-
kilpailut ym. Ohjelmalliset iltamat klo 
19–24. Iltamalippu 10 €.

ELOKUU
• MENOPALUU 60-LUVULLE
Taidenäyttely Peipohjan asemalla  
2.–31.8. klo 13–18. Maanantaisin sul-
jettu. Ulla-Maija Liljan tussipiirroksia 
Tulkkilasta, Peipohjasta, Krootilasta, 
Kyttälästä, joelta, kirkolta, kylänraitil-
ta – 60-luvulta 2020-luvulle.
• KAUVATSA ELÄÄ 
-TRAKTORITAPAHTUMA
Lauantaina 13.8. klo 10–13 Kauvatsan 
keskustassa. Suunnattu vanhojen  
hytittömien traktorien harrastajille ja 
niistä kiinnostuneille. 
• KOKEMÄEN KUHMUT
Sunnuntaina 14.8. klo 10–17. Jokamies- 
luokan autokilpailu Risten radalla!
• SATASOITTO-FESTIVAALI
26.8.–4.9. Sisällöllisesti tasokas festi-
vaali koostuu yli kahdestakymmenes-
tä musiikkitapahtumasta, joita järjes-
tetään Kokemäen ja Harjavallan kon-
serttipaikoissa. Ohjelmisto pohjautuu 
klassiselle musiikille, jota täydentävät 
laadukkaat viihde- ja lastenkonsertit 
sekä vaihtuvat musiikilliset teemako-
konaisuudet. Lisätiedot:  
info@satasoitto.fi, p. 040 488 6294.

PAAVO VALTANEN
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Me OP Satapirkassa
haluamme olla arjessasi
mukana.

Meiltä saat kattavasti pankki- ja vakuutuspalvelut henkilö- 
ja yritysasiakkaan tarpeisiin, sekä OP Kodin välityspalvelut.

Tavoitat meidät suoraan omasta puhelinpalvelustamme 
010 254 5801, op.fi/satapirkka

 

Kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min (hinta sisältää ALV:n)

PITKÄJÄRVI GOLF OY

OSAKEANTI

KÄYNNISTYY KESÄLLÄ 2022

LISÄTIETOA: 

www.pitkajarvigolf.fi
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Vauhdikas juhannus raviradalla

Rokkia vastavirtaan jo 20 vuotta Palveluskoiraleiri Pitkäjärvellä

Taiteen viemänä menneeseen
Jo perinteeksi muodostuneet Kokemäen juhannusravit järjestetään 25.–26.6.2022. 
Ponilähdöt ajetaan 13.20 ja 13.40, ja ravit alkavat kello 14. Koko perheen tapah-
tumaan ovat tervetulleita kaikki hevosurheilusta kiinnostuneet. Luvassa on nostal-
gista maalaistunnelmaa ja vauhdin hurmaa, lähietäisyydeltä. Lisäksi ravikansalle on 
tarjolla erilaista syötävää grillibroilerista pehmikseen ja lakuun. Raviradan terassilta 
löytyy virvokkeita, ja kahviossa on pikkupurtavaa moneen makuun. Lapsille on tä-
näkin vuonna avoinna poniparkki ja keppihevoskenttä.

Lisätiedot: www.sataravi.fi/juhannusravit

Vastavirtarock, tuttavallisemmin VVR, järjestetään tänä kesänä jo 20. kerran. Elävää 
musiikkia tarjoillaan yleisölle lauantaina 18.6. kello 18 alkaen. Vanhan Yhteiskoulun 
rannassa lavalle nousevat muun muassa Pekka Nisu, Salaliitto, Rankka Päivä ja Attic 
Noise. Vastavirtarock tunnetaan yhteisöllisyydestään. Talkoilla rakentuva festivaali on 
ilmainen ja monelle kokemäkeläiselle tärkeä kohtaamispaikka. Tapahtuman järjes-
täjätaho VVR-kollektiivi toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi nauttimaan hy-
västä musiikista, tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia sekä sukeltamaan välittömään 
VVR-tunnelmaan.

IGP Team Finland järjestää Kokemäen Pitkäjärvellä juhannusviikolla hyvän mie-
len palveluskoiraleirin. Ohjelmassa on monipuolista koulutusta aina jäljestyksestä 
tottelevaisuuteen ja suojeluosuuteen. Kouluttajina toimivat suomalaiset huippu-
osaajat, joiden omat koirat ovat mukana harjoituksissa. Leiri on harrastajille tärkeä 
kohtaamispaikka, jossa tavataan muita palveluskoiraharrastajia ympäri Suomen. 
Pitkäjärven leirikeskus valikoitui leiripaikaksi jo toistamiseen upeiden harjoittelu- 
olosuhteiden ansioista. Leirin suosiosta kertoo se, että tämän vuoden leiripaikat 
varattiin täyteen jo ennen lehden ilmestymistä.

Peipohjan Aseman ensimmäinen taidenäyttely aukeaa elokuussa, kun vanhan ase-
marakennuksen aulan seinät täyttyvät kokemäkeläisen Ulla-Maija Liljan tussipiir-
roksilla. Menopaluu 60-luvulle kokoaa tunnelmakuvia ympäri Kokemäkeä. Arkki-
tehtina työskentelevän Liljan ensimmäisessä yleisölle avoimessa näyttelyssä kulje-
taan Kokemäen kylissä sekä tietenkin jokivartta ja kylänraittia pitkin. Näyttely on 
avoinna tiistaista sunnuntaihin 2.–31.8.2022 kello 13–18. Näyttelyn järjestäjinä 
ovat aseman yrittäjät Nina Nurkkala ja Jari Gustafsson sekä taiteilija itse. Ase-
malla palvelee myös kahvila. Vapaa pääsy.

SATARAVI 

JOONAS MÄKIVIRTA JANITA RIEKKI

Koonnut Tytti Wallenius

ULLA-MAIJA LILJA
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