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Energia-ala on murroksessa. Nykyinen elintasomme vaatii 
paljon energiaa eri muodoissa. Tarvitaan esimerkiksi kaasu-
maisia polttoaineita lämmittämiseen ja teollisuuden tarpei-
siin, erilaisia öljyjalosteita lämmittämiseen ja liikkumiseen, 
puuta ja turvetta kaukolämpöön ja sähköntuottamiseen sekä 
ydin-, tuuli- ja aurinkoenergiaa sähköntuotantoon.

Nyt kun Venäjä on aloittanut ja jatkanut hyökkäyssotaansa 
Ukrainaa vastaan on tullut pakko nopeuttaa eri sähköntuo-
tantotapojen muutosta toisenlaisiksi. Saksassa jo Fukushi-
man ydinvoimalaonnettomuuden takia ydinvoima laitettiin 
kieltolistalle ja kaikki sähkö ajateltiin tuotettavan päästöttö-
mästi ja kaasuvoimalat piti olla vain välivaihe siirryttäessä 
tuuli- ja aurinkosähkötuotantoon. Nyt suunnitelmia on no-
peutettu, koska Venäjän kaasusta halutaan eroon ja öljyn-
tuontikin on menossa pakotelistalle. Kaasua saadaan put-
kista myös lännen suunnasta ja laivoillakin kaasua voidaan 
tuoda, mutta koko Venäjältä tuodun kaasun korvaaminen on 
hyvin vaikeaa.    

Myös Suomessa on täytynyt muuttaa ajatusta energiantuo-
tannosta, koska Venäjä lopetti sähkön, kaasun ja puun tuon-
nin Suomeen. Suomessa ei ole sentään kielletty ydinvoima-
loita vaan päinvastoin. Olkiluodon kolmas reaktori on saatu 
kevään aikana käyttöönottoon ja jo liki 900 MW:n sähköteho 
on saavutettu 1600 MW:n nimellistehosta. Koko teho onkin 
tervetullut markkinoille, koska Venäjältä parhaimmillaan 
1400 MW:n teholla tullut sähkö on nyt korvattava muulla 
tuotannolla.

Fennovoiman ydinvoimalan rakennusprojekti on päätetty 
lopettaa. Fennovoima sanoi toukokuun alussa laitostoimitus-
sopimuksen irti venäläisen RAOS Projektin kanssa merkittä-
vien viivästyksien takia ja rakennuslupahakemus on peruttu. 
Parikkalan Valo omistaa pienen osan Fennovoimasta Kaakon 
Energian ja Voimaosakeyhtiö SF:n kautta. Parikkalan Valon 
15 vuoden aikana projektiin sijoittamat n. 3 miljoona euroa 

katsotaan menetetyiksi ja sijoitukset tullaan kirjaamaan alas 
vuoden 2022 aikana. Tällä tulee olemaan iso vaikutus vuo-
den 2022 tulokseen, mutta esimerkiksi tuleviin siirtohintoi-
hin ei tällä ole suoraa vaikutusta, koska menetetyt varat on 
kerätty pitkän ajan kuluessa. Sinänsä tämän ydinvoimalapro-
jektin kohtalo on ikävä, koska Suomessa on joka tapauksessa 
tarvetta puhtaalle energialle.

Parikkalan Valo on edelleen mukana monessa päästöttö-
mässä sähköntuotantolaitoksessa. Olemme mukana mm. 
Puuska, Puuska-2, Torkkola, Santavuori, Metsälä, Teuvan 
Paskoonharju ja Närpiön Norrskogen tuulivoimapuistoissa, 
edellä mainitussa Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksessa ja aurin-
kovoiman hankekartoituksissa. Olemme selvittämässä myös 
sähköntuotantokapasiteettia tasaavan Pyhäsalmen pumppu-
voimalaitoshankkeen kannattavuutta.

Kangaskosken vesivoimalaitos lopetti sähköntuotannon ke-
sällä 2021 ja tänä kesänä tuotanto loppuu Lahnasenkoskel-
ta. Voimalaitokset olivat pieniä, eikä niillä siten ole suurta 
vaikutusta Suomen sähköntuotantoon. Mutta alueen vir-
kistyskäyttö retkeilymaastoineen on varmasti hyväksi koko 
ympäröivälle seudulle ja uhanalainen järvilohikanta elpyy. 
Onnittelut Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle Dam Removal 
Europe Awardsin voitosta Hiitolanjoella tehdyistä ennallista-
mistöistä.

Parikkalan Valon sähkönsiirtohinnat alenivat 1.4.2022 alkaen 
n. 4 %. Alennus oli mahdollista tehdä yhtiömme viime vuosi-
en hyvän kannattavuuden johdosta.

Aurinkoisia kelejä aurinkopaneeleiden omistajille, sopivia 
tuulia niin tuulivoimantuottajille, kuin purjeveneilijöillekin ja 
lämmintä kesää kaikille!

Olli Mattila
Toimitusjohtaja

Energiamurros
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On tärkeää muistaa ilmoittaa osoite- ja pankkiyhteystietomuu-
tokset, jotta osingonmaksu sekä mahdollinen kirjeenvaihto 
päätyy viivytyksettä oikeaan osoitteeseen.

Yhtiöltämme kysytään usein osakkeen markkina-arvosta. Kos-
ka osakkeemme ei ole julkisesti noteerattu, sillä ei ole virallista 
markkina-arvoa. Osakkeen arvo määräytyy osto- ja myyntitar-
jousten perusteella. Parikkalan Valo Oy ei kuulu arvo-osuusjär-
jestelmään, joten paperinen osakekirja on säilytettävä huolel-
lisesti. Jos osakekirjanne ovat kadonneet tulee ne mitätöidä 
käräjäoikeudessa.

Osakeasioissa Teitä palvelevat

Sanna Hallikainen  
puh. 05 439 0213  
sanna.hallikainen@pavo.fi

Ritva Reinikainen 
puh. 040 820 5214 
ritva.reinikainen@pavo.fi

Ota osakeasioiden hoitamiseksi yhteyttä sähköpostilla tai soita.

Toimistomme ovet avautuivat jälleen

Osakkeenomistajille

Asiakaspalvelumme ovet avautuivat jälleen 16.5. Noin kaksi 
vuotta sitten koronapandemian alkaessa telkesimme asiakas-
palvelumme ovet säppiin. Syynä tähän oli tietenkin toimintam-
me jatkuvuuden takaaminen kaikissa olosuhteissa ja taudin 
leviämisen riskin vähentäminen. Tässä onnistuimmekin erin-
omaisesti ja pandemia ei aiheuttanut häiriöitä toimintaamme. 
Asiakaspalvelumme ovat jälleen avoinna arkisin 9-15.

Lisäksi palvelemme muissa kanavissa 24/7. Meihin saa myös 
kätevästi yhteyden silloin kun sinulle sopii Whatsapilla koti-
sivuiltamme Ota yhteyttä  -kuvakkeen takaa. Vastaamme vies-
teihin toimiston aukioloaikana.

Oma Valo -palvelustamme voit kätevästi seurata omaa sähkön-
kulutusta. Osakeasioissa toivomme, että varaatte ajan asioiden 
hoitamiseksi etukäteen. 

Laskun maksamiseen ja myöhästyneisiin maksuihin liittyvissä 
asioissa sinua palvelee kumppanimme Ropo Capital:

ropocapital.fi/asiakaspalvelu  
Puhelinnumero: 09 4246 1334
Sähköposti: parikkalanvalo@ropocapital.fi



Uukuniemellä uskotaan jälleen 

Palvelujen keidas Niukkalanmäellä

Uukuniemen Kyläkaupalla on takanaan kolmas 
tiukka talvi ja edessä todennäköisesti neljäs 
vauhdikas kesä.

”Ei sitä osaa oikein tarpeeksi sanoakaan, kuin-
ka tosi tosi suuri merkitys lomalaisilla on”, 
kauppias Jouni Suppola toteaa. 

Kyläkaupan myynti kolminkertaistuu kesä-, 
heinä- ja elokuun aikana muihin kuukausiin 
verrattuna. Kaupasta haetaan mökeille niin 
grillievästä kuin perustarvikkeita ja tuliaisia. 
Suosikkituote on etenkin Kesälahdelta han-
kittava ylämaannaudan liha, kertoo kaupasta 
vastaava myyjä Riikka Uimonen. Myös asi-
akkaiden toiveita kuunnellaan pienessä kau-
passa herkällä korvalla. ”Ja yllätytään, kun ne 
toteutuvat nopeasti”, Uimonen sanoo. 

Lisäksi kaupanmäellä tankataan autoja ja ve-
neitä sekä istahdetaan kahville tai virvokkeille 
tuttujen kanssa. Palveluihin lukeutuvat myös 
Veikkaus, Noutoposti, baari, apteekin sivutoi-
mipiste ja Alkon tilauspalvelu.

Kaikki yhdessä luovat kokonaisuuden, jonka 
tärkein osa on tietysti itse kauppa, joka tarjo-
aa ympärivuotisille asukkaille tärkeät palvelut 
ympäri vuoden. ”Talvien myynti on laskenut 
joka vuosi, koska väki vähenee”, Suppola har-
mittelee.

Kaupalla on kaksi vakituista työntekijää, joille 
palkataan kesäksi kaksi henkeä avuksi. Perus-
palvelujen lisäksi kesällä on tarkoitus järjes-
tää muun muassa grilli-iltoja sekä thai-ruuan 
maistelua. Baarin uutuusherkku on paikallinen 
gelato-jäätelö Mustojan tilalta. Kauppa palve-
lee kesällä joka päivä. 

TEKSTI JA KUVAT
TERHI TORIKKA

Parikkalan pohjoispään kesässä asioidaan kyläkaupalla, tavataan tuttu-
ja kesätorilla, kuullaan kotimaisia artisteja, vietetään aktiivisia toripäiviä, 
ahkeroidaan talkoissa, nautitaan pitsoista ja burgereista sekä retkeillään. 
Yrittäjät uskovat, että kotimaan matkailu on suosittua myös tänä kesänä. 

Jussi Ranta nautiskelee paikallista 
Mustojan tilan gelatoa.

Riikka Uimonen esittelee kyläkaupan kukkavalikoimaa Hilkka Pirhoselle.  
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Pitsauuni kuumana kivinavetassa

Valtakunnan julkisuuteenkin syrjäkylän hur-
jilla pitsan myyntiluvuilla noussut Juholan 
Biisoniareena täyttyy kesällä niin herkullisen 
ruuan kuin tunnelmallisten musiikkikeikko-

jenkin houkuttamana.

”Uskon, että taas tulee hyvä mat-
kailukesä. Ihmiset ovat korona-

aikana löytäneet kotimaan, 
Suomi-matkailu on nyt ar-
vossaan ja Suomi on täynnä 
hienoja paikkoja”, arvelee 
Biisonireenan yrittäjä ja 
pääkokki Katja Kokkonen. 

Tulevan kesän ohjelmis-
tossa vanhaan kivinavet-
taan remontoidun ravinto-
lan yläkerran keikkalavalla 
ovat ainakin Muska Babit-

zin ja perinteeksi jo muo-
dostunut Aarne Tenkanen 

bändeineen.

Biisoniareena on läpi kesän avoinna 
keskiviikosta sunnuntaihin. Kummun 

kylässä sijaitsevaan ravintolaan voi saapua 
myös veneellä, läheiseen rantaan rakenne-
tun laiturin kautta. 

Uudistunut karavaanarien suosikki

Papinniemen leirintäalue on valmistautunut 
tulevaan kesään laajentamalla ravintolan si-
sätiloja ja terassia sekä rakentamalla uuden 
erillisen huoltorakennuksen.

Uudet tilat vastaavat aiempaa paremmin 
muun muassa kasvavan karavaanarijoukon 
tarpeisiin. Ravintolan sisätila laajentaa palve-
lumahdollisuuksia säästä riippumatta, kertoo 
yrittäjä Niko Hälvä.

Remontin yhteydessä myös ravintolakeittiö 
suureni, mikä helpottaa henkilökunnan työs-
kentelyä ja mahdollistaa ruokalistan laajen-
tamisen. Keittiö luottaa edelleen paikallisiin 
raaka-aineisiin. 

Myös Hälvä arvelee, että suomalaisten in-
nostus matkailla kotimaassa jatkuu edelleen 
tänä kesänä. Papinniemessä on majoitus- ja 
ravintolapalvelujen lisäksi pienimuotoista vä-
linevuokrausta, kuten sup-lautoja, kajakkeja, 
läskipyöriä ja veneitä.

”Etenkin suppailu oli ainakin viime kesän hel-
teillä suosittua”, Hälvä sanoo.

Kesän aikana myös Papinniemessä järjeste-
tään tapahtumia, joissa pääsee usein kuule-
maan elävää musiikkia.

vilkkaaseen matkailukesään

Kokki Markus Hietanen työskentelee 
kesän Biisoniareenalla

 Uudistettu ravintolatila Papinniemessä.
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Jääkausipolku nyt myös 
maastopyöräilyyn

Uukuniemen retkeilyreiteistä Jääkausipolkua 
on kevään aikana kunnostettu talkoilla, joihin 
on osallistunut väkeä ainakin Uukuniemen Ur-
heilijoista (UnU), Uukuniemen Nuorisoseurasta 
ja vapaa-ajan asukkaiden Vasukkaat ry:stä.

”Tosi kiva, että jos talkoita järjestetään, sinne 
tulee väkeä. Huippu oli yksi rouva pääkaupunki-
seudulta, joka oli lähtenyt anivarhain ajamaan 
Uukuniemelle ja osallistui talkoisiin”, kertoi 
UnU:n puheenjohtaja Auli Terävä.

”Yhteistyössä on voimaa, sitä kautta voi tutus-
tua ihmisiin ja verkostoitua.”

Ahkerien talkoolaisten ansiosta reitti on nyt 
auki ja opasteet kunnossa, kehuu liikunnanoh-
jaaja Sirpa Rönkkönen Parikkalan kunnasta. 

Nimensä mukaan jääkausipolku esittelee jää-
kauden jälkiä. Maasto on vaihtelevaa kangas-
maastoa ja reitin varrella on muun muassa 
kaunis Paakalampi, jonka rannalla oleva laavu 
tarjoaa mainion taukopaikan retkeilijöille. 

Jääkausipolusta voi valita joko 9,5 kilometrin 
tai 13,6 kilometrin mittaisen version, tai kulkea 
edestakaisin pelkästään laavulla käymään, jol-
loin matka lähimmältä autojen pysäköintipai-
kalta sopii kaiken ikäisille lapsillekin.

Jääkausipolkua voi nykyisin myös maastopyö-
räillä. Uukuniemen urheilijat järjestää kesällä 
opastettuja polkukävelyjä jääkausipolulla ja 
Niukkalassa Syrjien särkillä. 

Jääkausipolun lähtöpaikka on Uukuniemen 
nuorisoseurantalo, osoitteessa Uukuniementie 
944, Uukuniemi kk. 

KUVAT
AULI TERÄVÄ/UnU

Uukuniemen kotiseutuvaakuna

8



TEKSTI JA KUVAT
TERHI TORIKKA

Keväällä Parikkalan Valon hallitukseen 
valittu	Varpu	Rissanen	on	tyytyväinen,	
että	paikallinen	sähköyhtiö	osaa	pitää	

oman	linjansa,	mutta	seuraa	silti	aikaansa.	

”Emme	 ole	 koskaan	 nähneet	 aiheelliseksi	
kilpailuttaa	 sähköyhtiötä.	 Kokonaisuuden	
ymmärtämistä	helpottaa,	kun	näkee,	mitä	
kaikkea	 sillä	 hinnalla	 täällä	 tehdään.	 Kaa-
pelointityö	 ja	 myrskytuhojen	 korjaukset	
esimerkiksi”,	Rissanen	sanoo.

Hän	 odottaa	 hallitustyötä	 mielenkiinnolla	
ja	 avoimin	 mielin.	 Aiempaa	 päättäjäkoke-
musta Rissasella on muun muassa Parik-
kalan kunnanvaltuustosta ja lautakunnista 
sekä Parikkalan Valon hallintoneuvostosta, 
jossa hän on ollut mukana jo useamman 
vuoden.		

”Mielestäni	 Valo	 on	 selväpiirteinen	 yhtiö,	
joka pärjää muiden isompienkin joukossa 
kyllä.	 Kenenkään	 sähkön	 hintaa	 en	 pysty	
laskemaan,	 mutta	 olen	 mukana	 ajattele-
massa	ja	päättämässä.”

Hän	arvostaa	myös	sitä,	että	yhtiö	pitää	hy-
vää	huolta	 sekä	 työntekijöistään	että	 säh-
kölinjoistaan.	

Ennemmin	 käytännön	 puurtaja	 kuin	 luku-
jen	pyörittelijä,	Rissanen	kuvailee	 itseään.	
Hän	on	toiminut	kotikylänsä	Koitsanlahden	
kyläyhdistyksen taloudenhoitajana jo pa-
rikymmentä	 vuotta.	 Vuosiin	 on	mahtunut	
lukemattomia	 talkoita,	 tilaisuuksia	 ja	 reis-
sujen	 organisoimista.	 Alkavalle	 kesällekin	
on jo suunniteltu ainakin osallistuminen 
Marjatila	 Hallikaisen	 tyrnimarkkinoille	 ja	
talkoot	kyläyhdistyksen	rantasaunalla.	Ris-
sanen toimii myös Koitsanlahden vesihuol-
to-osuuskunnan	puheenjohtajana.

Rissasen ja hänen miehensä itse rakennet-
tu	kotitalo	sijaitsee	kylän	ytimessä,	Varpun	
lapsuudenkodin naapurissa Koitsanlahden 
hovin	 entisen	 hevoshaan	 alueella.	 Piha-
piiristä	 on	 viime	 vuosina	 kaadettu	 reilusti	
puita,	jotta	talon	ja	autotallin	katoille	asen-
netut aurinkokeräimet toimisivat mahdolli-
simman	tehokkaasti.

Sähköala	on	Rissasen	perheessä	tuttu	työ-
maa.	 Aviomies	 Harri	 on	 tehnyt	 sen	 paris-
sa	 koko	 työuransa.	 Alalle	 on	 suunnannut	
myös kolme perheen viidestä aikuisesta 
lapsesta.	Varpu	Rissanen	itse	työskentelee	
laboratorion	 vuorotyöntekijänä	 Stora	 En-
son	 tehtaalla	 Imatralla.	 Aiemmin	 hän	 on	

valmistanut	muun	muassa	parkettia	 ja	va-
neria	sekä	vaatteita.	

”On pitänyt mukautua siihen, mitä saata-
villa	on.	Olen	opiskellut	monenlaista,	mikä	
täällä	on	ollut	mahdollista.”	

Parikkala valikoitui aikanaan pariskunnan 
asuinpaikaksi miehen saatua vakituisen 
työpaikan	 Parikkalan	 Valolta.	 Sittemmin	
tämä siirtyi Sähkötaidon puolelle, ja jäi 
tänä	keväänä	eläkkeelle.	Lisääntyneellä	va-
paa-ajallaan hän on kehitellyt muun muas-
sa	sähköavusteisen	polkupyörän	vaimolle.

Sillä on mukava huristella, ja muutenkin 
lenkkeilen	sekä	koiran	kanssa	että	ilman.”

Rissasilla	 on	 itsellään	 yksi	 koira,	 mutta	
usein nelijalkaisia on talossa useampikin, 
kun	lasten	eläimet	tulevat	hoitoon.

”Kun nuorilla aikuisilla on elämässään 
ruuhka-aika, mummoilla ja ukoilla on ruuh-
ka-aika	hoidettavien	koirien	ja	lastenlasten	
kanssa”,	Rissanen	toteaa.	Pariskunnalla	on	
kaksi	lastenlasta.

Pyöräilevä 
kyläaktiivi

Parikkalan Valon hallituksen uudella jäsenellä Varpu 
Rissasella on kokemusta monen alan päätöksenteosta. 

VARPU RISSANEN

• Parikkalan Valon hallituksen jäsen, 
ainut nainen

• Asuu omakotitalossa Koitsanlahden 
kylässä miehensä kanssa

• 60-vuotias

• Työskentelee tehtaassa laboratorion 
vuorotyöntekijänä

• Harrastaa lenkkeilyä ja pyöräilyä, on 
aktiivisesti mukana kyläyhdistyksessä

• Toiminut aiemmin äitinsä 
omaishoitajana

• Arvostaa Parikkalan Valossa 
etenkin paikallisuutta sekä hyvää 
huolenpitoa työntekijöistään ja 
sähkölinjoistaan
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SÄHKÖNMYYNTI

Marraskuun lopun ja joulukuun alun aikana Pohjoismaissa oli jopa 10 astetta 
kylmempää kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta, mikä nosti sähkönkulu-
tuksen ja spot-hintatason poikkeuksellisen korkeiksi. Spot-hintataso toteutui 
2021 korkeimpana sitten 2010-luvun alkuvuosien. Joulukuussa Suomen alue-
hinta (193 €/MWh) ja systeemihinta (147 €/MWh) olivat kumpikin ennätyk-
sellisen korkeita. Myös vuoden 2021 keskihinnat (Suomen aluehinta 72 €/
MWh ja systeemihinta 63 €/MWh) olivat ennätyskorkeita. Hintoja nostivat vä-
häsateinen sää, vahvistuneet siirtoyhteydet Pohjoismaista Keski-Eurooppaan,
sekä polttoaineiden ja päästöoikeuden korkeat hinnat. Joulukuussa myös 
poikkeuksellisen kylmä sää nosti sähkön hintaa ja kulutusta. Saksassa suljettiin 
vuoden vaihteessa kolme ydinvoimalaitosta.

Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikön sähköntuotanto sähköverkkoon alkoi 
12.3.2022. OL3 parantaa merkittävästi Suomen sähköomavaraisuutta ja las-
kee sähkön hintatasoja suhteessa muihin hinta-alueen maihin. Suomessa uusi 
ydinvoimalaitos on otettu käyttöön edellisen kerran yli neljä vuosikymmentä 
sitten.

2022 alkuvuoden aikana polttoaineiden ja päästöoikeuden erittäin korke-
at hinnat ovat pitäneet sähkön hintaa yhä historiaan nähden korkeana sekä 
Keski-Euroopassa että Pohjoismaissa. Keski-Euroopan spot-hintojen nousu ja 
heikko vesitilanne ovat nostaneet Pohjoismaiden systeemihinnan maalis- ja 
huhtikuussa samoille tasoille joita nähtiin joulukuun pakkasten aikaan. Hinta-
tasossa on kuitenkin suuria vaihteluja tuulivoimatuotannon ja sähkönkulutuk-
sen vaihteluiden mukaan.  Lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut 
ennestään korkeita maakaasun ja kivihiilen hintoja ja samalla Keski-Euroopas-
sa sähkön hinta on noussut. Etelä-Norjan vesitilanne on edelleen heikko ja 
Keski-Euroopan korkeat hinnat tukevat Norjan aluehintoja ja systeemihintaa. 

Markkinakatsaus ja sähkönmyynnin kuulumiset

Sähkömarkkinoilla hinnat nousivat

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Pohjoismaiden hintoihin vaikuttavat 
mm. seuraavat seikat:

● Vesivarastojen, eli vesivoimalaitosten 
altaissa oleva veden määrä.

● Ydinvoimalaitosten huoltoseisokit.

● Siirtoyhteydet tuotantolaitoksista 
sähkönkäyttöalueille.

● Säätila: tuuleeko, paistaako aurinko ja 
mikä on lämpötila.

● Kulutuksen määrä: vuorokauden aika 
ja viikonpäivä.

● Sähkön ja raaka-aineiden hinta 
Euroopassa.
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SÄHKÖNMYYNTI

Miltä tulevaisuus näyttää sähkönkuluttajan näkökulmasta?

Moni myyjä ilmoitti hintojen noustessa, ettei tämä vaikuta asiakkaisiin, 
joilla on määräaikainen sähkösopimus sovitulla hinnalla. Ei toki sillä 
hetkellä, mutta seuraavaa sopimusta tehdessä hinta onkin varsin eri-
lainen kuin mihin on totuttu halvan sähkön vuosina. Nyt ne ajat ovat 
ohi. Markkinoiden tilanteen muututtua moni myyjä on nostanut sähkön 
hintoja huomattavasti.

Osalta pörssihintaisen sähkön ostajista unohtui median korostaessa 
korkeita hintoja tosiasia, että halvasta sähköstä saatiin nauttia useita 
vuosia vaikkakin muutamana kuukautena poikkeuksellisen korkeat hin-
nat realisoituivat laskuille. Kuitenkin pidemmällä aikavälillä tarkasteltu-
na pörssisähkö on edelleen edullinen ratkaisu, koska siinä hinta on aina 
oikea. Spot Valo on edelleen hyvä valinta asiakkaille, jotka tämän tiedos-
tavat ja pystyvät ajoittamaan sähkönkäyttöä edullisimmille tunneille.

Osa asiakkaista toivoo vakaata hintaa, ja silloin kun pieni hinnan vaihte-
lu sopii, niin edullisin ratkaisu on Täsmä Valo+ sopimus. Asiakas vastaa 
itse omasta sähkönkäytön ajoituksesta muodostuvasta profiilikustan-
nuksesta ja muu osa hinnasta on vakiohintainen koko sopimuksen ajan.

Heille, jotka haluavat täysin tarkasti tietää sopimuksen hinnan, Täsmä 
Valo on oikea ratkaisu.

Q-Valo sopimus seuraa sähkönmarkkinahintoja kvartaaleittain ja sopii 
heille, jotka eivät halua sitoutua määräaikaiseen sopimukseen. 

Kuva Power-Deriva. Suomen tuntihintojen ja pohjoismaiden systeemihinnan kehitys kuluneelta vuodelta (alv 0 %)
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Vaihda paperilaskusi sähköiseen ja 
vietä huoleton kesä! 

Vieläkö sinulle tulee paperilaskuja? Varsinkin nyt kesän kynnyksellä 
haluamme muistuttaa sähköisistä palveluistamme, joilla voit vastaan-
ottaa, maksaa ja arkistoida Parikkalan Valon laskut missä vain oletkin. 

Olemme ottaneet käyttöön digipostipalvelu Kivran, jolla voi lähettää 
ja vastaanottaa ilmastoystävällistä digipostia. Kivra on ilmainen palve-
lu ja sen käyttöönotto käy helposti, joko osoitteessa kivra.fi tai lataa-
malla Kivra-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta. 

Digitaaliset laskut kulkevat mukanasi kesälläkin ja saat aina viestin uu-
den laskun saapumisesta. Laskut voi maksaa suoraan palvelusta ja ne 
arkistoituvat Parikkalan Valon kansioon. 

Laskut perille nopeammin ja ilmastoystävällisemmin

Kun rekisteröidyt Kivraan, saat jo seuraavan laskumme digipostina 
paperin sijaan. Vaihtamalla paperilaskun digitaaliseen, vähenee pa-
perin, painatuksen ja kuljetuksen aiheuttamat päästöt. Kivrassa las-
kusi ovat helposti luettavassa ja käsiteltävässä muodossa ja saat ne 
paperipostia nopeammin perille.

Näin vastaanotat seuraavan Parikkalan Valon laskusi Kivraan:
1.  Lataa ilmainen Kivra-sovellus puhelimeesi tai mene 

osoitteeseen kivra.fi
2.  Rekisteröidy verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella
3.  Valmista! Saat seuraavan laskusi sähköisesti Kivraan

Vaihtamalla sähköiseen asiointiin helpotat arkeasi ja teet samalla hel-
pon ilmastoteon kanssamme! 

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ12



SÄHKÖNMYYNTI

Oma	 Valo	 -palvelustamme	 voit	 tilata	 viikko	 -	 tai	
kuukausiraportit	 kulutuksestasi	 sähköpostiisi.	 Ra-
portointitilaukset	 tehdään	 käyttöpaikkakohtaises-
ti.	 Raportit	 lähetetään,	 kun	 olemme	 saaneet	 ra-
portoitavan	jakson	kulutustiedot.	Kuukausiraportit	
lähetetään	tyypillisesti	kuukauden	15.	päivä.

Seuraa sähkönkäyttöä helposti

Tilaa raportti sähköpostiisi

Sähkönkäytön seuraamiseen on meillä olemassa myös Oma Valossa raportti. 
Tilanteen seuranta on helppoa ja vaivatonta, koska raportti tulee sähköpostiisi. 
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VERKKOPALVELU

Verkon rakentamista ja kunnossapitoa

PEKKA SUOMALAINEN
TYÖPÄÄLLIKKÖ

Sään vaikutus verkon rakennustöihin

Viime talvi oli monessa mielessä poikkeuksellinen ja niin olivat myös sään vaikutukset 
verkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Syksyllä tiet alkoivat routimaan jo marraskussa, joten kaapeleiden auraus ei enää onnis-
tunut.

Yleensä kaapeleiden aurauksia on voinut tehdä vielä joulukuun puoliväliin. Roudan takia 
suunniteltuja töitä jäi kesken Parikkalassa Intsilässä sekä Simpeleellä Halkolantiellä ja Sor-
valinniemessä.

Lumitilanne oli pahimmillaan sellainen, että maastossa ei pystynyt kunnolla liikkumaan 
millään välineillä. Onneksi pahoja häiriötilanteita ei tullut juuri tuohon aikaan.

Kevätkin tuli hitaasti tänä vuonna. Normaalisti rakennustyöt on voitu aloittaa täysipainoi-
sesti huhtikuussa,  mutta tänä vuonna aloitus siirtyi toukokuun toiselle viikolle.

Lumen syvyys oli poikkeuksellinen viime talvena. Helmikuun puolivälissä tilanne oli sellainen, 
että maastossa ei ollut helppo liikkua millään välineillä. Perinteiset eräsukset olivat ehkä par-
haimmat. Mottorikelkkakin upposi pehmeään lumeen niin, että ajamattomassa lumessa oli lä-
hes mahdotonta liikkua. Kuvassa Lajusen Juhani ottaa tuntumaa maan kamarasta.

Kannaksentien varteen rakennettiin talven aikana uutta kes-
kijännitelinjaa vähän yli 3 km Joensuun ja Intsilän välille.
Kuvassa pylväiden levitys käynnissä. Pylväät tulivat rekalla 
suoraan ScanPole Oy:n kyllästämöltä Nurmeksen Höljäkäs-
tä. Sama rekka levitti pylväät nostopaikoilleen tien varteen.

Ajankohtaiset verkon saneeraustyöt

Intsilä - Mikonvaara
Kaapelointityöt aloitettiin kaapeleiden aurauksella vii-
me syksynä ja töitä on jatkettu kaivurilla tänä keväänä 
toukokuun puolivälistä alkaen. Tavoitteena on saada 
kytkentätyöt valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kun uudet kaapelit on otettu käyttöön, niin Intsilästä 
Mikonvaaraan Ryhmän muuntamolle tuleva vanha il-
majohto voidaan kytkeä pois käytöstä.

Tämän linjan purku tehdään ensi talven aikana.

Ilmajohto Joensuu - Intsilä välille rakennettiin viime 
talven aikana ja edellisenä syksynä auratut kaapelit 
kytkettiin uusiin muuntamoihin kiinni Piiparilantien, 
Likasolantien ja Louhoksen muuntopiireissä.
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Keskijännitelinjan uusiminen on käynnissä Rasimuksen muuntamon kohdalla Punasvaarantien varres-
sa. Entinen linja on nostettu vuonna 1966, joten linja on vanhimmasta päästä mitä jakelualueelta löy-
tyy. Vanhaa Rasimuksen muuntamoa puretaan nostokorista käsin uusien lankojen vedon yhteydessä.

Pylväiden pystytys käynnissä Kannaksentien varressa. Kai-
vurikuskina on Juha Löppönen ja pylväässä Dmitri Oleinik.

Sorvalinniemi - Salmenmäki - Tähtiniemi - Koitsanlahti
Viime syksynä työt keskeytettiin maan routimisen takia Halkolantiellä. 
Töitä jatketaan tämän kesän aikana ja uusi runkojohtoreitti tehdään 
valmiiksi Änkilän sähköaseman ja Koitsanlahden välille. Koitsanlahdel-
ta Parikkalaan johto on saneerattu jo pari vuotta sitten.  

Salmenmäen ja Koitsanlahden väliselle alueelle rakennetaan neljä 
uutta puistomuuntamoa. Muuntamoista lähtevät pienjännitejohdot 
rakennetaan pääasiassa maakaapelina.

Änkilänsalo - Punasvaara
Viime talvena aloitettiin verkon saneeraustyöt Änkilänsalolla ja Ra-
simuksenkolkassa. Keskijännitelinjan pylväät nostettiin ja langat ve-
dettiin. Kesän aikana rakennetaan muuntamot ja vedetään maakaa-
pelit. Vanhojen linjojen purkua tehdään ensi talvena.

Kesällä aloitetaan myös kaapeleiden veto Änkilästä Koitsanlahden 
suuntaan Kuutostien itäpuolella. Suunnittelutyöt ovat tätä kirjoitet-
taessa käynnissä.



MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLIKKÖ

Parikkalan Valon kesäkampanja:

Tänä kesänä etsitään hauskinta
mökkihattua!
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on rapiat puoli miljoonaa kesä-
mökkiä	ja	mökkirikkaimpien	kuntien	joukossa	on	monta	Saimaan	ran-
tojen	kaupunkia	ja	pitäjää.

Me	Parikkalan	Valossa	olemme	ehdottomasti	mökkeilyn	kannattajia.	Ei	
ole parempaa paikkaa haihdutella päänupista arkisen talven aherruk-
sen	aiheuttamat	tummentumat	kuin	oma	kesämökki!

Kesämökeillä	on	 lupa	vapautua	rooleista.	Vaihtaa	farkut	verkkarihou-
suun,	niin	kuin	naapurimaakunnassa	lauletaan.	Sama	värssy	sopii	kui-
tenkin yhtä hyvin kaikille Suomen kesämökeille, myös täällä Saimaan 
rannoilla.

Tätä	vapautumista	tahdomme	myös	kannattaa.	Siksi	päätimme	polkais-
ta	pystyyn	kesäkampanjan,	jossa	etsitään	hauskinta	mökkihattua.

Lähes	jokaisella	roikkuu	kesämökin	naulassa	"mökkihattu",	kalahattu,	
saunahattu	tai	muu	kenties	hassunkurinenkin	päähine,	 jonka	päähän	
laittaminen	on	osa	mökkimoodiin	siirtymistä.	

Näitä hattuja metsästämme!



Pääpalkintona palju viikonlopuksi

Jos	sinulla	tai	perheenjäsenelläsi	on	mökkihattu,	osallistu	ihmeessä	kisaan!

Kilpailu	käydään	Instagramissa	ja	homma	toimii	seuraavasti:

1. Ota itsestäsi kuva mökkihattu päässäsi.
2. Postaa kuva Instagramiin hästägeillä #mökkihattukisa #parikkalanvalo
3. Jää odottamaan!

Kilpailua	seurataan	tiiviisti	kesä-heinäkuun	ajan	Parikkalan	Valon	digikanavissa	sekä
Itä-Savo	-lehdessä,	jossa	parhaimpia	kuvia	matkan	aikana	julkaistaan.

Kilpailuaika	on	1.6.–31.7.	Raati	kokoontuu	elokuun	alussa	ja	valitsee	kuvien	lähettäjistä	kolme	parasta.	
Voittaja	 saa	 paljun	 käyttöönsä	 viikonlopuksi	 ja	 voittajakolmikolle	 on	 lisäksi	 luvassa	 Itä-Savo-lehden	
digitilaus	3	kuukaudeksi!

PS.
Päätimme ynnäillä laskentainsinööriemme 
kanssa kokoon oman, nimenomaan 
kesäasuntoihin soveltuvan 
sähkösopimuksen, jonka nimesimme 
nimellä 

MökkiValo.
Lanseerauskampanja tulee näkymään Itä-
Savon kesänumerossa ja Parikkalan Valon
digitaalisissa kanavissa kesän aikana.

Painelkaahan peukkua ja laittakaa 
mökkihattukuvia tulemaan!

Mukaan kampanjaan lupautui Suomen 
ja Parikkalan tunnetuin kesämökkiläinen 
Jani Halme, joka seikkailee kampanjan 
aikana some-kanavissamme mökkiteeman 
tiimoilta.

Parikkalan Valon somet:
Facebook: facebook.com/parikkalanvalo
Instagram: @parikkalan_valo
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Piirrä meille kuva kesän parhaasta hetkestä.

Mikä on mielestäsi kesän parhain/hauskin hetki tai tapahtuma. Onko se jäätelö, uinti, 
jalkapallo tai muu vastaava. Piirrä meille kuva omasta parhaasta kesähetkestäsi.

Lähetä piirustuksesi 31.7.2022 mennessä osoitteeseen Parikkalantie 15, 59100 
Parikkala tai sähköpostiin ritva.reinikainen@pavo.fi. Voit myös tuoda piirustuksen 
toimistollemme.
 

Liitä mukaan yhteystietosi ja ikäsi. 
Muistamme taiteilijoita yllätyksellä.

Julkaisemme osan lähetetyistä piirustuksista 
seuraavassa Valoviesti -lehdessä ja facebookissa 
loppukesän ja syksyn aikana.
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KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU

kesäKILPAILU
Selvittämällä sekaisin olevat sanat löydät viereisistä kuvista kirjai-
men, jonka sijoitat rivin päähän. 
Esim. KINOSKUVIO = sinivuokko, jonka kuvasta löydät kirjaimen  Ö.
Selvitettyäsi  kaikki sanat saat rivin loppuun  ratkaisusanan,  jonka 
lähetät vastauksena. 

Lähetä vastauksesi 31.7.2022 mennessä osoitteeseen  Parikkalan 
Valo Oy / kilpailu, Parikkalantie 15, 59100 PARIKKALA tai sähköpos-
tilla osoitteeseen  ritva.reinikainen@pavo.fi. Liitä mukaan myös 
yhteystietosi.
Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme palkintoa sekä kaikkien 
vastanneiden kesken kaksi lohdutuspalkintoa.

VALOVIESTIN KILPAILU 2/2021
Kilpailun ratkaisusana oli VIKAPÄIVYSTYS. Arvonnassa heijastinvaljaat menivät seuraaville henkilöille: Sirpa Koistinen Kouvola, Tuija Tossavainen Imat-
ra ja Veikko Honkanen Oulainen. Lohdutuspalkinnon saivat  Mervi Parikka Imatralta ja Ritva Anttonen Kirjavalasta.
Kiitos osallistuneille ja onnea voittajille. Palkinnot on toimitettu voittajille.

VRT OSAKESALKKU

OSUU PIHVIT

KINOSKUVIO

KOTA TEHTIIN

DEMO USEITA

VAIN SOKERI

PANU METSO

HINATA REKKA

VATSAN LASTI

LIIKAHTI PURULELU

SYLI VIERAILTA

TIPTOP ASUSSA

KEHRÄ TUULETIN

KATUTAISTELI

ÄITI REUNALLE

LASTENSIVUT   LASTENSIVUT    LASTENSIVUT   LASTENSIVUT
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Lahjoitimme Parikkalan päiväkoti Satakielen lapsien käyttöön turvaliivit 17.5.2022. 
Lahjoituksella haluamme olla mukana paikallisen turvallisuuden lisäämisessä ja 
kannamme vastuuta tulevaisuudesta.



Valoisaa
     ja 
Rauhallista Kesää!


