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Sähköpula mahdollinen, sähköpulan riski suuri ja säh-
köpula; tällaiset ovat viestit, joita emme halua saada, 
ainakaan tuota viimeistä. Viestit ovat kolmiportaisen 
tiedottamisen viestejä, jos Suomea uhkaa sähköpula. 
Kaksi ensimmäistä viestiä saatuamme tiedämme, että 
sähköjärjestelmä toimii vielä suht normaalisti, mutta 
sähkönhinta tukkumarkkinoilla voi olla jo erittäin kor-
kea. Sähköpula -viestin jälkeen Suomen kantaverkkoyh-
tiö Fingrid vaatii paikallisilta sähkönjakeluyhtiöiltä tietyn 
prosenttimäärän verran tehorajoitusta ja alueittain kier-
tävät sähkökatkot alkavat.

Sähköpula johtuu monesta seikasta, mutta päällimmäi-
senä asiaan vaikuttaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainas-
sa ja siitä johtuvat sähkön- ja kaasuntuontirajoitukset 
Eurooppaan. Korvaavia sähköntuotantomuotoja ei ole 
kyetty rakentamaan tässä nopeassa muutostilantees-
sa, mutta tilanne paranee onneksi koko ajan. Arvioiden 
mukaan sähköpulan vaara on suurin kuluvana talvikau-
tena ja vielä seuraavana talvena.

Sähköpulan todennäköisyyteen voimme itse vaikuttaa. 
Meistä jokainen voi jollain tavalla osallistua sähkön- ja 
energiansäästöön. Astetta alemmas -energiansäästö-
kampanja antaa hyviä neuvoja energiansäästöön, il-
moituksia, juttuja ja neuvoja on runsaasti eri medioissa. 
Erityisesti pitää kiinnittää huomiota sähkön kulutuksen 
välttämiseen tiettyinä vuorokauden aikoina. Arkipäivi-
sin aamun tunteina klo 08-10 ja illan tunteina klo 16-20 
tulisi välttää suuritehoisten laitteiden ja mahdollisuuksi-
en mukaan sähkölämmityksen käyttöä.

Sähköpulaan vaikuttaa myös Olkiluodon ydinvoimalai-
toksen kolmannen yksikön käyttöönotto. Voimalaitosta 
on käynnistelty kuluvan vuoden aikana ja kertaalleen 

saavutettiinkin jo voimalan nimellisteho 1600 MW. Nyt 
kuitenkin syöttövesipumpuista on löydetty säröilyä ja 
käyttöönotto viivästyy todennäköisesti ensi vuoden 
puolelle. Fennovoiman ydinvoimalan rakennusprojekti 
on lopetettu. Parikkalan Valon 15 vuoden aikana pro-
jektiin sijoitetut 3,6 miljoonaa euroa katsotaan menete-
tyiksi ja sijoitukset on kirjattu alas syyskuussa. Alaskirja-
uksella on iso vaikutus vuoden 2022 tulokseen.

Sähkönmyyntihinnat ovat nousseet Suomessa kuluvan 
vuoden aikana reippaasti ja uusien sopimusten hintata-
so on korkea. Useat sähkönmyyntiyhtiöt myyvätkin vain 
pelkästään sähköpörssin hintaan sidottuja sopimuksia. 
Parikkalan Valon sähkönmyyntihinnat on saatu pidettyä 
vielä edullisina johtuen sähkönhankinnan pitkäjäntei-
syydestä. Sähköä onkin hankittu ennakkoon ensi vuo-
deksi jo riittävästi kattamaan esimerkiksi kanta-asiak-
kaiden sähköntarvetta. Uusia sopimuksia ei kuitenkaan 
voida tehdä vanhoilla edullisilla hinnoilla, mutta esimer-
kiksi ensi keväänä alkavien määräaikaisten sopimusten 
hinnat ovat jo kohtuullisia.

Joulun aikaan sähköpulaa tuskin on, koska teollisuudes-
sa pidetään vapaapäiviä ja sähkönkulutus koko Suomes-
sa on tavallista alempi. Tällöin sähköä voidaan käyttää 
huolettomammin ja nauttia esimerkiksi sähkön tuotta-
masta lämmöstä ja valosta.

Rauhallista Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta!

Olli Mattila
Toimitusjohtaja

Sähköpula
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Ota osakeasioiden hoitamiseksi yhteyttä sähköpostilla tai soita! Jos 
asiasi vaatii käyntiä toimistollamme, niin varaa aika.

Muista ilmoittaa osakerekisteriin muuttuneet osoite- ja pankkiyhte-
ystietosi, jotta osingonmaksu sekä mahdollinen kirjeenvaihto päätyy 
oikeaan osoitteeseen. Osingot vanhentuvat kolmessa vuodessa.

Koska yhtiömme osakekirjat ovat edelleen paperisia tulee ne säilyt-
tää huolellisesti. Mikäli osakekirjanne ovat kuitenkin kadonneet, ne 
tulee kuolettaa käräjäoikeudessa. Kuolettaminen on maksullista ja 
vie aikaa noin puoli vuotta. Tarvittaessa saatte meiltä osuusrekiste-
riotteen kuolettamista varten.

Parikkalan Valon osake ei ole julkisesti noteerattu, siksi sillä ei ole 
virallista markkina-arvoa. Osakkeen arvo määräytyy osto- ja myynti-
tarjousten perusteella.

Osakkeenomistajille

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

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

Osakerekisterin nettikäyttö
Alla olevasta osoitteesta pääset pankkitunnuksilla tai Authenticatorilla tunnistautu-
maan osakerekisteri-ohjelmaan ilmoittaaksesi muuttuneet yhteystietosi tai pank-
kitilinumeron muutoksen. Lisäksi sivuilta pääset kaupankäyntiin, jonka kautta voit 
ilmoittaa osakkeesi myyntiin tai halukkuutesi ostaa osakkeita. 
https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/pavo/Transactions
Linkki osaketietoihin löytyy nettisivuiltamme kohdasta Yritys->Osakkeenomistajille

Valitsemalla Näytä omat tiedot pääset katsomaan 
osakekirjasi, osinkojen maksut ja tulostamaan 
osuusrekisteriotteen ja valitsemalla Muokkaa pääset 
korjaamaan tietosi.

Kaupankäynnissä pääset ilmoittamaan myynti- tai 
ostoaikeistasi. Kauppakirjan voitte tehdä itse tai 
tarvittaessa voimme auttaa papereiden teossa toi-
mistolla. Osakekirjat ja kauppakirja tulee toimittaa 
toimistollemme rekisteröintiä varten.

0 P.::i-,�!.���!�,�. Valo Om1sta1as1vut Kaupankaynt, 
-

Tervetuloa Parikkalan Valo Oy:n omistajasivuille! 
Osake Oskari
Omistajasivuilla voit mm. tarkastaa ja muokata omia tietojasi, ilmoittautua yhtiökokoukseen, sekä tarkastaa osinkojen maksupäivän ja määrän. 

Valikosta Omistajasivujen alta pääset tarkistamaan itsestäsi osakerekisterissä olevat tiedot. 

Oikeassa yläkulmassa olevasta Käyttäjä t -valikosta kirjaudutaan ulos. 

WdifiMI 
Vaihda roolia 

MEM@M@ijMi As101 toisen henkilön puolesta 

Tiedotteet 
Päivämäärä Otsikko 

13.10.2022 9:00 Kaupankäynti osakkeilla 

Näytä kaikki tiedotteet 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saatavilla Parikkalan Valo Oy:n tietosuojaselosteessa 

Osakekirjamallit

Kansiot, joissa osakekirjat on annettu omistajille.
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Kangaskosken vanhasta voimala-
rakennuksesta on tulossa museo. 
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Voimalaitoksesta vaelluskalojen
reitiksi ja museoksi

Vesivoimalaitokset jäävät yksi kerrallaan muis-
tomerkeiksi Hiitolanjoella, missä patojen pur-
kaminen edistyy muutama vuosi sitten julkis-
tetun suunnitelman mukaisesti. 

Kangaskosken pato purettiin vuonna 2021 ja 
Lahnasenkosken ennallistaminen valmistui 
marraskuussa 2022. Ensi vuonna vuorossa 
on lähimpänä Kuutostietä sijaitseva Ritakoski, 
joka tuottaa sähköä vielä ensi kesään asti. Ih-
misen rakentamista padoista jäljelle jää enää 
MetsäBoardin tehdasalueella sijaitseva Juvan-
koski, joka oli jo ennen patoamista korkeus-
eroltaan niin suuri, etteivät lohet nousseet 
siihen.

Koskien vapauttamisen taustalla on Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiö, joka hankki ensin 
omistukseensa Lahnasenkosken voimalaitok-
sen kiinteistön Vantaan Energialta vuonna 
2017. Kangaskosken ja Ritakosken voimalai-
tokset sekä kiinteistöt säätiö osti Hiitolanjoen 
Voima Oy:ltä vuonna 2019.

Koskien tuottama sähkö kulki ja kulkee val-
takunnan verkkoon Parikkalan Valon kautta. 
Voimalaitokset tuottivat kaikkien kolmen toi-
miessa noin 10 000 megawattituntia sähköä 
vuodessa. Tehokkain vesivoimaloista oli Lah-
nasenkoski, jonka generaattorit oli uusittu 
vuonna 2002. Ritakosken generaattorit on 
uusittu vuonna 2004, mutta Kangaskosken 
voimalaitos toimi alkuperäisessä muodossaan 
vuoden 2021 kesään saakka. Voimaloiden tuo-

tannosta vastaa ennallistamiseen asti Suomen 
Pienvoima Oy. Koskien vapauttaminen vesi-
voiman tuotannosta on suuruusluokassaan 
ensimmäinen hanke Suomessa. 

Simpelejärvestä Laatokalle virtaava Hiitolanjo-
ki on kalakannaltaan erityinen, sillä joessa elää 
Suomen viimeinen alkuperäinen järvilohikan-
ta. Joki on Laatokan lohen tärkein lisääntymis-
joki. Lisäksi Hiitolanjoesta on löydetty myös 
erityissuojelua vaativia nahkiaisia, pikkunah-
kiaisia, toutaimia, kivisimppuja ja rantanuoli-
aisia.

Laatokan lohen todettiin kuteneen Suomen 
puolella Kangaskosken alapuolella ensimmäi-
sen kerran yli 60 vuoteen vuonna 2003. Ku-
tupesiä havaittiin pian Kangaskosken padon 
purkamisen jälkeen myös entisen padon ylä-
puolella. 

Hiitolanjoen alueeseen liittyy paljon odotuk-
sia matkailun suhteen. Alueelle on Lahnasen-
kosken purkamisen yhteydessä rakennettu 
esteetön retkeilyreitti, jonka kautta pääsee 
vaikka pyörätuolilla paitsi ihailemaan koski-
maisemaa, myös laavulle ja lintutorniin. Alue 
on avoin ympäri vuoden huomioiden, että pol-
kuja ei avata lumesta.

Kangaskosken ja Lahnasenkosken voimalan lä-
hialue on valaistu iltaisin klo 21 asti.

Kangaskoskella on 1900-luvun alussa toi-

minut puuhiomo ja paperitehdas. Koskella 
sijaitsevan tiilirakennuksen tuleva rooli on 
näillä näkymin museona ja sen alapuolella 
olevalle entiselle tehdasalueelle kehitetään 
mobiilisovellusta esittelemään muun muassa 
paikalla aikanaan sijainneita vanhoja koneita. 
Lähimpänä Kuutostietä sijaitsevasta Ritakos-
ken voimalarakennuksesta kaavaillaan tiloja 
matkailupalveluille, kuten kahvilalle. Toimin-
nan luonne riippuu kuitenkin vielä siitä, mitä 
Ely-keskus linjaa lähellä sijaitsevan Kuutostien 
liittymän käytöstä, sillä liittymää pidetään vaa-
rallisena. 

Lahnasenkosken rakennus on suojeltu, ja sen 
mahdollista käyttöä vielä pohditaan, kertoo 
Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön toimitus-
johtaja Hanna Ollikainen.

Hänen mukaansa yritykset ovat ilmaisseet 
jonkin verran kiinnostusta alueella toimimista 
kohtaan.

”Tarkoituksena on, että toimijoiden kanssa 
luodaan yhdessä toimintamallit esimerkiksi 
tapahtumien järjestämiseen. Virkistysaluesää-
tiö voi osallistua tapahtumiin, mutta emme 
tule olemaan aktiivinen tapahtumien järjestä-
jä alun avajaisia lukuun ottamatta”, Ollikainen 
toteaa.

Hän toivoo, että retkeilyalueeseen liittyen ke-
hittyisi lähiseudulle monenlaista toimintaa, 
kuten ohjelma- ja ruokapalveluja. 

Hiitolanjoen alue Simpeleellä on muuttunut parissa vuodessa voimakkaasti, kun 1900-lu-
vun alussa sähkön tuotantoon valjastettuja koskia on ennallistettu vaelluskalojen kul-
kureitiksi ja kutualueeksi sekä virkistyskäyttöön.

TEKSTI JA KUVAT
TERHI TORIKKA

Lahnasenkosken ennallistaminen valmistui lokakuun lopulla. Alueelle valmistui samalla myös esteetön retkeilyreitti.
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Parikkalan Särkisalmella asuva Sami 
Sinkkonen on toiminut yrittäjänä vuo-
desta 1997. 
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TEKSTI JA KUVAT
TERHI TORIKKA

Vakaus ja paikallisuus vahvuuksina

Yrittäjä ja maanviljelijä Sami Sinkkonen 
aloitti Parikkalan Valon hallituksen jä-

senenä viime keväänä. Hallintoneuvostoon 
hänet valittiin vuonna 2011. 

Kokemus hallitustyön alkuvaiheista on po-
sitiivinen. ”Tykkään, että asioista keskustel-
laan, eikä vain nuijita läpi.”

Toimiminen Valon hallinnossa on antanut 
uutta näkökulmaa sähkömarkkinoihin. ”Hal-
linnosta käsin tilanteen näkee eri tavalla. 
Onhan tämä tällä hetkellä hurjaa touhua. Ei 
tällaista ole nähty aikoihin.”

Sinkkoselle on tärkeää Parikkalan Valon pai-
kallisuus. ”Että meillä on sähköyhtiö, joka 
maksaa veronsa tänne.”

Yhtiön pitkäaikaiset kanta-asiakkaat hyötyvät 
nyt siitä, että eivät ole lähteneet metsästä-
mään edullisinta sähkötarjousta. ”Se on mi-
nusta oikein, että se kantaa nyt hedelmää.”

Yhtiönä Parikkalan Valo on Sinkkosen mu-
kaan hyvässä kunnossa, vaikka Hanhikiven 
ydinvoimalahankkeen kaatumisesta johtuva 
alaskirjaus onkin iso asia yhtiölle.

”Sitä on mielestäni turha enää spekuloida, 
kannattiko Fennovoimaan aikanaan lähteä 
mukaan. Tilanne oli silloin erilainen ja oma 
sähköntuotanto olisi tärkeä asia. Ilman omaa 
tuotantoa kilpailukykyinen hinnoittelu on 
hankalaa.”

Sinkkonen toivoo, että Itä-Suomeenkin saa-
taisiin energiantuotannon hankkeita, joihin 
paikalliset yhtiöt voisivat lähteä mukaan. 
Sellainen voisi liittyä esimerkiksi biokaasuun, 
koska tuulivoima on rajan läheisyyden vuoksi 

ongelmallista. Aurinkoenergiassa taas akku-
teknologia ratkaisee paljon.

”Itä-Suomen sijainti ei vain oikein suosi in-
vestointeja nyt.”

Sinkkonen huomauttaa, että epävakailla 
markkinoilla sähkön myynnin hinnoittelu on 
hankalaa. ”Siinä joko onnistuu tai epäonnis-
tuu.”

Kulunut syksy on ollut Sinkkoselle tiukka. 
Etenkin kunnanhallituksen puheenjohtajuus 
on vienyt aikaa koulun rakentamisen takkui-
lun ja kunnan henkilöstötilanteen vuoksi. Ko-
kouksia on syys-lokakuun aikana mahtunut 
4-5 viikkoon. 

Agrologiksi opiskellut Sinkkonen on ollut 
yrittäjä käytännössä koko työuransa ajan. 
Vuonna 1997 perustettu yritys keskittyy tei-
den kunnossapitoon. Lisäksi Sinkkonen vilje-
lee maata Särkisalmella kotitilallaan, jonka 
hänen isänsä vielä omistaa. ”Joka kevät sitä 
tekee mieli viljan kylvöön.”

Kesällä Sinkkonen urakoi säilörehujen karho-
tusta. 

Yritys työllistää päätoimisesti Sinkkosen, 
mutta lumitöissä hän käyttää apuna työnte-
kijää.

”Lumitöihin lähtijöitä tahtoo olla nykyään 
vaikea löytää. Työmaalla pitää olla pääsään-
töisesti viimeistään 1.50. Kaikille se ei sovi.”

Luottamustoimien tiiviin kokouskalenterin 
sovittaminen yhteen öihin painottuvan työn 
kanssa on paikoin hankalaa, mutta Sinkko-
nen haluaa tehdä osansa. Suvussa on perin-
teitä luottamustoimien hoitamiseen. Sami 
Sinkkosen isä oli mukana Valon hallintoneu-
vostossa yli 20 vuotta ja ukki toimi pitkään 
kuntapäättäjänä.

”Mielellään sitä kotikuntansa eduksi tekee, 
vaikka sitä ei tiedä, ovatko kaikki samaa miel-
tä”, Sinkkonen naurahtaa.

Häntä harmittaa palvelujen karkaaminen 
maakuntakeskuksiin. ”Alueen nurkkaan jää 
aina alueita, joilla palvelut kärsivät.”

Sinkkonen näkee Parikkalassa myös mahdol-
lisuuksia. ”Matkailun suhteen alue on hieno, 
kunhan saataisiin lisää yhteistyötä. Peruspal-
velut täällä on kunnossa, mutta lapsia saisi 
syntyä enemmän.”

Valon hallituksen uusi jäsen Sami Sinkkonen toivoo, että myös 
Itä-Suomen suuntaan saataisiin lisää omaa energiantuotantoa. 

SAMI SINKKONEN

• 47-vuotias, asuu Särkisalmella
• 2 lasta ja avopuoliso sekä tämän lapsi
• Parikkalan Valon hallituksessa keväästä 2022
• Hallintoneuvostossa 2011-2022
• Koulutukseltaan agrologi
• Kunnanhallituksen puheenjohtaja
• Harrastaa lenkkeilyä koiran kanssa
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SÄHKÖNMYYNTI

Vuoden kolmena ensimmäisenä kvartaalina sähkön markkinahinta oli yli 
puolet kalliimpaa kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tammi – syys-
kuussa Suomen keskihinnaksi muodostui 142,99 €/MWh ja systeemi-
hinnaksi 135,66 €/MWh. Hinnat ovat yli kaksinkertaiset viime vuoteen 
verrattuna. Venäjän Ukrainassa käymä sota on aiheuttanut Euroopan laa-
juisen energiakriisin ja siitä johtuvat vaikutukset näkyvät sähkön hinnassa.

Polttoaineiden hinnat ovat erittäin korkeita Venäjän ja Euroopan energia-
kaupan vähentymisen vuoksi. Viime vuosina valmistuneet siirtoyhteydet 
ovat vahvistaneet Etelä-Norjan ja Keski-Euroopan hintakytkentää.

Kesän jälkeen hintataso on laskenut, kun Pohjoismaissa vesitilanne on 
vahvistunut, tuulivoimatuotanto runsastunut ja maakaasun halpenemi-
nen on laskenut Keski-Euroopan sähkön hintaa. Etelä-Norjan vesitilanne 
on yhä normaalia heikompi.

Olkiluoto 3 on kirjoitushetkellä irti verkosta. OL3:n syöttövesipumpuissa 
on vaurioita ja on olemassa riski, että laitosta ei saada käyttöön vielä jou-
lukuussa 2022. Suomen talven hintojen osalta Olkiluoto 3:lla on merkittä-
vä rooli, erityisesti kulutuksen kasvaessa kylminä hetkinä. Tuntihintainen 
Spot Valo on edelleen edullinen ratkaisu, koska siinä hinta on aina oikea. 
Tuote on edelleen hyvä valinta asiakkaille, jotka tämän tiedostavat ja pys-
tyvät ajoittamaan sähkönkäyttöä edullisimmille tunneille.

Markkinakatsaus ja sähkönmyynnin kuulumiset

 Sähkömarkkinoilla erittäin korkeat hinnat

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.

Kuva Power-Deriva. Suomen tuntihintojen ja pohjoismaiden systeemihinnan kehitys kuluneelta vuodelta (alv 0 %)
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SÄHKÖNMYYNTI

Valo+ tuotteemme yksi hinnoitelun osa on profiilikustannus. Mutta 
mikä se oikein on ja miksi kyseinen tuote on erityisesti nyt suosittu ja 
perusteltu valinta.

Tuotteen sähkönhinta muodostuu kiinteästä sopimuksen teko het-
kellä lasketusta hinnasta, jonka osuus on ollut tyypillisesti 85-95 % ja 
loppuosa hinnasta muodostuu tästä muuttuvasta osasta.

Eli kuukauden lopullinen sähkönhinta tiedetään tarkasti käyttökuu-
kauden jälkeen. Tyypillinen asumiskäytössä muodostuva profiilikus-
tannus on 0,2 – 3,0 snt/kWh välillä. Laskulla esitämme sähkön ko-
konaishinnan. Halutessanne tietää tarkasti hinnan muodostumisen 
tunneittain, niin se onnistuu erillisessä extranet palvelussamme.

Esimerkki: Sähkön hinta :Kiinteä hinta 15,00 snt/kWh + profiilikustan-
nus 1,2 snt/kWh = 16,20 snt/kWh.

LASKE TARJOUS JA
TEE SOPIMUS VERKOSSA
TOIMII 24/7

Vinkki

Kokeile verkossa: https://parikkalanvalo.fi/tarjouslaskuri

Vinkki

EI VELVOITA

Verkkosivumme laskuri antaa sinulle reaaliaikaisen hinnan ja 
toimii 24/7, joten voit laskea tarjouksen silloin kun se sinulle 
parhaiten sopii!

Voit käyttää laskuria myös hintavertailuun: sopimusta ei ole 
pakko tehdä. Saat tarjouksesta linkin sähköpostiisi.

Laskemalla sopimuksen 
alkamaan keväästä/kesästä 
pääset varsin edulliseen 
hintaan!

Kannattaa laskea hinta jos 
nykyinen sopimuksesi päättyyy 
2023 aikana.

Matemaattisesti profiilikustannus lasketaan näin:

Kuukausittainen profiilikustannus lasketaan käyttöpaikoittain
kaavalla:

  (A-B) / E = e/MWh, jossa

A=  Käyttöpaikan tunneittaisten sähkön käyttöjen (MWh) ja 
tunneittaisten Suomen hinta-alueen spot-hintojen (e/MWh) 
tulojen summa

B =  Kuukauden sähkön käyttö (MWh) x Suomen hinta-alueen 
spot- hinnan kuukausikeskiarvo  (e/MWh) 

E =  Kuukauden sähkön käyttö (MWh). 

Valitsemalla Täsmä Valo+ tuotteen saa:

• Vakaan, vain hiukan muuttuvan hinnan
• Mahdollisuuden hyötyä rahallisesti omasta sähkön 

säästöstä ja käytön ajoitus toiminnasta
• Kokonaisuudessa edullisen sähkötuotteen määräajaksi



Kuinka selvitä ensi talven sähkölaskuista? 

Tätä kysymystä miettii yhä useampi asiakas. Tulevana talvena tuhan-
net suomalaiset ovat maksuvaikeuksissa suurien sähkölaskujen kans-
sa. Myös sellaiset kotitaloudet, jotka ovat tähän saakka pystyneet 
hoitamaan maksut ajallaan. Mikäli tulee maksuvaikeuksia oman säh-
kölaskun maksamisessa, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä laskutta-
jaan. Mitä aikaisemmin asiaan etsitään ratkaisuja, niin sitä enemmän 
erilaisia vaihtoehtoja on käytettävissä.

Valtion toimesta tukikeinoja on luotu energiakriisiin

Arvonlisäveron alennus 24 % -> 10 % on voimassa  aikavälillä 
1.12.2022-30.4.2023. Alennus määräytyy sähkön käyttöajankohdan, 
ei laskutusajankohdan mukaan. Koskee sähkönmyyntiä ja kaikkia sen  
maksukomponentteja. Alennus ei koske verkkopalvelua eikä sähkö-
veroa. Tämä tulee kaikille asiakkaillemme automaattisesti eikä vaadi 
asiakkailta mitään toimia. 

Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista taloudellista tukea tilanteen-
sa helpottamiseksi, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat kohon-
neiden sähkönhintojen ja suuren sähkön kulutuksen johdosta erittäin 
korkeita alkuvuodesta. Väliaikaiset tuet eivät koske verkkoyhtiöiden 
verkkopalvelulaskuja.

Kotitalous on oikeutettu verovuonna 2023 kotitalousvähennykseen, 
jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta 
sähköenergiasta maksettu määrä ylittää 2 000 euroa.
 
Kotitaloudet, jotka eivät pienituloisuutensa vuoksi pysty täysimääräi-
sesti hyödyntämään edellä mainittua sähkövähennystä, voivat hakea 
Kelalta väliaikaista sähkötukea.

Selvitä mahdollisuutesi saada edellä mainittua verottajan myöntämää 
sähkövähennystä (www.vero.fi).

Ellet pysty hyödyntämään sähkövähennystä täysimääräisesti, selvitä 
mahdollisuutesi Kelan maksamaan sähkötukeen (www.kela.fi).
Selvitä myös mahdollisuutesi erilaisiin asumisen tukimuotoihin (ylei-
nen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki -> www.kela.fi, laskurit 
https://www.kela.fi/laskurit). 

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Maksuneuvonta aina apunasi

Ropo Capitalin maksuneuvonta palvelee asiakkaita maksa-
miseen ja maksujärjestelyihin liittyvissä asioissa.

(eräpäivän siirrot, maksusuunnitelmat sekä laskukopiot)

Voit hoitaa maksuasiasi itsepalveluna tai chatin kautta 
osoitteessa www.ropo-online.fi tai  
puhelimitse 09 4246 1334 ma-pe 8-20 ja la 10-15.

Laskun sisältöön liittyvät tiedustelut

Parikkalan Valon Asiakaspalvelu 
Puh. 05 439 0203 
asiakaspalvelu@pavo.fi
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SÄHKÖNMYYNTI

Sähkömarkkinan toiminnan lainalaisuudet

• Markkinoilla on vapaa kilpailu eli sähkön kulutusta eikä tuo-
tantoa ole rajoitettu tai säännelty. Sähkönkäyttäjät voivat 
valita keltä myyjältä sähkön ostavat, millaisella tuotteella ja 
ehdoilla.

• Sähkönmyyjä toimittaa joka hetki asiakkaalle tämän kulutta-
man määrän sähköä.

• Tukkumarkkinoilla sähkönhinta muodostuu kysynnän ja tar-
jonnan mukaisesti. Tuottajien tekemien tuotannon tarjousten 
ja ostajien ostotarjousten mukaan muodostuu Nordpoolin 
sähköntunti- eli spot-hinnat seuraavalle päivälle. 

• Sähköä ei voida varastoida suuria määriä, eli sitä ei voi tuottaa 
varastoon suuressa kuvassa tällä hetkellä. Eli sähköä on tuo-
tettava joka hetki se määrä mitä sitä käytetään. Riippumatta 
siitä onko pakkasta -30 astetta, tuuleeko, paistaako aurinko, 
onko ydinvoimalaitos huollossa tai onko vesivoimalaitoksen 
altaassa vettä. Akut ja muut tekniset ratkaisut parantavat va-
rastointimahdollisuuksia, mutta hitaasti.

• Vaikutusmahdollisuuksia käytettävään sähkön määrään ei 
hinnan määräytymisen jälkeen ole myyjillä eikä tuottajilla. 
Vain sähkön kuluttajat voivat tähän vaikuttaa.

Kiteytettynä: kun tuotantoa on enemmän kuin kysyntää, hinta on 
pieni tai olematon. Kun taas tuotantoa on vähemmän kuin kysyntää, 
tällöin hinta nousee korkeaksi.

Mitä asialle voi tehdä

Aiemmin sähkö oli niin halpaa, ettei sähkön säästäminen kiinnostanut 
yksityisasiakkaita juurikaan. Nyt tilanne on muuttunut ja keskustelu 
asian ympärillä käy kiivaana.

Kustannustehokkain tapa kokonaisuuden kannalta on käyttää sähköä 
vähemmän silloin kun se on kallista. Toki tuotantoa voidaan jollain 
aikajänteellä rakentaa lisää, mutta ne eivät ole nopeita ja mutkatto-
mia prosesseja, kuten olemme viime vuosien ydinvoimalaitosprojek-
teista nähneet. Sähkönkäytön ajoittamisesta enemmän halvemmille 
tunneille voi myös säästää, kun myyjän sähkötuote on valittu tätä 
silmällä pitäen.

Vinkit sähkölaskun pienentämiseen

1. Valitse oikea tuote, millä ostat sähköä, jotta hyödyt myös ra-
hallisesti kulutuksen ajoittamisesta.

2. Keskitä suurin kulutus edullisille tunneille. Hyödynnä ajastus-
mahdollisuudet lämmityksessä ja jäähdytyksessä, laitteiden ja 
ajoneuvojen latauksessa, pesulaitteiden käytössä.  

Tuotteistamme Spot Valon hinta määräytyy suoraan Nordpoolin tun-
tihintojen mukaan. Vaikka tätä media viime talvena lokasikin, niin hin-
ta on aina oikea, myös hintojen laskiessa ja halpojen hintojen päivinä.

Mikäli suuret tuntihinnan muutokset kuitenkin pelottavat, on Täsmä 
Valo+ tuotteella kiinteä hinta, jonka lisäksi maksat omasta käytöstä 
muodostuvan osan kustannuksista, ns. profiilikustannuksen. Voit 
edelleen vaikuttaa omalla toiminnalla tähän osaan, kun käytät sähköä 
edullisimmilla tunneilla.

Sähkömarkkinoiden toiminta

Miten sähkön hinta oikein pohjimmiltaan syntyy, kun hinnat ovat nousseet? 

Miksi joinakin päivinä ja tunteina sähkö on ollut kuitenkin ilmaista?  

Miksi tilanne on nyt muuttunut, kun ennen hinta säilyi vakaana ja huomattavasti edullisempana? 

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
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VERKKOPALVELU

Katsaus verkonrakennustöihin

PEKKA SUOMALAINEN
TYÖPÄÄLLIKKÖ

Maakaapelointitöitä on kuluneen kesän aikana tehty pääasiassa Koit-
sanlahden ja Änkilänsalon välillä. Pienempiä kohteita on ollut myös 
Intsilässä ja Punkaharjulla Jänismäen ja Vapasen välillä. Kesällä on 
tehty pelkästään maakaapeliverkkoa, mutta uusia ilmajohtoja on tar-
koitus rakentaa ensi talven aika Koitsanlahdella Haikantien varteen ja 
Intsilässä Kannaksentien varteen Rasvaniemeen asti.

Simpeleeltä Kivijärvensalmen kautta Tähtiniemeen ja edelleen Koit-
sanlahden erotinasemalle tuleva kaapelireitti on pääsääntöisesti val-
mis. Salmenmäessä erotinasemalla tehtävien muutostöiden jälkeen 
vanha runkolinja voidaan purkaa pois.

Änkilänsalon ja Rasimuksenkolkan uudet ilmajohdot ovat jo käytössä, 
mutta maakaapeleiden kytkentätöitä on vielä tätä kirjoitettaessa kes-
ken. Kytkentätöitä jää vielä ensi vuoden puolellekin, koska muunta-
moiden toimitukset menevät vuoden viimeiselle viikolle.

Petritsanvaara - Syrjärinne - Seppälänmäki alueen ilmajohtojen purku 
tehdään sitten kun maakaapelireitti on kokonaan valmis. Tavoite täl-
le on huhtikuun 2023 loppuun mennessä, mutta paljon riippuu siitä 
minkälainen talvi tulee olemaan. Pystytäänkö kytkentätöitä tekemään 
läpi talven?

Tähtiniemen muuntamoiden kolme sukupolvea. Tähtiniemen 
muuntamon numero on 1. Muuntamot on perinteisesti nume-
roitu siinä järjestyksessä kun niitä on rakennettu. Joten vanha 
betonikoppi lienee ensimmäisiä muuntamoita, johon sähköt 
on kytketty Parikkalan Valon alkuaikoina.

Tänä vuonna valmistuneen uuden puistomuunta-
mon vieressä oleva pylväsmuuntamo oli rakennet-
tu vuonna 1992. Sillä olisi ollut käyttöikää jäljellä 
vielä ainakin 10 vuotta, mutta säävarman verkon 
rakentamisen takia uusiminen tehtiin samalla kun 
alueen muukin sähköverkko uusittiin. Nyt raken-
netulle puistomuuntamolle arvioidaan käyttöiäksi 
noin 40 vuotta.
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Muuntamon perustuksen teko käynnissä 
Heinäpellontien varressa Petritsanvaaras-
sa. Koneessa Antti Löppönen ja lapion var-
ressa Niko Nokelainen.

Dmitri Oleinik tekemässä jatkosta pienjännitekaa-
peliin Mirananmäen uuden muuntamon vieressä.

Kaapeliaurausta tehtiin syksyllä Simpeleen 
ympäristössä. Kuvassa auraus käynnissä Rata-
mäentiellä. Pasi Malinen syöttää kaapelia Juha 
Löppösen ohjaamaan auraan.



Tähtiniemen ja Koitsanlahden välinen kaapeli laskettiin veteen. Lä-
hellä rantaa kaivuuta tehtiin pienellä kaivurilla lavettien varassa.

Päivystäjät tekivät vuosittaisen sähköasemakierroksen. Tässä tutkitaan Särkisalmen sähkö-
asemalla olevaa reaktoria, jolla kompensoidaan maakaapeliverkon tuottamaa loistehoa.

Näitä tapauksia ehkäistään ilmajohtojen rakentamisella tien varteen. 
Vaikka tien varressa linjan toinen puoli onkin metsän reinassa, niin silti 
puita kaatuu tien varressa olevalle linjalle todella harvoin. Jos näin kävi-
sikin, niin vikapaikan löytyminen ja korjaaminen on nopeaa.



Sähköpula saattaa yllättää 
tulevana talvena!

Tänä syksynä mediassa paljon huomiota saaneet uutiset säh-
köpulasta tulevana talvena koskettavat myös Parikkalan Valoa. 
Sähköä on tuotettava joka hetki kulutuksen verran ja jos kulu-

tus on suurempaa kuin tuotanto, seuraa siitä sähköpula. Nykyinen 
sähköntuotanto Suomessa ei riitä kattamaan kulutusta, jonka vuoksi 
naapurimaista sähköä tuodaan rajat ylittävillä siirtoyhteyksillä. Ti-
lanne, jossa naapurimaista ei saada tuotua riittävää määrää sähköä 
Suomen kulutuksen tarpeisiin, johtaa sähköpulaan. Jos tilanteeseen 
ei reagoida millään tavoin, voi koko Suomen sähköjärjestelmä kaa-
tua. Viimeinen keino välttää sähköjärjestelmän kaatuminen on ot-
taa käyttöön kiertävät sähkökatkot. Sähkökatkoilla pienennetään 
sähkönkulutusta katkaisemalla osalta asiakkailta sähköt, jolloin 
sähköntuotanto saadaan riittämään ongelmatilanteiden kulutuksel-
le. Korostan vielä erikseen, että kyseinen toimenpide on viimeinen 
keino välttyä koko maan laajuiselta sähkökatkolta. Jos tilanne menisi 
niin huonoksi, että Suomen sähköverkko kaatuisi, menisi sähköjen 
palautuksessa useita päiviä, jopa viikko. Tilannetta ei ole käytännös-
sä koettu ja palautukseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, jonka 
vuoksi aikaa voi tällöin kulua paljon.

Sähköpula on mahdollinen, mutta kuitenkin epätodennäköi-
nen tilanne. Olemme varautuneet tilanteeseen päivittämällä 
sähköpulasuunnitelmiamme. Kiertävät katkot tultaisiin to-

teuttamaan 2 tunnin mittaisina alueellisina katkoina. Suurin osa 
asiakkaistamme tulisi kokemaan katkon, jos tilanne tulisi kestämään 
useamman päivän. Mahdollisista katkoista tiedotettaisiin etukäteen 
internetsivuillamme, sosiaalisessa mediassa sekä tekstiviestitse. 
Ilmoituksen tullessa on hyvä varata valmiiksi hieman vettä, tasku-
lamppu, paristoradio ja jotain ajanvietettä. Jääkaappi ja pakastin 
eivät ehdi kahdessa tunnissa sulaa, kun niiden ovet pidetään kiinni.
Tilanteen ollessa päällä mediaa kannattaa seurata radion tai inter-
netin kautta. Todennäköisin ajankohta sähköpulalle on arkipäivän 
aamun ja iltapäivän tunnit, jolloin kulutus on suurimmillaan. Nämä 
ajankohdat ovat klo 8–10 ja 16–20 välisinä aikoina. Kansalaisia ke-
hotetaan säästämään sähköä, varsinkin sähköpulatilanteen uhatessa 
tämä olisi ensiarvoisen tärkeää. Sähköpulan uhatessa sähkökiukaan 
lämmittämättä jättäminen ja tulen sytyttäminen tulisijaan voi auttaa 
välttämään kiertävät sähkökatkot.

TIMO KARHINEN
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ VERKKOPALVELU 17



LASTENSIVUT   LASTENSIVUT    LASTENSIVUT    LASTENSIVUT

Tee paksummasta paperista kartio tai käytä valmista sty-
rox pohjaa. Aloita lankojen laitto kartion yläpäästä liimaa-
malla lanka kiinni ja alat pyörittämään lankaa kartion ym-
päri alas asti. Laita liimaa välille ja loppuun. Halutessasi 
voit koristella kuusen. 

Tonttu villalangoista
Tonttuun voit käyttää villalankoja, nenäksi vaikka puuhelmi. Tar-
vitset myös viivoittimen, (pahvia), liimaa ja sakset. 

 Tehdään ensiksi tontun lakki. 
- Leikkaa saksilla vessapaperihylsystä noin 1,5–2 cm levyinen 
rengas

- Leikkaa langoista noin 30 cm mittaisia pätkiä. Apuna voit 
käyttää 15 cm mittaiseksi leikattua pahvin palasta. Sen ym-
pärille pyöritä lankaa sopiva määrä ja leikkaa toisesta päästä 
saksilla. 

- Taita lanka ja pujota renkaaseen vetämällä kaksinkertainen 
lanka (silmukka) renkaan keskeltä läpi. Tämän jälkeen langan 
toiset päät työnnetään silmukan läpi ja solmu vedetään jom-
paankumpaan renkaan reunaan. Tee näin, kunnes rengasta ei 
enää näe lankojen alta.

- Työnnä kaikki langat renkaan läpi  

       Sitten tehdään tontun parta
-Voit käyttää apuna pahvinpalasta tai pyörittää 
kämmenen ympäri sopivan määrän valkoista lankaa. 
Meillä oli 10 cm leveä pahvinpalanen apuna. Kun on 
tarpeeksi, sido keskeltä kiinni pidemmällä valkoisella 
langalla ja leikkaa saksilla kaikki silmukat auki.

Sitten yhdistetään lakki ja parta. Työnnä parran 
kiinnityslanka lakin läpi. Sido lakki erillisellä langalla. 
Leikkaa lakin tupsu sopivaksi. Varo ettet leikkaa sa-
malla kiinnityslankaa. Sido kiinnityslanka. Sitten vielä 
lisäät helmen tai vastaavan nenäksi. 
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jouluKILPAILU
Selvittämällä sekaisin olevat sanat löydät viereisistä kuvista kirjaimen, 
jonka sijoitat rivin päähän. Esim. HAAVI KUILU = kaulahuivi, jonka ku-
vasta löydät kirjaimen  R. Selvitettyäsi  kaikki sanat saat rivin loppuun  
ratkaisusanan,  jonka lähetät yhteystietosi kanssa. 

Lähetä vastauksesi 31.01.2023 mennessä osoitteeseen  Parikkalan Valo 
Oy / kilpailu, Parikkalantie 15, 59100 PARIKKALA tai sähköpostilla osoit-

teeseen  ritva.reinikainen@pavo.fi. Liitä mukaan myös yhteystietosi, 
jotta tiedetään arpaonnen sattuessa lähettämään palkinnot oikeaan 
osoitteeseen.

Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme palkintoa sekä kaikkien 
vastanneiden kesken kaksi lohdutuspalkintoa.

VALOVIESTIN KILPAILU 1/2022
Kilpailun ratkaisusana oli TYÖTURVALLISUUS. Suoritetussa arvonnassa voitot menivät Timo Myllyselle Helsinkiin, Ellen-Maria Hemmolalle Punka-
harjulle ja Taina Sarhilalle Espooseen. Lohdutuspalkinnon saivat  Johanna Solonen Heinolasta ja Kerttu Linden Särkisalmelta. 
Kiitos osallistuneille ja onnea voittajille. Palkinnot on toimitettu voittajille.

OLLIN KUMI

SARVET LAGIN

HAAVI KUILU

TOLU TUPPO

PUTKI KOTTERO

KRIISIT SAVEEN

KUMPU PALSTA

KAPUSI SUMU

KOKIT PAPAT

PILTTI REKO

HIRVAS NAKSU

MATELI HUILU

LUKITTU JORO

RAPISEE SVAP

LASTENSIVUT   LASTENSIVUT    LASTENSIVUT   LASTENSIVUT
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Julkaisemme osan ”Kesän parhaat hetket” -kilpailuun lähetetyistä piirustuksista 
tässä ja kevään 2023 lehdessä. Kiitos kaikille piirtäjille!

Kerttu 7 Vertti 4 Martta 5

Edith 5 Noel Siiri 8



Rauhallista Joulua
ja

Valoisaa Uutta Vuotta 
2023! 

Rauhallista JouluaRauhallista Joulua
jaja
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