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Sähkönmyyntiä ja 
sähköverkonrakentamista
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Koronaepidemia on jyllännyt ympäri maailmaa ja Suo-
messakin jo toista vuotta. Sähkönjakeluun epidemialla 
ei kuitenkaan ole ollut suurta vaikutusta. Sähkölinjoissa 
on pysynyt sähkö ja uutta sähköverkkoa on saatu raken-
nettua entiseen tahtiin. Sähköverkon saneeraukset ete-
nevät suunnitelman mukaan ja jonkinlainen saneeraus-
ten valmistumisvuosi on 2036, jolloin sähkömarkkinalain 
mukaiset ja Energiaviraston valvomat toimitusvarmuus-
investoinnit olisi oltava valmiina. Tällöin sähkökatkojen 
enimmäispituudet taajamien kaava-alueilla ovat 6 tuntia 
ja edellä mainittujen alueiden ulkopuolella 36 tuntia. 

Sähkönkuluttajien hintatietoisuus on kasvanut edelleen ja 
tähän olemme vastanneet entistä tarkemmin kuluttajan 
sähkönkäytön huomioon ottavan hinnoittelun avulla. Uu-
sista sähkönmyyntituotteistamme saat hyvän kuvan tästä 
lehdestä ja nettisivustoltamme, josta sähkönosto on tehty 
helpoksi ja sopimuksen teko onnistuu sähköisesti.

Sähkölaskutuksesta huolehtiva uusi asiakastietojärjestel-
mä on otettu käyttöön. Valtavasti työtä vaatinut määrit-
telyvaihe ja tietojen siirto uuteen järjestelmään on tehty 
alkuvuoden aikana ja nyt sähkönkäyttäjien kannattaakin 
katsoa sähkölaskua tarkemmin ja ottaa yhteyttä sähkölas-
kutukseen, jos jotain erikoista on laskulle ilmaantunut.

Uusi Oma Valo -palvelu on myös otettu käyttöön uuden 
asiakastietojärjestelmän myötä. Oma Valosta voit katsoa 
sähkökulutuksen toteutuneet arvot tunnin tarkkuudella. 
Uuteen järjestelmään kirjautuminen vaatii ensin rekiste-
röitymisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jon-
ka jälkeen käyttö onkin helppoa.

Vuoden alussa sähköpostiini tuli useampi ostotarjous 
Parikkalan Valon hallussa olevista omista osakkeista. On 
hienoa, että osakkeet kiinnostavat ja ne ovat haluttuja ja 
arvostettuja. Parikkalan Valon hallitus ei ole ollut aloitteel-
linen osakkeiden myynnin suhteen ja on päättänyt, että 
jätetyt tarjoukset eivät johda toimenpiteisiin.

Aloitin toimitusjohtajana toukokuun alusta ja toivon saa-
vani jatkaa yhtiön johdossa pitkään ja seurata mielen-
kiinnolla sähköistymisen kehittymistä niin autoilussa kuin 
muussakin toiminnassa, sillä päästöjen vähentäminen ja 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen kasvattaa 
väistämättä sähkönkäyttöä.

Onnitteluja tehtävään valinnasta on tullut, kiitos kaikille, 
onneakin tehtävässä tarvitaan.

Lämmintä ja Rauhallista Kesää! 

Olli Mattila 
Toimitusjohtaja

Kuva viime vuosituhannelta
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On tärkeää muistaa ilmoittaa osoite- ja pankkiyhteystieto-
muutokset, jotta osingonmaksu sekä mahdollinen kirjeen-
vaihto päätyy viivytyksettä oikeaan osoitteeseen.

Yhtiöltämme kysytään usein osakkeen markkina-arvosta. 
Koska osakkeemme ei ole julkisesti noteerattu, sillä ei ole 
virallista markkina-arvoa. Osakkeen arvo määräytyy osto- ja 
myyntitarjousten perusteella. Parikkalan Valo Oy ei kuulu ar-
vo-osuusjärjestelmään, joten paperinen osakekirja on säily-
tettävä huolellisesti. 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.

COVID-19

Koronapandemia
Parikkalan Valo Oy suhtautuu koronapandemiaan erittäin 
vakavasti. Toimimme huoltovarmuuden kannalta kriittisellä 
alalla, joten on kaikkien asiakkaidemme kannalta erittäin tär-
keää, että sähkönjakelu toimii moitteettomasti.

Yhtiössämme on perustettu koronaryhmä, joka seuraa val-
takunnallista ja alueellista tautitilannetta sekä viranomaisilta 
tulevaa ohjeistusta. Ryhmän vastuulla on harkita yhtiömme 
sisäiset COVID-19 tartuntojen torjuntatoimet ja epidemian 
aiheuttamien muutosten hallinta. 

Ohjeilla ja rajoituksilla pyrimme turvaamaan toimintamme 
koko laajuudessaan. Toistaiseksi emme ota vastaan asiak-
kaita ja vierailijoita toimitiloissamme. Asiakaspalvelupiste 
on suljettu, mutta palvelemme asiakkaitamme puhelimitse 
normaalisti. Henkilökuntaa on ohjeistettu varotoimista ja 
siivousta on tehostettu. Toimilla pyrimme välttämään tilan-
teen, jossa organisaation sisällä ilmenisi tartuntaketju.

Koronavirustilanteen johdosta emme toistaiseksi 
ota asiakkaita ja vierailijoita vastaan Parikkalan 
Valon toimitiloissa, mistä syystä toimistomme 
ovet on suljettu toistaiseksi.

Osakkeenomistajille



Olli Mattila

Energiatekniikan diplomi-insinööri  

Parikkalan Valon toimitusjohtaja 1.5.2021 alkaen

Kesätöihin Parikkalan Valoon vuonna 1988, 
vakituiseksi 1990

Asuu Parikkalassa, mökkeilee Savonlinnassa

Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi poikaa

Harrastaa veneilyä, yhdistystoimintaa, autoja

Seuraa mielenkiinnolla autoilun sähköistymistä



TERHI TORIKKA

Parikkalan Valo Oy valitsi keväällä toimitusjoh-
tajakseen kokeneen osaajan talon sisältä. Ver-
kostopäällikkönä pitkään toiminut Olli Mattila 
hoiti toimitusjohtajan pestiä ensin virkaateke-
vänä vajaan puolen vuoden ajan.

Toimitusjohtajan paikka avautui, kun Janne 
Rouvinen ilmoitti siirtyvänsä muualle joulu-
kuussa. Toukokuun alusta Mattila valittiin viral-
lisesti Parikkalan Valo Oy:n toimitusjohtajaksi.

56-vuotias Mattila toivoo saavansa viedä yh-
tiötä eteenpäin noin kymmenisen vuotta. ”Sii-
nä ajassa ehtii tapahtua paljon kehitystä alalla, 
mielenkiintoisia aikoja eletään.”

Mattila on syntynyt Kesälahdella ja asunut 
kouluaikanaan myös Savonlinnassa. Diplomi-
insinöörin opinnot hän suoritti Lappeenrannan 
yliopistossa.
”Yhtenä opiskelukesänä päätin pyrkiä kesä-
töihin Parikkalaan, joka oli minulle kodin ja 
opiskelupaikkakunnan välimaastoa”, Mattila 
muistelee.
Se oli helteinen kesä, jonka aikana Valo maa-
kaapeloi Simpeleen raviradan seutua. ”Hiek-
kaisen montun pohjalla kaapelia kiskoessa tuli 
kyllä hiki.”

Seuraavana kesänä Mattila pääsi toimistolle 
suunnittelutyöhön, ja kolmannen kesätyöpes-
tin jälkeen työt jatkuivat syksylläkin. Vuosien 
ajan Mattila vastasi yrityksen tietoverkosta ja 
silloisista ATK-järjestelmistä. ”Nyt niitä kut-
suttaisiin varmaan it:ksi”, Mattila naurahtaa. 
Opintonsa hän päätti tekemällä diplomityön 
työpaikalleen, ja työsuhde muuttui tuntityös-
kentelystä kuukausipalkkaiseksi vuonna 1995.

Uransa aikana Mattila on pitkään vastannut 
verkkopäällikkönä siitä, että kaikkien Parikka-
lan Valon asiakkaiden sähköt toimivat ja säh-
kön käyttö on turvallista. Nyt käyttöpäällikkönä 
jatkaa Timo Karhinen. Verkkopuolen esimies-
työ, kuten muukin esimiestyö, on edelleen osa 
Mattilan toimenkuvaa. Yhtiö työllistää nykyisin 
vajaat 30 henkilöä.

Toimitusjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä yhti-
ön hallituksen kanssa.
”Kokouskäytännöt ovat tulleet tutuiksi. Lisäksi 
iso osa käytännön työstä liittyy lakisääteiseen 
raportointiin.”

Mattilalle on selvää, että investoinnit toimitus-
varmuuden parantamiseksi jatkuvat edelleen 
tähdäten siihen, että yhtiön verkko on toimi-
tusvarma vuonna 2036.
”Suunnitelmaa siitä, miten tavoitteeseen pääs-
tään, päivitetään jatkuvasti”, Mattila kertoo.

Laajat investoinnit ovat syy siihen, ettei Mat-
tila voi luvata asiakkaille halpaa sähkönsiirtoa. 
”Kustannustehokkuus on se, mihin pyritään. 
Tämä alue ja sähköverkko on niin hajanainen, 
että se vaatii tietyn euromäärän.”

Toinen johtava ajatus Mattilalla on se, että 
sähkönmyynti olisi kannattavaa liiketoimintaa. 
Joka vuosi se ei ole ollut. ”Yhtiö on pidettävä 
kannattavana, se on luonnollisesti osakkeen 
omistajien tahto.”Parikkalan Valon tavoite on 
olla mukana Suomen tulevissa energiantuo-
tantoyhtiöissä, kuten esimerkiksi Fennovoi-
massa ja joissakin tuulivoimalaitoksissa.

Liikenne sähköistyy kiihtyvällä vauhdilla. Tätä 
muutosta Mattila seuraa mielenkiinnolla. Säh-
köistyminen tulee vaatimaan paljon lisää la-
tauspaikkoja. Toistaiseksi Valon alueella ei ole 
tehty isoja lataukseen liittyviä investointeja, 
mutta joitakin sähköautojen latauspisteitä seu-
dulta jo löytyy.

”Sähköä latauspaikkoihin riittää kyllä, se ei 
lopu”, Mattila lupaa. Paikallisesti latauspaikat 
saattavat kuitenkin vaatia isoja tehoja, joita 
Parikkalan Valolla löytyy sopivasti esimerkiksi 
Särkisalmen ABC-aseman läheltä isosta muun-
tajasta.

Mattilan perheessä ei toistaiseksi sähköautoa 
ole.
”Ehkä muutaman vuoden päästä voisi olla kak-
kosautona”, Mattila pohtii ja ennustaa, että 
sähkön akkuvarastointi kehittyy rajusti seuraa-
vien kymmenen vuoden kuluessa.

Parikkalan Valon vahvuuksina Mattila näkee 
paikallisuuden sekä hyvän ja ammattitaitoi-
sen henkilökunnan. ”Meille on tärkeää pyrkiä 
pitämään alue virkeänä ja käyttää paikallisia 
palveluita.”

Mattila itse on asunut Parikkalassa yli 30 vuot-
ta. Perheeseen kuuluvat vaimo sekä kaksi 
poikaa. Vapaa-aikanaan tuore toimitusjohtaja 
suuntaa usein mökille Savonlinnan Moinsal-
meen.
”Siellä pääsee helposti eroon sähköajatuksista, 
koska mökillä on vain aurinkopaneelit, joilla 
hoidetaan valaistus ja laitteiden lataaminen.”

Kesällä mies viihtyy veneilemässä Saimaalla. 
Lähellä sydäntä ovat myös harrasteautot. Tal-
lista löytyvät BMW ja Corvette. Lisäksi Mattila 
on mukana yhdistystoiminnassa, kuten Lions 
Club Parikkala/Siikalahdessa ja Parikkalan 
Omakotiyhdistyksessä.

”Matkailua olemme harrastaneet myös. Kovas-
ti jo odotetaan rokotuksia ja rajoitusten poistu-
mista”, Mattila myöntää.

Yhtiönä Parikkalan Valo on Mattilan mukaan 
selvinnyt korona-ajasta toistaiseksi varsin hy-
vin. Asiakaspalvelu on ollut suljettuna, mutta 
muuten toimitalolla on tilavaa ja asentajat ovat 
toimineet vain tietyissä työryhmissä. Monet si-
säisistäkin palavereista on hoidettu teamsilla ja 
osa väestä on työskennellyt paljon etänä. 
”Tiettävästi yhtään koronatapausta ei ole meil-
lä ollut.”

Kaapelimontusta johtajan huoneeseen – 
Olli Mattilasta Valon uusi toimitusjohtaja

Toukokuun alussa toimitusjohtajana aloittanut Olli Mattila tuli yhtiöön 
kesätöihin vuonna 1988 ja on palvellut Parikkalan Valoa koko työuransa. 

”
Yhtenä opiskelukesänä päätin 
pyrkiä kesätöihin Parikkalaan, 
joka oli minulle kodin ja opiske-
lupaikkakunnan välimaastoa”, 
Mattila muistelee.
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Koitsanlahden yritykset Koitsanlahden yritykset 

Kukkokievari syntyi lähes sattumalta

Patsaspuiston pysäköintialueen laidalla viime keväänä toimintansa 
aloittanut Kuutostien Kukkokievari sai koronakeväänä reippaan alun, 
kun kotimaan matkailu nousi huimaan suosioon. Oli lähes sattumaa, 
että tyhjillään ollut kioski heräsi eloon. 

”Satuin pysähtymään tähän, ja soitin kioskin seinässä olevaan nume-
roon. Jo viikon kuluttua siitä Kukkokievari oli auki”, yrittäjä Ilkka Kero-
nen kertoo. Nyt hän omistaa kioskirakennuksen ja on tehnyt tontista 
pitkän vuokrasopimuksen. 

Keronen hoitaa kievarin toimintaa pääasiassa puolisonsa Anne Pellisen 
sekä pariskunnan tyttären kanssa. Lisäksi käytetään apuvoimia tarpeen 
mukaan. Päätyönään Keronen on ennen Kukkokievaria myynyt ruokaa 
isoissa tapahtumissa.

Toimintaa on tarkoitus jatkaa, mutta tuleva kesä oli toukokuun alussa 
tapahtumien osalta vielä arvoitus. Joka tapauksessa odotukset kesän 
suhteen olivat positiiviset.”Uskon, että tulee vähintään yhtä vilkas kesä, 
jollei vilkkaampi kuin viime kesä oli.”

Kukkokievari on avoinna joka päivä aamukahdeksasta iltaseitsemään tai 
kahdeksaan. Nimensä mukaisesti kievarissa myydään kalakukkoja, joita 
saapuu lisää kesäaikaan kolmesti viikossa. Kahvilasta saa myös muun 
muassa lettuja, kahvia ja pullaa. Kesällä tarjolla on välillä myös paistet-
tuja muikkuja.

 Ilkka Keronen ja Anne Pellinen tykkäävät myös jutella Kukkokievarissa piipahtavien asiakkaiden kanssa. 

Parikkalan etelälaidalla Koitsanlahden kylässä on tarjolla monenlaisia herk-
kuja sekä aamiaismajoitusta, huikeaa ITE-taide -elämystä unohtamatta. 
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Kakkuja, nokipannukahveja ja pitoja rajoitusten puitteissa

Juhlien järjestäminen on ollut viime aikoina koronarajoitusten vuoksi 
hankalaa. Se näkyy myös Koitsan Pito & Palvelun varauskalenterissa.

”Tarjouksia on kirjoitettu paljon, mutta monet alkukesän juhlat ovat vie-
lä epävarmoja”, yrittäjä Sirpa Tolvanen kertoo toukokuun alussa.
Etenkin heinä- ja elokuulle varauksia on jo paljon. ”Viime kesänä kiire 
alkoi, kun kokoontumisrajoitus nousi 50 henkeen.”

Rajoitus oli siitä sopiva, että Sirpa pystyi hoitamaan valtaosan juhlista 
puolisonsa Jukka Hämäläisen kanssa kahdestaan. Ulkopuolista työvoi-
maa ei juuri tarvittu.

Kiirettä riitti myös majoituspuolella. Yrityksen toimipaikkaan, Koitsan-
lahden entiseen kouluun remontoiduissa huoneissa majoittui ennä-
tysmäärä matkailijoita. Tiloissa on kaksi kahden hengen huonetta sekä 
perhehuoneisto. Majoitukseen sisältyy aamiainen, jossa pääsee maiste-
lemaan myös emännän leivonnaisia. 

Tolvasen monipuolinen yritys tarjoaa myös kotipalvelua, kuten siivouk-
sia sekä hoivaa vanhuksille. Uusin suuntaus on erähenkisten ja elämyk-
sellisten ruokailujen sekä nokipannukahvien järjestäminen. Lähin paikka 
nuotiokahvitteluun on yrityksen omalla pihamaalla, mutta tilauksia toi-
mitetaan myös esimerkiksi lähiseudun laavuille.

Koulun laajalle pihamaalle nousee kesäksi teltta, jolla saadaan lisää ti-
laa juhlijoille. Enimmillään Koitsan Pito & Palvelussa on juhlinut yli sata 
henkilöä. Sisätiloissa paikkoja on noin 40:lle. Seurueen minimikoko on 
kymmenen henkilöä. Yrityksestä voi tilata myös esimerkiksi karjalan-
piirakoita ja kakkuja. Emäntä taitaa ansiokkaasti myös gluteenittoman 
leivonnan. 

Simpelejärvi antaa kalaa sekä kauniin maiseman

Laatokan portin yhteydessä toimiva PariKalaa ky on monelle Karjalas-
sa mökkeilevälle vakio pysähdyspaikka mökkimatkan varrella. Mukaan 
haetaan savukalaa ja nautitaan ehkä samalla lohikeittoa matkaevääksi. 
Valikoimassa on savu- ja suolakaloja sekä tuoretta kalaa. Yrityksen uusin 
hittituote ovat lohipihvit, joita myös vanhempiensa apuna yrityksessä 
toimivat 15- ja 16-vuotiaat pojat osaavat jo paistaa.

”Moni soittaa ja varaa kalaa etelästä tullessaan, ja vie mukanaan kyl-
mälaukullisen kalaa takaisin lähtiessään”, yrittäjä Caki Bogucani kertoo. 
Hän tarjoaa puolisonsa Eminan kanssa matkailijoille myös majoitusta 
hotelli Laatokan Portissa.

Kuhat ja ahvenet tulevat pääosin vieressä liplattavasta Simpelejärves-
tä, muikut Pyhäjärvestä Uukuniemeltä tai Puruvedestä Kesälahdelta. 
Valikoimassa on myös porotuotteita, säilykkeitä, mätiä sekä mehuja. 
Hotellin tiloissa on mahdollista järjestää tilausruokailuja. Myös kala-
tuotteiden kotitoimituksien aloittamista harkitaan lähinnä ikäihmisten 
palvelemiseksi.

Kalamyymälä ja majoituspalvelu toimii pääasiassa yrittäjäperheen voi-
min. Kauppa on avoinna joka päivä 10-18.

”Simpelejärvi on tässä sitä parasta kultaa, kalan lisäksi se antaa meille 
puhdasvetisen uimarannan ja upean maiseman”, Bogucani sanoo katso-
en myymälästä ulos järvelle.

TERHI TORIKKA

odottavat vilkasta kesääodottavat vilkasta kesää

Sirpa Tolvanen paistaa usein karjalanpiirakoita, pataleipiä ja 
erilaisia kakkuja. 

Caki ja Emina Bogucani valmistavat laadukasta savukalaa vuosien 
kokemuksella. 
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Kymmenes kesä lähiruokaa ja burgereita

Iloisen Pässin Maalaispuoti Koitsanlahden vanhassa kyläkaupassa luot-
taa tuttuun konseptiin myös tulevana kesänä. Alkava kesä on yrityksen 
kymmenes. Ravintolan suosituimpia annoksia ovat lähiraaka-aineista 
tehdyt burgerit, erikoisuuksina muun muassa biisoni ja mangalitzan vil-
lasika. Kumpiakin eläimiä kasvatetaan Parikkalassa, biisoneita Hovilan 
tilalla Uukuniemellä ja mangalitzoja Toivolan tilalla Intsilän kylässä.
 
Kasvisburgerien suosio on viime vuosina kasvanut. Puodin kasvisburge-
rin perinteinen juurespihvi saa tänä kesänä rinnalleen härkäpapuisen 
vegaanisen vaihtoehdon. Luomuhärkäpavut tulevat Joutsenosta Tyyne-
län tilalta. Ravintolassa ja myymälässä asiakkaita palvelee uusi ravintola-
päällikkö. Kesäksi hänen avukseen tulee ainakin kolme kesätyöntekijää.

”Itsekin koetamme ehtiä tiskin taakse aina kun se on mahdollista, mutta 
kesä on kiireistä aikaa myös toisessa yrityksessämme Papinniemen mat-
kailualueella Uukuniemellä”, yrittäjä Niko Hälvä kertoo.

Puodin pihalla asiakkaita tervehtivät tänäkin kesänä kanit ja lampaat. 
Myymälän valikoimaa päivitetään jatkuvasti tarjonnan mukaan. Myy-
tävänä on lähiruokatuotteiden lisäksi muun muassa palashampoita ja 
kotimaisia lastenvaatteita. Neulekirjoja julkaissut tekstiilitaitelija Sanna 
Vatanen pitää puodissa kesällä Pop up -lankakauppaa. 

Mansikoiden ohessa kahvilaa ja kirppistelyä

Hallikaisen Marjatilalla tulevaan kesään katsotaan kevyemmin mielin 
kuin vuosi sitten.

”Näyttää siltä, että vakiopoimijamme Venäjältä pääsevät töihin tänä 
kesänä”, Satu Hallikainen kertoo. Tila tarvitsee oman väen lisäksi 6-7 
työntekijää.

Viime kesän koronarajoituksista johtuvan työvoimapulan pelasti man-
sikoiden itsepoiminnan suuri suosio. Kauppoihin marjoja saatiin toimi-
tettua vain kesän alussa, muuten tila keskittyi tilauksien täyttämiseen ja 
itsepoimintaan. Ne ovat etusijalla tänäkin vuonna. 

Satu ja Ilmari Hallikainen viljelevät mansikkaa noin 1,5 hehtaarin alalla. 
Lajikkeina ovat aikaiset Sonata ja Rumba, pääsatokauden Polka ja myö-
häisempi Malvina. Lisäksi tilalla kasvatetaan tyrniä ja pensasmustikkaa. 
Tilan oma myymälä on avoinna ainakin pääsatokauden ajan. Tämän ke-
sän uutuuksia valikoimassa ovat muun muassa mansikkainkiväärijuoma 
sekä tyrnimansikkahillo.

Koitsanlahden kyläyhdistys on aikeissa pitää tilalla heinäkuussa kahvilaa 
sekä kirppistä. Perinteisiä, alueen tuottajia ja toimijoita yhteen kokoavia 
Tyrnimarkkinoita Hallikaisen tilalla vietetään 11. syyskuuta.

Satu ja Ilmari Hallikainen suuntaavat kesään toiveikkaalla mielellä. 
Mansikat ovat viileästä keväästä huolimatta lähteneet kasvuun hyvin. 

Koronasulun aikana työnsä aloittanut ravintolapäällikkö Sanni Hirn toi-
voo, että kesästä tulee kevättä vilkkaampi Iloisessa Pässissä.  
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Patsaspuisto vetää matkailijoita magneetin lailla

Veijo Rönkkösen ITE-taidekeidas patsaspuisto tunnetaan ulkomaita 
myöten. Välillä pelottavaksikin kuvaillussa ainutlaatuisessa taidepuistos-
sa vieraili viime kesänä noin 50 000 kävijää.

”Määrä on arvio. Mutta viime kesä oli ennätys ainakin minun aikanani”, 
puistopehtoori Atte Paju sanoo.

Kesäksi puistoon asennetaan uusia opastekylttejä, jotka kertovat isom-
mista kokonaisuuksista, kuten joogapuistosta ja piiskuupetäjästä. Tekstit 
ovat sekä suomeksi että englanniksi. Upea puutarha kohenee entises-
tään, kun sinne rakennetaan uusia kukkapenkkejä. Jo ennen niitä puis-
tossa kasvaa ainakin 500 eri kasvilajia. Tapahtumia ei toistaiseksi ole 
suunnitteilla.

Puiston 2-5 euron pääsymaksu pysyy ensi kesänä ennallaan. Sen voi 
maksaa joko käteisellä puistoon tullessa tai kortilla putiikissa. Putiikki on 
avoinna kesäkauden ajan. Siellä toimii pienimuotoinen kahvila ja 

myynnissä on puistoon liittyviä tuotteita kuten T-paitoja, taidejulisteita, 
kangaskasseja ja puiston tyrneistä keitettyä hilloa.

Paju odottaa tulevasta kesästä viimevuotisen kaltaista. Kävijöitä oli val-
tavasti ja myös kummipatsastoiminta nousi suureen suosioon. ”Viime 
kesänä varattiin noin 80 uutta kummipatsasta.” Kummipatsaan lunas-
taminen kahdeksi vuodeksi on tapa tukea puiston toimintaa. Tukijoissa 
on sekä yrityksiä, yhteisöjä että yksityisiä henkilöitä. Tukija saa nimensä 
kylttiin patsaan edustalle.

Parikkalan Valo ryhtyi patsaskummiksi tänä vuonna. Yrityksen kummi-
patsas on kalasääskien pesää pylvään päässä kuvaava teos.

Pajun lisäksi puistossa työskentelee palkkatuella kaksi kesätyöntekijää. 
Asiakkaita palvelevat alueella nykyisin myös vessat, jotka hankittiin vii-
me kesänä Säästöpankkisäätiön myöntämällä apurahalla. 

Kummipatsaat ovat suosittuja, kertoo Atte Paju. 
Parikkalan Valo ryhtyi kalasääskiä kuvaavan patsaan kummiksi keväällä. 
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SÄHKÖNMYYNTI

Vuoden kestänyt projekti asiakastietojärjestelmän uusimiseksi 
saatiin valmiiksi huhtikuussa 2021. Uudeksi työkaluksi valikoi-
tui Solteqin inWorks -järjestelmä. 

Nykyaikaisista vaihtoehdoista nimenomaan inWorks oli ko-
konaisuudeltaan juuri meille paras vaihtoehto. Uusiminen oli 
tarpeen järjestelmien yhteensopivuuden ja prosessien toimi-
vuuden varmistamiseksi, kun siirrymme käyttämään valtakun-
nallista keskitettyä tiedonvaihtoratkaisua talvella 2022.

Sähköyhtiön kaikissa järjestelmissä tärkeintä on tietoturvalli-
suus. Se pitää sisällään eritoten asiakastietojen turvaamisen. 
Tuntitason mittaustiedot pitää saada laskulle, ja taseen selvi-
tystietojen pitää liikkua, jotta eri myyjien laskutus toimii. In-
tegraatiota on useisiin muihin järjestelmiin, jotka tukevat mm. 
sähköverkon käyttöä, laskutusta ja sähkönmyyntiä.

Muutosta voisi verrata siihen, että konepajassa vaihdettaisiin 
kerralla kaikki työkoneet, mutta tismalleen samojen tuotteiden 
valmistuksen pitää jatkua heti, kun uudet koneet on asennet-
tu. Voitte kuvitella, että koulutusta ja testausta on siis tehty 
erityisesti viimeisen puolen aikana paljon. 

Asiakkaille muutos näkyy muutamana muutoksena. Esimer-
kiksi sähkölaskumme ulkoasu muuttuu hieman. Pyrimme 
parhaamme mukaan parantamaan laskun luettavuutta ja sel-
keyttämään sen ulkoasua – joskin joukko lakisääteisiä tietoja ja 
erittelyjä on pidettävä edelleen mukana.

Aivan ilman asiakkaille näkyviä haittojakaan ei näistä moni-
naisista muutoksista selvitty, valitettavasti. Jotkut palvelumme 
ovat muutostöiden takia toimineet väliaikaisesti eri tavalla kuin 
aiemmin, ja esimerkiksi kaikkia asiakkaittemme omia tietoja ei 
ole ollut palveluissa reaaliaikaisesti näkyvissä. Pahoittelemme 
asiakkaille aiheutunutta ylimääräistä vaivaa!

Oli aikamoinen atk-revohka,
mutta nyt tuli valmista!

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Meillä on ollut useita palveluamme parantavia kehitysasioita työn alla ja olemme 
saaneet ne kaikki asiakkaidemme käyttöön tämän kevään aikana.

Tänä keväänä Parikkalan Valossa on otettu digiloikkaa oikein hartiavoimin. Pääta-
voitteena on ollut tietenkin palvelumme parantaminen, ja nyt sen uskaltaa jo ääneen 
sanoa: kaikki uudet järjestelmät on testattu ja otettu käyttöön.

Seuraavassa lyhyesti kaikesta siitä, minkä parissa olemme touhunneet.

ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ
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OMA VALO

Rekisteröidy ja luo oma tunnus kotisivuillamme.

Oma Valo –palvelu uusiutui kokonaan uuden asiakastietojär-
jestelmän mukana. Jatkossa se on käytettävissä sekä myynti- 
että siirtoasiakkaillemme.  

Palveluun pääsee kotisivujemme oikeassa yläkulmassa olevaa 
nappia klikkaamalla. Palvelun käyttöönotto edellyttää uutta re-
kisteröitymistä kaikilta asiakkailtamme. 

Palvelua voi käyttää Parikkalan Valo Oy:n asiakkaat tai asiak-
kaan edustaja. Kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaat rekiste-
röityvät palveluun verkkopankkitunnuksilla. Yritysasiakkaat 
käyttävät joko yrityksen verkkopankkitunnuksia tai omia hen-
kilökohtaisia pankkitunnuksia.

Palvelussa voi tällä hetkellä katsella omia käyttötietojaan, il-
moittaa yhteystietojen muutoksesta ja tarkistaa omat sopi-
muksensa. Sen käyttäminen on siis ehdottomasti kätevin tapa 
seurata omaa sähkön käyttöä – mittarilukemia ei tarvitse enää 
kirjoittaa ruutuvihkoon!

Mikäli puhelinnumeronne tai sähköpostiosoitteenne on muut-
tunut, muutoksen ilmoittaminen on kätevintä Oma Valon kaut-
ta.

Uusia toiminnallisuuksia lisätään palveluun vielä myöhemmin!
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KOTISIVUT

www.parikkalanvalo.fi - Parempi käytettävyys myös mobiililait-
teille

Kotisivujen uusinta on ollut työn alla jo tovin. Vanhat sivut 
olivat jo muutaman vuoden vanhat, ja tällä täysremontilla si-
vustolle haluttiin luoda uuden ulkoasun lisäksi nykyajan vaati-
musten mukaista käytettävyyttä ja palveluiden löydettävyyttä 
asiakkaille. 

Sivut toimivat nyt hienosti myös mobiililaitteilla. 

Uutuutena verkkosivuillemme avattiin ”verkkokauppa”, jossa 
voi laskea itselleen yksilöllisen tarjouksen ja tehdä kanssamme 
sopimuksen – mihin aikaan vuorokaudesta kullekin parhaiten 
sopii. Sivuilla onnistuu kaikkien sähkönmyyntisopimuksien te-
keminen. Myös aikaisemmin laskettuun tarjoukseen pääsee 
palaamaan sähköpostiin saapuneesta linkistä.

Erityisesti näin kesäkaudella vinkki mökkeilijöille, joiden sähkö-
sopimuksen uusiminen on ajankohtaista: käykäähän laskemas-
sa tarjous Täsmä Valo- tai Täsmä Valo+ -tuotteilla!

Myös häiriötiedottamiseen on lisätty tehoja verkkosivujen uu-
distumisen yhteydessä. Mikäli meillä on tiedossa oleva sähkö-
verkon häiriö, kertoo asiasta heti sivullemme tultaessa sivun 
yläreunassa oleva punainen huomautus. Sitä klikkaamalla pää-
see katsomaan tarkemmin, että missä vika on.
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ROPO CAPITAL

Tuottaa	jatkossa		maksamiseen	liittyvät	asiakaspalvelumme

Osana	järjestelmäuudistustamme	siirtyy	maksupalveluneu-
vontamme	Ropo	Capitalin	hoitoon.	Yhteistyöllä	pystymme	
tarjoamaan	asiakkaillemme	monipuolisempia	palveluvaih-
toehtoja	ja	laajempia	palveluaikoja.	Meille	yhteistyö	mah-
dollistaa	keskittymisen	omaan	ydintekemiseemme	ja	asian-
tuntevaan	palveluun	sähköasioissa	entistäkin	paremmin.

Käytännössä	 Ropo	 Capital	 tuottaa	 laskun	 maksamiseen,	
eräpäivätiedusteluihin,	 maksuaikatauluihin	 yms.	 liittyvän	
asiakaspalvelun	 kokonaisuudessaan.	 Näissä	 asioissa	 pyy-
dämmekin	asiakkaita	ottamaan	suoraan	yhteyttä	heihin.

Samaan	asiaan	liittyen:	olettehan	huomioineet,	että	sähkö-
laskumme	tilinumero	muuttui	 25.01.2021	 alkaen	 laskute-
tuissa laskuissa.

Maksutilannetta	 laskujemme	osalta	 voi	parhaiten	 seurata	
osoitteessa	https://www.ropo-online.fi/

SÄHKÖNMYYNTI

Laskun maksamiseen liittyvät tiedustelut 
(eräpäivän siirrot, maksusuunnitelmat sekä laskukopiot)

Ropo Capital Oy

Avoinna ma-pe klo 8-20 la 10-15

puhelimitse numeroon 09-4246 1334

Sähköpostitse: parikkalanvalo@ropocapital.fi 

www.ropo-online.fi palvelee verkossa 24/7

Laskun sisältöön liittyvät tiedustelut
Parikkalan Valon Asiakaspalvelu

Puh. 05 439 0203

asiakaspalvelu@pavo.fi

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ



Valo-tuoteperheemme antaa kaikkien aikojen monipuolisimmat mahdollisuudet 
sähkön käytön yksilöimiseen. Voit vaikuttaa entistä paremmin siihen, paljonko 

sähköstäsi maksat. Hinnoittelumme on reilua, sillä se on läpinäkyvää, markkina-
ehtoista ja yksilöllistä. Mihin tahansa Parikkalan Valo Oy:n myymään sähkö-
tuotteeseen on mahdollista lisätä Vihreä Valo  -sopimus, jolloin myyty sähkö 

on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä.

Lue lisää sähkötuotteistamme ja sähkön alkuperästä 

Myy tuottamasi sähkö meille 
Aurinkoisena päivänä paneelisi saattavat tuottaa sähköä yli oman tarpeesi. 
Parikkalan Valon asiakkaana voit myydä ylimääräisen sähkösi meille tuotanto-
hetken hintaan. Tuotantolaitoksesi kytkennästä sähköverkkoon tulee sopia 
paikallisen sähkönsiirtoyhtiön kanssa. Lue lisää pientuotannosta osoitteessa 

Älykäs sähkö 
on nyt kaikkien 

ulottuvilla

V
ih

re
ä Valo

100% uusiutuvaa energiaa

Lisättävis sä kaikkiin sähköso
pim

uk
si
in
.

Optimoitua sähkön-
hankintaa yrityksille

Bisnes Valo -sähkötuote sopii yrityksille, joiden 
sähkön käyttö on yli 200 MWh vuodessa. Bisnes Valo 

tuo tukkumarkkinat lähemmäs yritystä mahdollistaen 
yksilöllisen, tarpeen mukaisen sähkönhankinnan sekä 

hintavaihteluiden tehokkaan hyödyntämisen. Autamme 
Bisnes Valo -asiakkaitamme sähkönhankinnan 

optimoinnissa.

Yksinkertainen 
ja huoleton

Kesto Valo  on perinteinen vakiohintainen sähkö-
tuote. Hinta muodostuu sähkön hinnasta ja kuukausi-

maksusta. Tämä tuote sopii sinulle, jos arvostat 
vaivatonta valintaa, jonka kanssa sähkölaskua ei 
tarvitse jännittää. Kanta-asiakkaamme saavat 

tuotteesta kuuden prosentin alennuksen. 
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus. 

Mukavuuden-
haluiselle

Q Valo on neljästi vuodessa markkinoiden mukaan 
päivittyvä sähkötuote. Hinta muodostuu kauden 

ajantasaisesta sähkön hinnasta ja kuukausimaksusta. 
Tämä tuote sopii sinulle, jos haluat pysyä mukana 

sähkön hintakehityksessä, etkä toivo sähkölaskuusi 
ikäviä yllätyksiä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus. 

Yksilöllinen 
ja vakaa

Täsmä Valo  on uuden ajan määräaikainen ja vakio-
hintainen sähkötuote. Yksilöllinen hinta muodostuu 

tarkasti sopimuksen tekohetken tukkumarkkina-

on voimassa koko sopimuksen ajan. 

Aktiiviselle seuraajalle
Spot Valo  on muuttuvahintainen sähkötuote, joka sopii aktiivisille seu-
raajille. Sähkön tuntihinta perustuu tunneittain päivittyviin pohjoismai-
siin markkinahintoihin. Voit hyödyntää halvat tunnit seuraamalla hinnan
kehitystä Fingridin Tuntihinta-sovelluksella, Oma Valo -palvelussa tai 
NordPool-pörssin sivuilla. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. 

Yksilöllinen ja joustava
Täsmä Valo+  on moderni määräaikainen sähkötuote, jossa yhdistyvät vakio-
hinnan tuoma turvallisuus ja muuttuvan hinnan vaikutusmahdollisuudet. 
Vakio-osa muodostuu sopimuksen tekohetken tukkumarkkinahintojen ja 

sähkön hintaan sopimuskauden aikana hyödyntämällä halvat tunnit. 
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VERKKOPALVELU

Katsaus säävarman verkon rakennukseen

PEKKA SUOMALAINEN
TYÖPÄÄLLIKKÖ

Viime vuoden aikana valmistuneet verkon-
saneerausalueet:

Mäkipirtti, Siikalahti, Kaukola, Kannas, Tyrjänsalo, Kolmikanta, Kinnar-
salmi ja Tönkivaara.
Näillä alueilla rakennettiin keskijänniteverkkoa sekä maakaapelina 
että ilmajohtona. Pienjänniteverkko uusittiin maakaapeliksi lähes ko-
konaan.

Tällä hetkellä työn alla:

Kesusmaantien alueen verkon saneeraus aloitettiin pylväiden nostolla 
viime syksynä. Talven aikana vedettiin langat ja kytkettiin uuteen lin-
jaan sähkö. Nyt alueella tehdään pienjänniteverkon maakaapeliasen-
nuksia. Kesusmaa - Intsilä tien varteen rakennetaan uusi ilmajohto. 
Pylväät nostettiin kevään aikana. Lankojen veto ja maakaapeleiden 
asennukset tehdään myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Kannas 
- Tyrjä alueella asennetaan pienjänniteverkon maakaapeleita. Tavoit-
teena on saada uusi verkko käyttöön elokuun loppuun mennessä.

Loppukesällä aloitetaan kaapeleiden veto Änkilästä Koitsanlahden 
suuntaan. Suunnittelutyöt ovat tätä kirjoitettaessa käynnissä.

Mikko Nokelainen ohjaamassa pienjännitekaapelia auraan Kannaksella pellon reunassa. Hyvässä maassa kaapelin 
auraaminen etenee lähes kävelyvauhtia. Valmistelut ja esiauraus vievät kuitenkin ajasta suurimman osan. Kaapelin 
maahan asennus auraamalla on joka tapauksessa nopeampaa kuin kaivamalla ja onneksi auraaminen on useim-
miten mahdollista haja-alueella.
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Puistomuuntamokopin paikalleen nosto menossa. 
Taustalla näkyvä pylväsmuuntamo purettiin pois.
Puistomuuntamoita rakennetaan tämän vuoden 
aikana n 15 kpl. Uusia pylväsmuuntamoitakin ra-
kennetaan n. 20 kpl.

Keskijännitekaapelijatkosta tekemässä Niko Nokelainen ja Aleksi Roisko. 20 kV kaapelin 
jatkoksen tekeminen on tarkkaa työtä ja aikaa siihen kuluu n. 4 h / jatkos. Jatkoksen 
pitää pysyä kuivana tekemisen ajan, joten sateen varalta on teltta syytä olla varattuna 
lähellä. Tämän kesän aikana tehdään parikymmentä jatkosta.

Kuvassa on meneillään ilmajohdon rakentaminen Intsiläntien varressa. Pylväi-
den nosto tehtiin toukokuun aikana. Lankojen veto tehdään myöhemmin. Kesäl-
lä keskitytään maakaapeleiden asentamiseen ja lankojen veto jätetään sen takia 
myöhempään ajankohtaan. Kuvassa oikealla Juhani Lajunen opastaa Viljami Hau-
takoskea haruslukon asentamisessa. Viljami opiskelee Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulussa ja on kesän ajan harjoittelemassa verkostotöissä.
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Siilit heräävät talvihorroksesta alkukesästä ja niitä alkaa nä-
kymään pihapiirissä ruokaa ja lajitovereita etsimässä. Herän-
nyt ”piikkipallo” voi painaa alle 300 grammaa, mutta se lihoo 
nopeasti. Urokset ovat isompia kuin naaraat, mutta siilin koko 
riippuu muistakin seikoista. Kummatkin ovat kuitenkin melko 
samannäköisiä. Siili on rauhoitettu piikikäs nisäkäs, joka liik-
kuu yöaikaan.

Luontaista ravintoa siilille ovat esim. muurahaiset, hämähä-
kit, kovakuoriaiset, toukat, etanat, sammakot. Pihalla käyvää 
siiliä voi ruokkia matalalta astialta keväällä ja syksyllä esim. 
liotetulla kissan kuivamuonalla tai purkkiruualla ja vedellä. 
Maitoa siilille ei saa antaa, sillä siitä se saa  mahavaivoja. Eikä 
myöskään raakaa kalaa, leipää ja pullaa, pähkinöitä eikä au-
ringonkukansiemeniä. Siilit kannattaa syöttää aina samassa 
paikassa, koska niillä on hyvä paikkamuisti. Syksyllä ruokintaa 
jatketaan niin kauan kuin siilejä käy syömässä. Siili itse tietää, 
milloin on aika mennä horrokseen. ÄLÄ LOPETA RUOKINTAA 
KESKEN!

Pihapiiriin voi rakentaa myös talvipesiä. Pesän sijaan siilille voi 
jättää risu-, lehti- ja oksakasoja. Siili itse rakentaa pesänsä mo-
nenlaiseen paikkaan esim. maankoloon, puunjuuren, tiheiden 
pensaiden, kaatuneen puunrungon, vajan tai lattian alle. Siili 
vaipuu talvihorrokseen lokakuun tienoilla, jolloin sen aineen-
vaihdunta hidastuu. Talvihorroksen pituus riippuu ilmastosta, 
yksilön ominaisuuksista ja sukupuolesta. Yleensä horros kestää 
noin seitsemän kuukautta.

Siili elää keskimäärin kolmen tai neljän vuoden ikäiseksi. Suurin 
osa siileistä kuolee ensimmäisen elinvuotensa aikana. Mutta 
jopa seitsemän vuoden ikä on mahdollinen suotuisissa oloissa. 

Haju on siilin tärkein aisti. Siili käyttää ravinnonhankintaan ha-
juaistin lisäksi myös kuuloaistia, jonka avulla se pystyy havait-
semaan mm. selkärangattomia eläimiä. Siilin näkö on melko 
heikko, mutta pitkillä viiksikarvoilla se pystyy tunnistamaan 
liikettä ilmavirrasta.

Siileillä ei ole reviirejä, joita ne puolustaisivat. Siilit tulevat toi-
meen keskenään melko hyvin. Urossiilit tappelevat joskus kes-
kenään. Tapellessaan siilit puskevat ja yrittävät purra toisiaan 
jaloista. Heikompi osapuoli luovuttaa yleensä nopeasti. Ruo-
kintapaikalla voi myös kuulla siilien tuhinaa.

Siiliemo synnyttää 2-10 poikasta. Poikaset ovat karvattomia, 
sokeita ja kuuroja.  Ne ovat vain 6-10 cm pitkiä ja painavat 
8-25 grammaa. Piikit ovat piilossa vaaleanpunaisen ihon alla. 
Emo imettää poikasia 4-6 viikon ajan. Poikaset seuraavat emo-
aan vielä pesästä lähdön jälkeen ja imevät sen maitoa vielä 
kolmen viikon ajan. Sen jälkeen poikaset aloittavat itsenäisen 
elämän. 

Jos huomaat siilin loukkaantuneen, ota siili laatikkoon ja vie 
lämpimään sisätilaan. Ota yhteyttä luonnonvaraisia eläimiä 
hoitavaan eläinlääkäriin tai asiantuntevaan hoitajaan, jotka 
neuvovat mitä pitää tehdä. Netistä löytyy myös paljon ohjeita 
esim. miten tehdä siilille talvipesä.

LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT

SIILI, 
sympaattinen karvanaama
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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. EHKÄ UUNI = HEINÄKUU, jonka kuvasta löydät kirjaimen A.
Selvitettyäsi  kaikki sanat saat rivin loppuun  ratkaisusanan,  jonka 
lähetät yhteystietosi kanssa meille.

Lähetä vastauksesi 31.8.2021 mennessä osoitteeseen  Parikkalan 
Valo Oy / kilpailu, Parikkalantie 15, 59100 PARIKKALA tai sähköpostil-
la osoitteeseen  ritva.reinikainen@pavo.fi. 

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

VALOVIESTIN KILPAILU 1/2020
Kilpailun ratkaisusana oli KAUKOLUENTA. Arvonnassa heijastinvaljaat meni-
vät seuraaville henkilöille: Maire Huikko Särkisalmi, Aila Vallius Joutseno 
ja Maija Pitkänen Punkaharju. Lohdutuspalkinnon saivat Meeri Jantunen 
Hiukkajoelta ja Tuula Astikainen Simpeleeltä.
Kiitos osallistuneille ja onnea voittajille. Palkinnot on toimitettu voittajille.

SAAT MEKOT

TUPLATAUKO

LOKKI KEIKAHTAA

KULKURI OPPI

KAKKU KIMARAT

TALON POLLE

RAMPA AUNE

HELVI TAHRAA

NIMEKÄS MAKSAT

RIKU ULKONA

KUKON VISIO

EHKÄ UUNI

MAKUU PIU

EINES KARATA

LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT

Leikkaa malli irti lehdestä ja käytä sitä apuna 
erilaisissa siiliaskarteluissa.

Voi koristella havunneulasilla…

...syksyn lehdillä, värittää…

… laittaa langoista piikit.

Miten tunnistaa tyttö ja poika siilin toisistaan?
- No, laskemalla piikit.

Miten siilit lisääntyy?
- No, hyvin hyvin varovasti.



Olemme päivittäneet valvomoa kohti nykyaikaa uusimalla vanhan 
karttataulun videoseinäksi. Vanha karttataulu oli ollut toimimaton jo 
pari vuotta, koska sitä ei enää pystytty päivittämään muuttuneiden 
verkkovaatimusten tasolle. Vanha karttataulu perustui isoon levyyn 
liimattuun karttaan, jossa muuntajien ja erottimien virkaa hoitivat 
ledit. Uudella videoseinällä pystytään esittämään verkon käyttötilan-
teen lisäksi myös muuta verkon käyttöä tukevaa materiaalia, kuten 
sääennusteita ja sähköttömien asiakkaiden määriä. Uuden tekniikan 
myötä aiemman karttataulun päivittämiseen käytetty työaika voidaan 
käyttää muihin tehokkaampiin työtehtäviin.

Särkisalmen sähköasemalla on huhtikuun alkupuolelta alkaen ollut 
meneillään saneeraustyömaa. Urakoitsijamme päivittää sähköase-
man suojausreleet tälle vuosituhannelle. Saneeraustöiden vuoksi 
sähköasema joudutaan arkipäivisin korvaamaan muiden sähköasemi-
en kautta. Korvaustilanne laajentaa vian sattuessa vika-alueita ja alu-
eita, joilla asiakkaat voivat kokea lyhyitä sähkökatkoja (pikajälleenkyt-
kentöjä). Aseman saneeraustöiden on tarkoitus valmistua kesäkuun 

alussa. Sähköaseman saneerauksella aseman toiminta turvataan 
myös tulevina vuosina. 

Olemme tekemässä järjestelmäpäivitystä häiriökartta- ja tekstiviesti-
palveluun. 

Tekstiviestipalvelun käyttöönotto on jo hyvässä vauhdissa ja arvioim-
me sen valmistuvan kesän loppuun mennessä. Palvelu tulee auto-
maattisesti käyttöön sen aiemmin tilanneille asiakkaille. Jos palvelu 
ei ole vielä käytössä, sen käyttöönotosta tulee ohjeistus löytymään 
aikanaan nettisivuiltamme. 

Häiriökarttapalvelu tulee päivittymään arviolta vuoden loppuun men-
nessä. 

VERKKOPALVELU TIMO KARHINEN
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ

Parikkalan Valon verkon käyttötoimintaa

HANNU AHOKAS
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
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Laske tarjous

  Tarkista tarjouksen hinta

      Tee sopimus

Laske tarjous

  Tarkista tarjouksen hinta

      Tee sopimus
Tämä kaikki onnistuu nyt helposti ja 

vaivattomasti kotisivuillamme

Parikkalan Valo Oy, Parikkalantie 15, 59100 Parikkala, puh. 05 43901, www.parikkalanvalo.fi

SÄHKÖNMYYNTI

parikkalanvalo.fi



ValoisaaValoisaa
     ja      ja 
Rauhallista Kesää!Rauhallista Kesää!


