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Tarvitseeko 
vihreydestä maksaa?
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Sähkönmyyjää valittaessa ei välttämättä tule mieleen, mitkä 
seikat sähkön hintaan todellisuudessa vaikuttavat. Ylivoimai-
sesti suurin osa sähkön hinnasta tulee tukkumarkkinoilta, 
jossa hinnat vaihtelevat jatkuvasti. Määräaikaisissa sähkön-
myyntituotteissa tyypillisesti yli 90 prosenttia on tukkumark-
kinahintaa. Tästä johtuen sopimuksen tekohetkellä on suurin 
merkitys sähkön hintaan. Vaikka tukkumarkkinoilla hinnat 
vaihtelevat jatkuvasti, reagoivat määräaikaisten sähkön-
myyntituotteiden hinnat tyypillisesti viiveellä muutoksiin. 
Asiakkaiden mahdollisuudet päästä hyötymään alhaisista 
tukkumarkkinahinnoista ovat näin ollen perinteisissä määrä-
aikaisissa sähkönmyyntituotteissa rajalliset.

Sähkön hintaan vaikuttaa myös asiakkaan yksilöllinen käyttö-
profiili, eli se mille vuorokauden tunneille sähkönkäyttö tyy-
pillisesti ajoittuu. Käyttöprofiililla on merkitystä, koska tuk-
kumarkkinoilla jokaiselle vuorokauden tunnille muodostuu 
oma hinta kysynnän ja tarjonnan perusteella. Perinteisissä 
määräaikaisissa sähkönmyyntituotteissa käyttöprofiilista ai-
heutuva kustannus on hinnoiteltu kokonaishintaan käyttäen 
sähkönmyyjän asiakkaiden keskimääräistä käyttöprofiilista 
aiheutuvaa kustannusta. Näin ollen asiakas ei pääse hyöty-
mään mahdollisesti edullisemmasta käyttöprofiilistaan, vaan 
joutuu maksamaan sähkönmyyntiyhtiön muiden asiakkaiden 
käyttöprofiilista aiheutuvia kustannuksia.

Parikkalan Valo Oy on uudistanut sähkönmyyntiä ja myyn-
tiä vastaavaa hankintaa kokonaisvaltaisesti ja tuonut tuk-
kumarkkinat lähemmäksi asiakkaita. Parikkalan Valo Oy:n 
uudet määräaikaiset sähkönmyyntituotteet hinnoitellaan re-
aaliajassa jatkuvasti muuttuvien tukkumarkkinahintojen mu-
kaan sekä asiakkaan yksilöllisen käyttöprofiilin mukaan. Tästä 
muodostuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti hinnoiteltu 
määräaikainen tuote. Tarjousta pyydettäessä tai sopimusta 
tehdessä asiakas saa näin ollen aina oikean hinnan kunkin 
tukkumarkkinatilanteen mukaan.

Asiakas voi valita hinnaltaan täysin muuttumattoman mää-
räaikaisen sopimuksen, jolloin Parikkalan Valo Oy vastaa asi-
akkaan käyttöprofiilin aiheuttamista kustannuksista. Toinen 
vaihtoehto on sopimus, jossa asiakas vastaa omasta käyttö-
profiilistaan. Jälkimmäinen on yleensä asiakkaalle edullisem-
pi vaihtoehto, ja siinä asiakas voi myös vaikuttaa käyttämänsä 
sähkön hintaan sopimuskauden aikana.

Mikäli aikomuksena on tehdä sopimus määräaikaisesta säh-
kötuotteesta, mutta tukkumarkkinoilla hinnat ovat korkealla, 
voi olla kannattavaa odottaa edullisempaa hetkeä ja tehdä 
siksi aikaa esimerkiksi toistaiseksi voimassa oleva Spot-hin-
tainen sopimus. Autamme mielellämme tässä niin nykyisiä 
asiakkaitamme kuin uusiakin asiakkaita.

Olemme kehittäneet myös yrityksille täysin uudenlaisen säh-
kötuotteen, jolla yritykset pääsevät lähemmäksi tukkumark-
kinoita ja jolla sähkönhankinta voidaan optimoida yrityskoh-
taisesti. Tästä tuotteesta hyötyvät etenkin sellaiset yritykset, 
joilla ei ole vielä väylää sähkön tukkumarkkinoille. 
      
Jokaiseen Parikkalan Valo Oy:n myymään sähköntuottee-
seen saa niin halutessaan sähkön alkuperätakuun, jolla 
varmistetaan, että sähkö on tuotettu 100-prosenttisesti uu-
siutuvilla energialähteillä. Alkuperätakuu lisää sähkönhan-
kintakustannuksia vain hieman ja se on mainio mahdollisuus 
ottaa kantaa puhtaamman tulevaisuuden puolesta.  

Tarvitseeko vihreydestä kuitenkaan välttämättä maksaa? 
Tyypillisesti sähkön hinta on alhaisimmillaan samaan aikaan 
kun sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alhaisimmil-
laan. Omaan hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa parhaiten omalla 
kulutuskäyttäytymisellä. Parikkalan Valo Oy:n uusilla sähkö-
tuotteilla ekologisesti kestävämpi sähkönkäyttö alentaa myös 
sähkön hintaa. Vihreydestä ei siis tarvitse maksaa, vaan päin-
vastoin siitä on mahdollista saada säästöjä. 

Lisää uusista sähkötuotteistamme voit lukea tämän lehden 
Sähkönmyynti-osiosta tai kysyä meiltä, palveluneuvojamme 
opastavat asiassa mielellään. 

Kesän alkajaisiksi haluan toivottaa kaikki asiakkaamme ter-
vetulleiksi Parikkalan Valo Oy:n järjestämään sopraano Kaisa 
Makkosen Rauha -konserttiin. Pianistina konsertissa toimii 
Liza Ivleva. Konsertti järjestetään 9.6.2019 klo 15.00 Parik-
kalan kirkossa.

Aurinkoista kesää! 
Janne Rouvinen
Toimitusjohtaja
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Muistattehan myös ilmoittaa osoite- ja pankkiyhteystieto-
jenne muutokset. Näin varmistatte, että osingonmaksu sekä 
mahdollinen kirjeenvaihto päätyy viivytyksettä oikeaan paik-
kaan.

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 palvelee

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

Osakkeenomistajille

Osakeasioiden hoitamista varten toivomme Teidän varaavan ajan etukäteen.
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Punkaharjulla

Nykymuodossa toiminta alkoi 
vuonna 2013

Neljä omistajaa

Toimitusjohtaja Topi Palsa

Päätoimiala metallin  
laserleikkaus alihankintana

Liikevaihto noin 3,5 miljoonaa

16 työtekijää, lisää etsitään



R
iitek Oy:n hallilla Punkaharjulla on tila tehokkaassa käytössä. 
”Varmaan tämä on Suomen tehokkaimpia levypajoja suhteessa 
pinta-alaan” pohtii toimitusjohtaja Topi Palsa. 

600 neliön hallissa työstettiin viime vuonna vajaat 700 000 kiloa me-
tallia, enimmäkseen rautaa. Se tekee päivässä noin 5000-15 000 kiloa.
Laserleikkuun lisäksi tehdään särmäystä, senkkausta ja kierteytystä. 
Riitekin liikevaihto oli viime vuonna noin 2,7 miljoonaa euroa. Tänä 
vuonna se kasvaa noin 3,5 miljoonaan.
”Noin 1,5 miljoonaa voidaan kasvaa vielä näissä tiloissa, mutta sitten on 
pakko rakentaa lisätilaa”, Palsa kertoo.
Se on vielä avoinna, rakennetaanko tilaa Punkaharjulle vai Savonlin-
naan, missä suurin osa asiakkaista on.

ALUKSI JOROKSEN KUMPPANI

Riitekillä ei ole omia tuotteita, vaan kaikki tuotteet tehdään asiakkaille 
tilauksesta. Suurin asiakas on naapurissa sijaitseva Joros Oy, jolle teh-
dään paljon esimerkiksi leikkipuistotuotteiden osia. Heidän osuutensa 
tilauksista on nykyisin noin viidennes. 
Alun perin Riitek on perustettu vastaamaan varsinkin Joroksen tarpei-
siin. Joroksen osuus on Riitekin alkuvaiheista neljän vuoden takaa pie-
nentynyt, vaikka tilausmäärät ovat kasvaneet. ”Muita asiakkaita on tul-
lut niin paljon lisää. Moni ala tarvitsee metalliosia.” 
Eniten tavaraa menee liikenneväline- ja veneteollisuuteen. 
Kaikkiaan asiakkaita on noin kaksisataa, ja määrä kasvaa jatkuvasti, vaik-
ka markkinointia ei juuri tehdä. ”Sana kulkee ostajalta toiselle.”
Riitekin asiakkaista suurin osa on Itä-Suomen alueella.
”Ehkä puolet tuotteista päätyy lopulta ulkomaille, mutta meidän asiak-
kaat ovat kaikki suomalaisia”, Palsa kertoo. 

HARVINAINEN LEIKKURI

Työ pajalla on suurelta osin automatisoitua, ja perustuu vahvasti kak-
si vuotta sitten hankittuun kuitulaserleikkuriin sekä neljä vuotta sitten 
hankittuun hiilidioksidilaseriin. 
Vastaavia kuitulaserkoneita on Suomessa vain kourallinen. Sen vahvuus 
on etenkin laaja leikkuuskaala, joka ulottuu 0,3 millimetristä peräti 40 
millimetriin asti. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.

INSINÖÖREILLE OLISI TÖITÄ

Tilojen lisäksi tarvetta on työvoimalle. 
”Heti voisin palkata kaksi tuotantoinsinööriä, yhden laserleikkaajan ja 
yhden särmääjän”, Palsa sanoo. Työntekijää on etsitty huhtikuussa jo 
1,5 kuukautta, mutta sopivaa ei ole löytynyt.
Yleinen työtilanne on hyvä, joten tekijöistä on kilpailua. Riitekin nykyi-
sestä 16 työntekijästä suurin osa on Savonlinnan seudulta. 
Myös kesäksi tarvitaan apuvoimia, sillä tilauksia on silloin paljon ja väkeä 
vähän. Kaksi kesätyöntekijää on jo palkattu, mutta lisää tarvitaan. 

ISOT INVESTOINNIT SUUNNITTEILLA

Riitekissä on tavoitteena jatkaa vahvaa kasvua. Suunnitelmissa on inves-
toida jälleen lähivuosina isosti. 
”Laitekanta pyritään pitämään huippuna ja ajan tasalla.”
Seuraavaksi hankintalistalla on uuden hallin lisäksi laserleikkuri ja sär-
mäyskone. Yhteensä investoinnit olisivat noin neljä miljoonaa, eli yli ny-
kyisen liikevaihdon verran.
”Investoinnit mahdollistaisivat 10 miljoonan liikevaihdon. Kasvulinjalla 
tässä ollaan”, Palsa sanoo. 
Onnistuminen perustuu Palsan mukaan matalaan kulurakenteeseen, 
omiin toimitiloihin ja nopeaan toimintaan. ”Joskus tuote on valmiina jo 
tilauspäivänä.”

KATKOTON SÄHKÖN SAANTI TÄRKEÄÄ

Sähköä kuluu paljon. ”Lähes kaikki on koneiden kulutusta ja kesällä vii-
lennystä, lämmitystä ei ole muualla kuin toimistossa”, Palsa kertoo.
Hän on tyytyväinen toimitusvarmuuden paranemiseen alueella, mikä 
on vähentänyt katkoja selvästi. Häiriötön sähkön saanti on laserleik-
kuussa hyvin tärkeää. 
Palsa pyrkii arvioimaan seuraavan vuoden sähkönkulutusta edellisenä 
syksynä, jolloin se pystytään ottamaan huomioon budjetissa.
Riitek ostaa Bisnes Valo -tuotetta, jota myyntipäällikkö Mika Lirkki suo-
sittelee pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden sähkön kulutus on yli 
200 000 kilowattituntia vuodessa.

Riitek Oy:n 

kovaa kasvua jarruttaa 

vain työvoimapula

TERHI TORIKKA

Laserleikkuun alihankintaan erikoistunut punkaharjulaisyritys on kas-
vattanut liikevaihtoaan viime vuosina noin miljoonalla eurolla vuodessa. 
Tänä vuonna tuotteita lähtee noin 200 asiakkaalle. 
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Sähkölinjaan lentävä lintu 
voi aiheuttaa jälleenkytkennän

Yleensä linnut aiheuttavat pikajälleenkytkennän, jossa 
katkos kestää 0,3 sekuntia. Jos tämä ei riitä sammutta-
maan linnun aiheuttamaa valokaarta, tapahtuu aikajäl-
leenkytkentä. Siinä katko kestää 1-2 minuuttia, mikä voi 
aiheuttaa ongelmia katkotonta sähköä jatkuvasti vaati-
vien laitteiden kanssa. 

TERHI TORIKKA8



Pika- ja aikajälleenkytkennät ovat sähköase-
man suojareleiden normaalia toimintaa, jonka 
tarkoituksena on sammuttaa linnun sytyttämä 
valokaari ja näin säästää sähköverkko suurem-
malta valokaaren aiheuttamalta vialta, kuten 
lankojen poikkipalamiselta tai eristinvaurioilta.

Aikajälleenkytkennän aiheuttamat ongelmat 
on helpointa ratkaista varavoimakoneilla ja 
UPS-laitteilla (keskeytymätön virransyöttölai-
te). UPS on alun perin tarkoitettu suojaamaan 
tietokoneita sähkökatkoilta, mutta sillä voi suo-
jata muutakin. Akkuvarmenteinen UPS reagoi 
jälleenkytkennän mittaisiinkin katkoihin hel-
posti ja sitä on saatavilla myös suurille tehoille. 

Etenkin maatiloilla on paljon sähkölaitteita, 
joista monet vaativat releen napsautusta jäl-
leenkytkennän jälkeen. Ruokinta-automaatit, 
kuljettimet ynnä muut vaativat sähkökatkon 
jälkeen uudelleenkäynnistyksen. 

KATKON SYY EI AINA SELVIÄ

Jälleenkytkentöjä aiheuttavat lintujen lisäksi 
ainakin puut, oksat, ukkonen ja muut eläimet. 
Syy jää usein tuntemattomaksi, jos siitä ei tule 
sähköyhtiöön erillistä ilmoitusta. Hanhet tör-
mäilevät lankoihin enimmäkseen aamu- tai il-
tahämärissä.  Lintujen aiheuttamia jälleenkyt-
kentöjä on Parikkalan Valossa arvion mukaan 
noin 10-20 vuodessa. Määrä riippuu suuresti 
hanhien muuttoliikkeistä.

Aina lintu ei törmäyksellään aiheuta valokaar-
ta, tai edes tipu alas, kertoo lintujen muutto-
liikkeitä selvittänyt Jari Kontiokorpi.

”Osa jatkaa matkaa, ja osa vahingoittuu, mutta 
jää henkiin. Välillä näkee kenokaulaisia lintuja. 
Ne ovat todennäköisesti lentomatkalla huo-
manneet sähkölinjan liian myöhään, eivät ole 
ehtineet väistää tai jarruttaa, ja ovat törmän-
neet.”

VESISTÖJEN YLITYKSET  
RISKIPAIKKOJA

Parikkalan Valolla on keskijännitteistä ilmajoh-
toa noin 900 kilometriä. Siitä pelloilla on noin 
50 kilometriä. Riskipaikkoja ovat etenkin vesis-
töjen ylitykset. 

Maakaapeloinnissa hanhialueita ei ole priori-
soitu, sillä sähkömarkkinalaki määrää alueiden 
priorisoinnin hyvin pitkälle.

Lintualueet huomioidaan kuitenkin suunnitte-
luperusteena, jos sellaisen lähistöllä sähkölin-
jaa saneerataan.

Törmäyksiä ehkäistään merkkipalloilla ja välk-
kyvillä lintulipuilla. Lippu-pelottimia on nyt 
noin 1,8 kilometrin matkalla sähkölinjassa. Pai-
kat on valittu vihjeiden ja löydösten perusteel-
la. Paikkoja ainakin on Tetrisuolla, Kannaksella, 
Tyrjällä, Jyrkilässä ja Pohjasuolla. Uusia kohtei-
ta on suunnitteilla Melkoniemeen ja Pietolan-
saareen.

Särkisalmella Ristisaaren ja Kontiosaaren väli-
sen salmen pitkä ylitys, joka oli etenkin joutse-
nille paha paikka, on maakaapeloinnin myötä 
purettu pois. Suunnittelussa on parhaillaan 
Siikalahden ympäristö, missä on myös otettu 
huomioon lintuvahinkojen minimoiminen.

Lintuliput on laitettu tiedettyjen lintualueiden 
ympäristöön, jotta niillä saavutettaisiin suurin 
mahdollinen hyöty sähkönjakelulle ja linnuille. 
Lintulippujen asentaminen on helpompaa, ja 
teho parempi, kuin aiemmin käytettyjen pal-
lojen. 

Otamme tietenkin mielellämme vastaan vih-
jeitä siitä, minne lippuja kannattaa asentaa, 
Parikkalan Valosta vinkataan.

Hanhien 
muuttoreitti  

vaihtui vuonna 2006  
sääolojen vuoksi

Ennen syksyä 2006 Barentsinmeren valko-
poskihanhia lepäili Suomen maaperällä Jari 
Kontiokorven mukaan melko vähän ja satun-
naisesti.
Syksyllä 2006 olosuhteet pakottivat hanhet 

laskeutumaan Pohjois-Karjalaan ja Kaakkois-
Suomeen, sillä kesken päämuuton Suomen 
päällä iskenyt sade ja sumu tekivät muutto-
lennosta vaikeaa. Tällöin vallitsivat idänpuo-
leiset tuulet, mikä ajatti hanhia keskivertoa 
luoteisempaa reittiä kohti talvialueita. Val-
koposkihanhien ohella myös harmaahanhia 
(tundra- ja metsähanhia) laskeutui Suomeen 
poikkeuksellisen paljon. Tämän syksyn jälkeen 
valkoposkihanhet ovat levähtäneet Itä-Suo-
messa joka syksy suurin määrin, selvityksessä 
kerrotaan.
Kevätmuutto noudattaa valkoposkihanhella 

niin sanottua vihreää aaltoa, eli hanhet pyr-
kivät etenemään talvehtimisalueilta koilliseen 
sitä mukaa kun tuore laidunnurmi nousee.
Keväällä 2017 Etelä- ja Pohjois-Karjalassa le-

päilevien valkoposkihanhien yhteismäärä oli 
Tiira-aineiston mukaan noin 200 000. Edel-
liskeväänä 2016 kokonaismäärä oli 56 000 
(BirdLife).
Vuosittainen vaihtelu muuttavien hanhien 

määrässä on suurta. Siihen vaikuttaa erityi-
sesti sää. Etelänpuoleisilla tuulilla hanhien 
muuttoreitti on läntisempi kuin länsi- ja poh-
joistuulilla. Myötätuulella valtaosa hanhista 
muuttaa Suomen yli, mutta tuulen ollessa vas-
tainen tai sateella lintuja laskeutuu enemmän 
pelloille ruokailemaan, selviää Kontiokorven 
Birdlifelle tekemästä selvityksestä. 
Suomessa levähtävien hanhien määrä on 

reilussa vuosikymmenessä kasvanut jopa sa-
takertaiseksi, mutta Barentsinmeren hanhi-
populaatio on samassa ajassa kasvanut vain 
muutamia kymmeniä prosentteja. 
Esteet, kuten ilmapallot ja pelotinhahmot 

pitävät hanhia pois pelloilta varsin hyvin, jos 
niiden paikkoja vaihdellaan. Toimivuus riip-
puu siitä, onko alueella myös muita ruokailu-
alueita. Tähän tarvitaan lisänä aktiivista karko-
tusta, menetelmien yhdistelmä on tehokkain 
tapa estää vahinkoja.

VALKOPOSKIHANHI

Painaa noin 2 kg
Syö ruohokasveja
Voi elää lähes 30-vuotiaaksi
Muuttomatkaa talvehtimis- ja pesimäalueiden välillä voi kertyä yhteen suuntaan 
3700 km
Lähde: Valkoposkihanhien maataloudelle aiheuttamien haittojen vähentäminen – 
kokemuksia Etelä- ja Pohjois-Karjalassa 2017 / Jari Kontiokorpi, Bird Life Suomi



SÄHKÖNMYYNTI

Parikkalan Valo Oy:n sähkötuotevalikoima on uudistunut ja samalla myös tuotteiden nimet 
on uusittu Valo -sähkötuotteiksi. Uusia ennen näkemättömiä tuotteita edustavat Täsmä 
Valo ja Täsmä Valo+, jotka ovat yksilöllisesti hinnoiteltuja määräaikaisia tuotteita. Yksilölli-
nen hinta muodostuu tarkasti sopimuksen tekohetken tukkumarkkinahinnoista sekä asiak-
kaan yksilöllisestä käyttöprofiilista. Asiakkaalla on näin ollen aiempaa paremmat mahdol-
lisuudet vaikuttaa käyttämänsä sähkön hintaan. Myös yrityksille on kehitetty täysin uusi 
sähkötuote, Bisnes Valo, joka mahdollistaa uuden tehokkaan tavan hankkia sähkö yrityksen 
yksilölliseen tarpeeseen.

Sähkötuotevalikoima on uudistunut

Miten omaan sähkön hintaan voi vaikuttaa?

Tukkumarkkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti, joten sopimuksentekohet-
kellä on suuri merkitys. Mikäli tukkumarkkinahinnat ovat korkealla, voi 
olla edullista odottaa suotuisampaa hetkeä ja tehdä siksi aikaa toistai-
seksi voimassa oleva sähkösopimus, esimerkiksi Spot Valo -sopimus. 
Kannattaa myös huomata, että määräaikaisten Täsmä Valo ja Täsmä 
Valo+ -tuotteiden sopimukset on tyypillisesti edullista tehdä hyvissä 
ajoin, ennen sopimuskauden alkamista. 

Käyttöprofiili on jokaisella asiakkaalla yksilöllinen ja elämäntavoista 
riippuva. Käyttöprofiililla tarkoitetaan sitä, miten sähkönkäyttö ajoittuu 
vuorokauden eri tunneille. Koska jokaiselle vuorokauden tunnille on 
oma tukkumarkkinahinta, on käyttöprofiililla merkitystä sähkön hintaan. 
Täsmä Valo ja Täsmä Valo+  -tuotteissa käyttöprofiilista aiheutuva kus-
tannus on otettu huomioon yksilöllisesti, joten asiakas saa tarkan hin-
nan juuri omaa sähkönkäyttöä varten. 

Täsmä Valo -tuotteen käyttöprofiilista aiheutuva kustannus hinnoitel-
laan historiatiedon perusteella olettaen, että sähkönkäyttö jatkuu sa-
manlaisena. Täsmä Valo  -tuotteessa Parikkalan Valo Oy vastaa asiakkaan 
käyttöprofiilista. Täsmä Valo+ -tuotteessa käyttöprofiilista aiheutuva 
kustannus lasketaan tarkasti toteutuneen profiilikustannuksen mukaan. 
Täsmä Valo+  -tuotteessa asiakas vastaa omasta käyttöprofiilistaan, jo-
ten tuotteen hinnoittelu on tyypillisesti asiakkaalle Täsmä Valo -tuotetta 
edullisempi.

Sähkötuote yrityksille

Bisnes Valo -sähkötuote mahdollistaa uuden tavan hankkia sähkö yrityk-
sen yksilölliseen tarpeeseen. Bisnes Valo  -sähkötuote kehitettiin, koska 
suurin osa sähkön hinnasta tulee tukkumarkkinoilta, eivätkä yritykset 
pääse hyödyntämään tukkumarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. 
Joissakin tapauksissa yritys palkkaa konsultin hoitamaan sähkön hankin-
taa, konsultti kilpailuttaa sähkönmyyjät ja valitsee halvimman. Sähkön 
hinnasta kuitenkin vain hyvin pieni osuus on myyjän palkkiota ja ylivoi-
maisesti suurin osa on tukkumarkkina hintaa. Olennaisinta on siis ajoit-
taa sähkön hankinnat oikeisiin aikoihin ja oikean kokoisiin eriin. Bisnes 
Valo -sähkötuote tuo tukkumarkkinat lähemmäksi yritystä, jolloin yritys 
pääsee hyödyntämään tukkumarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. 
Parikkalan Valo Oy auttaa Bisnes Valo asiakkaitaan sähkönhankinnan 
optimoinnissa.

Kysy lisää Parikkalan Valo Oy:n uusista sähkötuotteista 
palveluneuvojiltamme puh. 05 439 0203.

JANNE ROUVINEN
TOIMITUSJOHTAJA

Saat tyypillisesti sitä paremman hinnan, mitä aikaisemmin 
olet asialla uutta sopimusta tehdessäsi.
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Kesto Valo
Perinteinen toistaiseksi voimassa oleva sähkötuote 

Vakaahintainen sähkösopimus on vaivaton valinta, jonka kans-
sa sähkölaskua ei tarvitse jännittää. Kanta-asiakkaamme saavat 
tuotteesta kuuden prosentin alennuksen sekä muita etuja kau-
pan päälle. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Q Valo
Kvartaalihinnoiteltu tuote, tulossa pian 

Q Valo -tuotteessa sähkön hinta päivittyy neljännesvuosittain 
seuraten tukkumarkkina hintaa. Päivityksestä kerrotaan kuu-
kautta aiemmin www-sivuillamme, sekä sähköpostitse suoraan 
asiakkaalle. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Spot Valo
Tuntihinnoiteltu tuote

Spot Valo -tuotteen hinta määräytyy Nord Poolin tuntihintojen 
mukaan. Spot Valo -tuotteella ja oman sähkönkäytön ajoittami-
sella on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa käyttämänsä sähkön 
hintaan. Spot -hintoja voi seurata Parikkalan Valo Oy:n Oma Valo 
-palvelusta, Fingrid Oyj:n tuntihinta -mobiilisovelluksesta tai 
Nord Poolin www-sivuilta. Sopimus on voimassa toistaiseksi

Täsmä Valo
Yksilöllinen määräaikainen tuote

Uuden ajan tuote, jossa sähkön hinta muodostuu tarkasti so-
pimuksentekohetkellä olevan tukkumarkkinatilanteen ja yksi-
löllisesti toteutuneen käyttöprofiilin perusteella. Koska tukku-
markkinahinta vaihtelee jatkuvasti, on sopimuksen tekohetkellä 
suuri merkitys. Asiakkaan käyttöprofiilista aiheutuva kustannus 
lasketaan historiatiedon perusteella, eikä siihen voi vaikuttaa 
sopimuskauden aikana. Sähkön hinta säilyy muuttumattomana 
sopimuskauden ajan.

Täsmä Valo+
Yksilöllinen määräaikainen tuote

Tämä tuote yhdistää Täsmä Valo ja Spot Valo  -tuotteiden par-
haat puolet eli on pelkkää plussaa. Sähkön hinta muodostuu 
tarkasti sopimuksentekohetkellä olevan tukkumarkkinatilanteen 
ja yksilöllisesti toteutuvan käyttöprofiilin perusteella. Koska tuk-
kumarkkinoilla hinta vaihtelee jatkuvasti, on sopimuksen teko-
hetkellä suuri merkitys. Asiakkaan käyttöprofiilista aiheutuva 
kustannus lasketaan tarkasti toteuman mukaan, joten oman säh-
könkäytön ajoituksella on mahdollista vaikuttaa sähkön hintaan 
sopimuskauden aikana

Bisnes Valo
Yritystuote

Bisnes Valo -sähkötuote sopii yrityksille, joiden sähkönkäyttö on 
yli 200 MWh vuodessa ja joilla ei ole väylää sähkön tukkumark-
kinoille. Tuote mahdollistaa yrityksen yksilöllisen tarpeenmukai-
sen sähkönhankinnan sekä tukkumarkkinoiden hintavaihtelui-
den tehokkaan hyödyntämisen. Bisnes Valo tuo tukkumarkkinat 
lähemmäksi yritystä. Parikkalan Valo Oy auttaa Bisnes Valo -asi-
akkaitaan sähkönhankinnan optimoinnissa.

Markkinakatsaus MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Markkinakatsaus

Vuoden ensimmäisenä kvartaalina sähkön markkinahinta oli Suomessa 
13 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tammi – 
maalikuussa keskihinnaksi muodostui 47,52 €/MWh.  Suomessa sähkön 
käyttö on ollut 1,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla 
jaksolla. 

Päästöoikeuksien hinta on ollut kuluvan vuoden ajan yli 20 € hiilidioksi-
ditonnilta mikä on myös EU:n tavoitteena. Hiilen hinta on tänä vuonna 
laskenut 16 prosenttia.  Siirtokapasiteetti Keski-Euroopan ja Pohjois-
maiden välillä lisääntyy ja tämä vetää hintoja Keski-Euroopan hintojen 
suuntaan. Pohjoismaiden vesivoimalaitosten vähäinen vesitilanne nosti 
hintoja alkutalvella. Helmikuussa alkanut lämmin ja tuulinen jakso puo-
lestaan laski sähkön käyttöä ja myös sähkön hintaa alku vuoteen ver-
rattuna. Pohjoismaiden vesialtaiden vesimäärä on vahvistunut keväällä 
lähelle normaalia. Talouden hyvä vire kasvattaa sähkön kulutusta.

Parikkalan Valo Oy:n kaikki sähkötuotteet ovat saatavissa 
100 -prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna.
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SÄHKÖNSIIRTO OLLI MATTILA
VERKKOPÄÄLLIKKÖ

LIITTYMIS- JA VERKKOPALVELUEHDOT MUUTTUNEET

Uudet sähkönjakeluverkon liittymisehdot (LE2019) ja verkkopalvelu-
ehdot (VPE2019) astuivat voimaan 17.5.2019. Parikkalan Valo Oy:n 
käyttämät ehdot ovat Energiateollisuus ry:n suosittelemat ja ne on 
valmisteltu yhdessä Energiaviraston ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
kanssa. Ehtoihin on tehty muutos, jolla erillisistä sähköntuotannon 
ehdoista voidaan luopua.

Ehtomuutoksen perusteena ovat lainsäädännön muuttuminen, olo-
suhteiden olennainen muuttuminen, vanhentuneiden sopimus- tai 
hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen ja energian säästämiseksi 
tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi on tehty eräitä 
sellaisia vähäisiä sopimusehtomuutoksia, jotka eivät vaikuta sopi-
mussuhteen keskeiseen sisältöön. Ehdoissa on muutettu mm. mää-
ritelmien muotoiluja, terminologiaa ja yhtenäistetty ehtojen sisältöä 
muiden ehtojen ja lainsäädännön kanssa.  Myös aikaisemmissa eh-
doissa havaittuja kirjoitusvirheitä on korjattu. 

Kuluttajalla on 30 päivän ajan sähköverkkosopimuksen muutoksesta 
tiedon saatuaan oikeus irtisanoa verkkosopimus ilman irtisanomisai-
kaa. Muun käyttäjän kuin kuluttajan tapauksessa vastaava aika on 15 
päivää.

Kaikille verkkopalveluasiakkaillemme on lähetetty molemmat ehdot 
LE2019 ja VPE2019, mutta liittymisehdot koskevat vain sähköliitty-
män omistajia. Erillinen kooste ehtomuutoksista voidaan toimittaa 
pyydettäessä. Ehdot ja kooste ehtojen muutoksista löytyvät myös 
www-sivuiltamme.

Kooste sopimusehtomuutoksista 

Kooste muutoksista - Liittymisehdot LE2019 

• Läpi ehtojen määritelmien muotoiluja ja terminologiaa on yhtenäistetty muiden ehtojen ja sähkömarkkinalain kanssa.
Lisäksi lakipykäliä on päivitetty ja viittauksia lakipykäliin on korvattu yleisillä viittauksilla lainsäädäntöön.
Tekstimuotoiluja on tarkennettu ja havaittuja kirjoitusvirheitä korjattu.

• Ehdot on laajennettu koskemaan myös kaikkea jakeluverkkoon liitettyä sähköntuotantoa. Jatkossa myös
sähköntuotannon liittämisessä sovelletaan näitä ehtoja. Samalla luovutaan erillisistä tuotannon liittymisehdoista TLE 14.
Ehdoissa on erikseen kerrottu mitä ehtokohtia ei sovelleta sähköntuotantoon.

1. Liittymisehtojen soveltaminen
• 1.1 ja 1.2 Jatkossa näitä ehtoja sovelletaan nimellisjännitteeltään enintään 36 kV sähkönjakelussa. Verkonhaltija voi
soveltaa ehtoja myös yli 36 kV jakeluverkossa tapahtuvassa verkkopalvelussa, mikäli tästä on sovittu
liittymissopimuksessa.

2. Määritelmät
• 2.16, 2.18 ja 2.19 Ehtoihin on lisätty seuraavat määritelmät: järjestelmävastaava, sähkölaite, sähkölaitteisto ja
sähköntuotantolaitteisto.

• 2.17 Jatkossa näiden ehtojen mukaiseksi kuluttajaksi katsotaan myös sellainen sähköntuottaja, joka on luonnollinen
henkilö ja joka sähköntuotantolaitteistollaan tuottaa sähköä pää-asiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa
elinkeinotoimintaa varten.

Kooste muutoksista - Verkkopalveluehdot VPE2019 

• Läpi ehtojen määritelmien muotoiluja ja terminologiaa on yhtenäistetty muiden ehtojen ja sähkömarkkinalain kanssa.
Lisäksi lakipykäliä on päivitetty ja viittauksia lakipykäliin on korvattu yleisillä viittauksilla lainsäädäntöön.
Tekstimuotoiluja on tarkennettu ja havaittuja kirjoitusvirheitä korjattu.

• Ehdot on laajennettu koskemaan myös kaikkea jakeluverkkoon liitettyä sähköntuotantoa. Jatkossa myös
sähköntuotannon verkkopalvelussa sovelletaan näitä ehtoja. Samalla luovutaan erillisestä tuotannon verkkopalvelua
koskevasta ehtojen liitteestä TVPE11. Ehdoissa on erikseen kerrottu mitä ehtokohtia ei sovelleta sähköntuotantoon.
Sähköntuotantolaitteistojen tekniset erityisvaatimukset on koottu lukuun 5. Sähköntuotantolaitteistosta johtuvaa
virhettä ja vahingonkorvauksia koskevat ehtokohdat on koottu lukuun 13. Nämä ehtokohdat ovat olleet aiemmin osa
erillistä tuotannon verkkopalvelua koskevaa sopimusehtojen liitettä TVPE11.

1. Soveltamisala ja määritelmiä

• 1.1. ja 1.2. Jatkossa näitä ehtoja sovelletaan nimellisjännitteeltään enintään 36 kV sähkönjakelussa. Verkonhaltija voi
soveltaa ehtoja myös yli 36 kV jakeluverkossa tapahtuvassa verkkopalvelussa, mikäli tästä on sovittu
verkkosopimuksessa.

• 1.11., 1.15., 1.18., 1.21. ja 1.22. Ehtoihin on lisätty seuraavat määritelmät: tuottajan myynti-sopimus, sähköntuottaja,
järjestelmävastaava, sähkölaite, sähkölaitteisto ja sähköntuotanto-laitteisto.

• 1.19. Jatkossa näiden ehtojen mukaiseksi kuluttajaksi katsotaan myös sellainen sähköntuottaja, joka on luonnollinen
henkilö ja joka sähköntuotantolaitteistollaan tuottaa sähköä pää-asiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa
elinkeinotoimintaa varten.

2. Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön hankintaa tai tuotantoa koskevat muut sopimukset

• 2.5 Jatkossa mikäli sähköntuotantolaitteiston tuottamaa sähköä siirretään jakeluverkkoon, edellyttää verkkopalvelun
aloittaminen ja jatkaminen verkkosopimuksen ja liittymissopimuksen lisäksi yhden ja vain yhden avointa toimitusta
koskevan tuottajan myyntisopimuksen voimassaoloa.

• 2.9 Käyttäjällä on oikeus vaihtaa verkkotuotetta (tariffia) verkonhaltijan tuotehinnastoissa eritetyin kohtuullisin
rajoituksin. Vaihtamisrajoitus voi olla enintään 12 kuukautta. Jatkossa verkkotuotteen vaihdosta ei voi periä erillistä
maksua.
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SÄHKÖNSIIRTOTIMO KARHINEN
MITTAUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ

Kaapelinnäyttö

Parikkalan Valo Oy:llä on jakeluvastuualueellaan maa-
kaapeleita yli 1 000 km ja kaapeleiden määrä kasvaa 
koko ajan toimitusvarmuusinvestointien edetessä. 

Mikäli suunnittelet kaivutöitä, on tärkeää selvittää 
ennen töiden aloitusta kaivualueella mahdollises-
ti kulkevien maakaapeleiden sijaintitieto.  Autamme 
mielellämme Parikkalan Valo Oy:n jakeluvastuualueen 
maakaapeleiden sijaintitietoa koskevissa asioissa vaih-
teen numerossa 05 43901. 

Kaapelinnäytössä Parikkalan Valo Oy:n kaapeleiden 
kulkureitit merkataan maastoon maalimerkein. Meillä 
kaapelinnäyttö on edelleen maksutonta, mikäli näyttö 
tilataan etukäteen vähintään kolme arkipäivää aiem-
min. Mikäli kaapelinnäyttö on tarpeellista saada nope-
ammin, tulee kyseeseen pikanäyttö. Pikanäytöstä veloi-
tetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen 
maksu. Vuonna 2019 pikanäyttömaksu on työajalla 
tehtynä 250 € sis. alv 24 %. Kaapelinnäyttöjä tehdään 
myös ns. asiakkaan mittarin takaisiin kaapeleihin, jolloin 
näyttö on kaikissa tapauksissa laskutettavaa työtä.

Pikanäyttömaksu otettiin käyttöön, jotta kaapelinäyttöi-
hin saataisiin suunnitelmallisuutta. Meille on ollut vas-
taan useita tapauksia, joissa näyttö pyydetään vasta kun 
kaivinkone on jo tontilla töissä. Tällöin kaapelinnäyttäjä 
joudutaan ajattamaan paikalle pahimmillaan toiselta 
puolelta jakeluvastuualuetta kymmenien kilometrien 
päästä. Väistämättä on selvää, että tällöin muut suun-
nitellut työt jäävät kesken ja tämä aiheuttaa ylimääräi-
siä kustannuksia. Pikanäyttömaksu on yleisesti käytössä 
monessa sähkö- ja puhelinyhtiössä. Uuden käytännön 
toivotaan helpottavan kaikkien osapuolien toimintaa 
jatkossa.
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SÄHKÖNSIIRTO PEKKA SUOMALAINEN
TYÖPÄÄLLIKKÖ

Maakaapeloinnit
Viime vuoden puolella saatiin valmiiksi Melkoniemen, Akonpohjan ja 
Pitkäpohjan maakaapeloinnit. Näillä alueilla tehdään vielä pintamaiden 
viimeistelytöitä kuluvan kesän aikana.

Loppuvuodesta jäivät kesken maakaapelointityöt Särkisalmen Petalassa 
ja Parikkalan Saharannassa. Molempia töitä jatketaan kevään aikana.
Petalan alueella kaivetaan kaapeleita maahan kuntopolun pysäköinti-
paikan lähellä ja Rantapetalantieltä Tuulimyllyntielle. Myös Mikonkadun 
varteen kaivetaan kaapelia. Kaikki alueella olevat pylväslinjat poistuvat 
maakaapeloinnin jälkeen.

Uudet maakaapelointiprojektit aloitetaan Parikkalan taajamasta Risti-
mäen ja Joukion suuntaan sekä Kolmikannantien suuntaan. Koitsanlah-
della maakaapeloidaan Lamminkyläntien alue. Parikkalassa rakennetaan 
Kirjolankadun varteen uusi muuntamo, josta kaivetaan runkokaapelia 
Kirjolankankaan teollisuusalueelle ja sieltä edelleen Ristimäentielle ja 
Kolmikannantielle. Näissä töissä menee koko kesä ja syksy. Maakaape-
loitavilla alueilla olevat pylväslinjat puretaan ensi talven aikana.

Purkutyöt
Talvella puretut pylväslinjat: Akonpohja, Pitkäpohja, Melkoniemi
Käytöstä pois jääneiden ilmajohtojen purkua on kuluneen talven ai-
kana tehty Melkoniemellä, Kirjavalassa, Akonpohjassa ja Kesusmaan 
Pitkäpohjan alueella. Myös Simpeleen taajamasta purettiin muutamia 
ilmajohto-osuuksia, joissa oli yhteiskäytössä katuvalot ja Telian johtoja.

Puretuilla alueilla käydään vielä tekemässä kaivantojen siistimistä tämän 
kesän aikana.

Katsaus verkonrakennuskohteisiin

Pylväslinjojen purkutyöt tehdään pääasiassa talvella. Tässä kuvassa on 
purkutyö käynnissä Kirjavalanmäen kohdalla. Tämäkin linja oli palvellut 
sähkönjakelua Särkisalmelta Akonpohjan suuntaan jo yli 50 vuotta.

14



Ilmajohtoja
Särkilahdentien varteen rakennettiin huhtikuun aikana uutta runko-
linjaa ilmajohtona noin kolmen kilometrin matka. Uudella linjalla kor-
vataan vanhaa runkolinjaa Rajanotkosta Hannukselaan päin. Vanha 
johto on rakennettu keskelle metsää, joten kunnossapito ja vikojen 
etsiminen on ollut työlästä.

Vastaavalla tavalla uusia runkolinjoja tullaan rakentamaan maantei-
den varsille jatkossakin. Pienjännitejohdot (0,4 - 1 kV) rakennetaan 
maakaapelina mutta 20kV johdot rakennetaan pääsääntöisesti ilma-
johtona haja-asutusalueilla.

Puiden kaatoja on tehty linjojen varsilta talvella
Tammi - helmikuun aikana tuli tavallista enemmän lunta kerralla. Lun-
ta oli joidenkin viikkojen aikana paljon myös puiden oksilla ja latvoissa.
Teimme talven aikana koko jakelualueellamme puiden kaatoja johto-
alueiden vierimetsistä.

Näistä raivauksista ilmoitettiin paikallislehdissä ja Parikkalan Valon 
nettisivuilla. Yksittäisille maanomistajille ei ole ilmoitettu erikseen, 
koska puita on siellä sun täällä linjojen varsilla. Maanomistajilta tulee 
ajoittain meille palautetta ja kyselyjä miksi joku puu on kaadettu suh-
teellisen etäältä linjasta. Joskus tukkipuukin joudutaan kaatamaan, 
kun sen runko on lumen painosta lähtenyt selvästi taipumaan linjan 
suuntaan. Kesällä tilanne saattaa näyttää oudolta, mutta talvella lumi-
kuorman aikaan se on hyvin selvä.

Särkilahdentien varteen nostettiin uutta 20kV ilmajohtoa 3 kilometrin 
matkalle. Pylväitä uudessa linjassa on kaikkiaan 36 kpl. Pylväiden nos-
to sujui nopeasti, koska kaivuolosuhteet olivat hyvät ja kalliopylväitä ei 
linjalle tullut lainkaan. Kulmapylväitä linjaosaan tuli myös verrattain vä-
hän, koska Rajanotkosta Särkilahteen päin tiessä on pitkä suora. Näin 
pitkää suoraa linjaosaa ei ole päästy rakentamaan pitkiin aikoihin.

Särkisalmella vedettiin kaapeleita ABC:n ja Rantatien välille. Kuutos-
tien ali porattiin putket, joihin vedettiin yhteensä viisi 20kV kaapelia. 
Kuutostien varressa oli monttu auki koko talven, koska Petalan muun-
tamolle syöttävän kaapelin jatkos tehdään vasta tänä keväänä.

Lankojen vetoa valmistellaan laittamalla vetonarut pylväisiin. Varsi-
naiset sähköjohtimet vedetään vetonaruilla kelakoneella. Kaikki kolme 
lankaa vedetään samanaikaisesti. Langat kiristetään ja sidotaan lopuksi 
eristimille kiinni.



Laulujoutsen kuuluu harvoihin runsastuneisiin pesimälajeihin. Siikalahdella pesii kahdeksan joutsenparia.

Kaulushaikara, laatokankarjalaisittain uuhka, kuuluu jopa viiden kilometrin päähän. 
Aiempi lähes kymmenen parin kanta on puoliintunut.



Linnut katoavat Siikalahdelta

PERTTI KOSKIMIES

Suomen lintuvedet inventoitiin 1970-luvulla suojeluohjelman pe-
rustaksi. Merenlahdista arvokkain oli Liminganlahti, sisävesistä Pa-
rikkalan Siikalahti.

Siikalahti kehittyi arvokkaaksi lintujärveksi, kun Simpelejärven veden-
pintaa laskettiin useita metrejä peltoalan laajentamiseksi 1800-luvulla 
ja 1900-luvun alkupuolella. Järviruoko, osmankäämi, järvikorte, sarat 
ja muut vesi- ja rantakasvit valtasivat yhä laajemmin rantoja, mitä 
edisti myös lahden pohjukkaan lasketut Kangaskylän jätevedet.

Siikalahden linnusto oli monipuolisimmillaan 1970–1980-luvuilla, jol-
loin kasvustot olivat monimuotoisia, ja niitä pirstoivat kymmenet pik-
ku allikot. Tuolloin vesikasvustojen reunoja, linnuille parhaita suoja- ja 
ruokailupaikkoja, oli maksimaalisesti, ja lisäksi kasvustojen ja avovesi-
en yhteenlasketut alat olivat suunnilleen yhtä suuret.

Nykyään liian pitkälle edennyt umpeenkasvu on romahduttanut Sii-
kalahden lintukantoja. Useimmat vesilintulajit ovat taantuneet, esi-
merkiksi puna- ja tukkasotka sekä nokikana vain joihinkin pareihin ai-
empien kymmenien sijaan. Mustakurkku-uikku, jota parhaina vuosina 
pesi 30 paria, on kadonnut kokonaan. Liikarehevöityminen sekä vahva 
ruutanakanta ovat vähentäneet selkärangattomia syövien vesilintujen 
ravintoa sekä otollisia pesäpaikkoja.

Vesilintujen oloja on heikentänyt myös naurulokkikannan romahdus. 
Vielä 1990-luvulla naurulokkeja pesi yli tuhat paria puolessa tusinassa 
yhdyskunnassa, joiden liepeillä muut lajit olivat turvassa variksilta ja 
muilta pesärosvoilta lokkien laumapuolustuksen ansiosta. 

Lokit vähenivät aluksi ravintopulan vuoksi: ne syövät pelloilla matoja 
ja muita maaperäeläimiä, joita on aiempaa vähemmän torjunta-ainei-
den ja muiden maatalouden tehostustoimien vuoksi. Pääsyy lokkien 
ja vesilintujen kannanromahdukseen ovat kuitenkin minkit, supikoirat 
ja noin 30 varisparia, jotka ovat erikoistuneet ryöväämään lintujen 
munia ja poikasia.

Ani harvat vesi- ja rantalinnut saavat enää poikasia siivilleen. Myös 
monet ruovikoiden ja pajukoiden tyyppilinnut, kuten luhtakana ja 
luhtahuitti, kaulushaikara, ruskosuohaukka, taivaanvuohi, pajusirkku 
ja ruokokerttunen ovat taantuneet ylettömien peto- ja varislaumojen 
pesärosvouksen vuoksi.

Vain nisäkäspetojen ja varisten tehokas ja jatkuva poistaminen, alli-
koiden kaivaminen, laidunnuksen laajentaminen ja kasvustojen niitto 
voisi elvyttää Siikalahden takaisin Suomen parhaaksi lintujärveksi. Ny-
kyisin lintujen pesimäkannat pienenevät jatkuvasti, ja samalla Siika-
lahden suojeluarvo alenee. 

Muuttoaikaan hanhi-, joutsen- ja kurkilaumat levähtävät Siikalahdella 
sentään kasvavin joukoin, ovathan näiden lintujen kokonaiskannatkin 
maassamme kasvaneet. Sen sijaan sorsaparvet ovat pienentyneet 
niin keväällä kuin syksylläkin.

Pertti Koskimies on talvet Kirkkonummella ja keväästä syksyyn Parik-
kalassa asuva biologi, joka on retkeillyt Siikalahdella vuodesta 1969 
ja laskenut niin kosteikko- kuin ranta-alueiden pesimälinnut 1970-lu-
vulta.

Luhtahuitti on piilotteleva yölintu, jonka soidinääni muistuttaa piiskansivallusta.  
Enimmillään huitteja pesi Siikalahdella puolensataa paria, nykyään puolenkymmentä.
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LASTENSIVUT  LASTENSIVUT   LASTENSIVUT      LASTENSIVUT

KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU

SELLI HETKEN

MUKKA KIKKANSA

IHAN LELUT

MOKA MALTA

SPAGETIN RAUNIO

TUSKA KIM

KOIRAN KULU

AATUN IRMA

KÄSI TERVE

SALIN VATSAT

KIPUA MASSA

REKKA SADAN

PEHKONEN RAILA

NUOLTU KOIRIA

kesäKILPAILU
Selvittämällä sekaisin olevat sanat löydät viereisistä kuvista 
kirjaimen, jonka sijoitat rivin päähän. 
Esim. TUSKA KIM =  mustikka, jonka kuvasta löydät kirjaimen A. 
Selvitettyäsi  kaikki sanat saat rivin loppuun  ratkaisusanan,  
jonka lähetät vastauksena yhteystietojesi kanssa.

Lähetä vastauksesi 19.7.2019 mennessä osoitteeseen  Parik-
kalan Valo Oy / kilpailu, Parikkalantie 15, 59100 PARIKKALA tai 
sähköpostilla osoitteeseen  ritva.reinikainen@pavo.fi. 
Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme palkintoa sekä 
kaikkien vastanneiden kesken kaksi lohdutuspalkintoa.

VALOVIESTIN KILPAILU 2/2018
Talvisen ristikon ratkaisusana oli LUMIHIUTALE. 
Arvonnassa voitot menivät seuraaville henkilöille
Leatherman -veitsi  Johannes Suhonen, Kirjavala 
Leatherman -veitsi  Jorma Korhonen, Lahti
Leatherman -veitsi  Jorma Mattinen, Punkaharju

Lohdutuspalkintoina olleet tuubihuivin ja heijastinliivin saivat Sirkka 
Soikkeli Espoosta ja Vuokko Ahoranta Parikkalasta.

Kiitos osallistuneille ja onnea voittajille.
Palkinnot on toimitettu voittajille.

M

50 päivää pääsiäisestä!
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TÖYHTÖHYYPPÄ

PEUKALOINEN

VARPUNEN

KUUKKELI

VÄSTÄRÄKKI

HAARAPÄÄSKY

TIIRA

1

2

3

4

5

6

7

Yhdistä kuva lintuun

VASTAUS: 1. varpunen, 2.peukaloinen, 3. kuukkeli, 4. 
västäräkki, 5. töyhtöhyyppä, 6. tiira ja 7. haarapääsky

Kaksi varpusta tapasi puhelinlangalla. 
- Hyvänen aika, miltä sinä näytät. Oletko ollut tappelussa? kysyi toinen. 
- Pahempaa. Jouduin sulkapallopeliin.

Pikku-Kalle katseli innokkaana lintulaudan varpusia.  
Yhtäkkiä porukkaan lennähti viherpeippo. 
- Äiti, tule katsomaan! Täällä on raaka varpunen!

Mitä lintu sanoi toiselle, kun tämä pyysi rahaa lainaksi? 
- Ei tipu.

Että saatoit tehdä minulle tämän, niiskutti tyttölintu. 
- Kuinka monta kertaa minun täytyy sanoa sinulle, puolustautui  
lintupoika. Minä en ole mennyt kihloihin. Tuo kirottu rengas on
lintutieteellisen seuran temppuja.

Kuinka monta munaa kana munii ylipäänsä vuodessa? 
- Ei kana muni yli päänsä.

Mikä sanoo kot kot kot pulp pulp? 
- Kana uimakoulussa.

Mistä tietää, että kanalla on korkea kuume? 
- Se munii kovaksi keitettyjä munia.

Lintu vitsejä



Olen Kaisa Makkonen koulutukseltani oopperalaulaja, sopraa-
no. Olen syntynyt Savonlinnassa.

Olen aloittanut lauluopinnot jo 14-vuotiaana. Opiskelin Sa-
vonlinnan Taidelukiossa musiikkia ja näyttämötaiteita ja sieltä 
edelleen sekä Turun konservatoriossa että ammattikorkeakou-
lussa. Valmistuin Turusta 2012 muusikoksi alana klassinen lau-
lu. Sen jälkeen aloitin opinnot Wienin konservatoriossa, Privat 
Universität der Stadt Wien, josta valmistuin oopperalaulun 
maisteriksi v. 2017. 

Lisäksi olen laulanut Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa vuo-
sina 2008–2010.

Olen osallistunut syksyllä 2010 Savonlinnan Melartin kamari-
musiikkikilpailuun.

Kesällä 2011 osallistuin Kangasniemen laulukilpailuihin, jossa 
etenin finaaliin asti. 

Syksyllä 2012 esitin Wien Modern weeks-maailman ensi-illassa 
Dirk D´ases oopperassa Azarael, Marian roolin, josta palaute 
oli loistavaa. 2013 debytoin Despinana Cosi fan tutte ooppe-
rassa ja Contessa  Almavivana Oopperassa Figaron häät.

Sairastuin helmikuussa 2014 harvinaiseen reumasairauteen, 
joka johti aivoinfarktiin. Siitä seurauksena minulle tuli oikean-
puolen halvaus ja vaikea afasia. Siinä meni sekä tuleva ura että 
elämä palasiksi. 

Onneksi laulutaitoni säilyi, jäi jotain, jonka varaan rakentaa 
uutta elämää ja uraa. Palautuminen on kuitenkin mahdollista. 
Sitkeällä työllä ja periksiantamattomuudella aloin tehdä työtä 
sen eteen.

Olen kohdannut kuntoutumiseni aikana kaikenlaista hyvää ja 
pahaa, surua, vastoinkäymisiä, väsymistä, mutta myös onnis-
tumisia. Laulanut olen koko ajan, tehnyt konsertteja pianistini 
kanssa. Kuntoutumisen aikana myös suoritin loppuun maisteri-
tutkinnon, joka oli jäänyt sairastumisen takia kesken.

Olen viime vuodet tuloksekkaasti kuntoutunut ja liikkuminen 
sujuu hyvin, samoin puhe palautuu.

Luonteeltani olen iloinen ja elämänmyönteinen, valmis heit-
täytymään uusiin haasteisiin.  Omat henkilökohtaiset koke-
mukseni, dramaattisetkin, ovat mielestäni muokanneet minus-
ta hyvän, draamallisen tulkitsijan ja esiintyjän.

26.3.2019

Kaisa Makkonen, 

sopraano, esittely
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Vapaa pääsy

Kaisa Makkonen
sopraano

Liza Ivleva
piano

9.6.2019 KLO 15.00 PARIKKALAN KIRKKO


