 Enemmän kuin sähköä

Voita
unelmaloma
aurinkoon!

Suoraveloitukseen siirtyminen käy vaivattomasti omassa pankissasi. Sinun tarvitsee vain
täyttää suoraveloitussopimus 31.12.2002 mennessä ja olet mukana unelmaloman arvonnassa!

Siirrä laskusi
suoraveloitukseen

Aurinkoloma etelän lämmössä. Matkakohteesi voit valita itse. Eikö olekin houkutteleva ajatus. Voit päästä unelmalomalle,
kun siirrät sähkölaskusi maksun suoraveloitukseen omassa pankissasi.
Kaikki vuoden 2002 aikana suoraveloitukseen siirtyvät Koillis-Lapin Sähkön siirtoasiakkaat osallistuvat 500 euron (2973
mk:n) matkalahjakortin arvontaan.
Lahjakortti arvotaan 2.1.2003. Toimi
heti. Näin varmistat ja varaat mahdollisuutesi olla mukana arvonnassa.
Suoraveloitukseen siirtyminen käy vaivattomasti. Sinun tarvitsee vain kipaista
omaan pankkiisi ja allekirjoittaa sopimus
sähkölaskun suoraveloituksesta. Siinä kaikki. Suoraveloitukseen voi siirtyä myös pankin nettisivuilla.
Suoraveloitus on kaikkein vaivattomin
tapa hoitaa laskunsa: suoraveloitus on il-

maista, ei tarvitse huolehtia eräpäivistä
eikä käydä laskun takia pankissa. Sähkölämmitysasiakas hyötyy suoraveloituksesta
siinäkin, että sähkölasku veloitetaan joka
kuukausi saman suuruisina erinä. Se helpottaa kotitalouden menojen suunnittelua.
Lasku tasataan mittarin lukemisen jälkeen.
Jos sähkön kulutus on ollut laskutettua suurempi, lisämaksu veloitetaan lukemalaskun yhteydessä tai palautetaan, jos olet
maksanut kuukausierissä enemmän kuin
olet sähköä käyttänyt.
Siirrä sähkölaskusi vaivattomaan suoraveloitukseen.

Mikäli et halua liittyä suoraveloitukseen, mutta haluat Koillis-Lapin Sähkö Oy:n siirtoasiakkaana osallistua kilpailuun, lähetä nimesi, osoitteesi ja asiakasnumerosi postikortilla 31.12.
2002 mennessä osoitteeseen: Koillis-Lapin Sähkö Oy, Vapaudenkatu 8, PL 49, 98100 Kemijärvi. Korttiin merkintä Unelmaloman arvonta.

Varaudu sähkökatkoon
Sähköhäiriöt eivät ole yksistään kesäisten ukonilmojen aiheuttama kiusa, vaan
keskeytyksiä voi sattua myös syksyllä ja talvella. Kulunut syksy osoitti Etelä-Suomessa,
että myrskyn ja lumen takia sähköt saattavat katketa laajaltakin alueelta häiriten ihmisten jokapäiväisiä toimintoja. Sama säistä johtuva vitsaus voi toteutua myös KoillisLapin Sähkön jakelussa, ja siihen kannattaaetukäteen varautua.
Sähkönkäyttäjä voi suojautua sähkön lyhyiltä ja pitkiltä keskeytyksiltä monella tavalla.

Lyhyet keskeytykset
* Ostaessasi ohjelmoitavaa tai ajastettavaa
laitetta varmista, että siinä on varakäynti.
* Jos kylmäkoneesi värähtelee sähkökatkon
jälkeen päälle/pois -tilojen välillä, katkaise
virta ja kytke se uudelleen päälle.
* Vältä jääkaappien ja pakastimien avaamista sähkökatkoksen aikana. Pakasteet
säilyvät jäisinä jopa vuorokauden, jos pakastinta ei avata.
* Ostaessasi käyttövarmuutta vaativaa järjestelmää, kuten ilmastointi- ja kuivausjärjestelmää maatalouteen, varmista, että se
käynnistyy sähkökatkon jälkeen automaattisesti uudelleen.
* TV:tä tai videoita ei ole hyvä jättää valmiustilaan, joten on suositeltavaa sammuttaa
ne aina katkaisijasta.
* Herkät laitteet kuten tietokoneet voit suojata niin kutsutulla UPS-laitteella, joka varmistaa sähkön syötön ja samalla suojaa laitteet akkujen avulla.
* Käyttäessäsi tietokonetta muista tehdä
välitallennus tarpeeksi usein. Tallennettu
aineisto ei poistu koneelta sähkökatkoksenkaan aikana.
* Tietokoneesi takana saattaa olla toinen
virtakatkaisija, jota voi tarvita, jos kone ei
muuten käynnisty häiriön jälkeen.

Pitkät keskeytykset
* Jos sinulla on tulisijoja, varaa sähköhäiriöitä varten lämmityspuita. Vesikiertoiset

öljy- ja kaukolämmitysjärjestelmätkään eivät yleensä toimi ilman sähköä.
* Harkitse traktorilla tai polttomoottorilla
pyöritettävän aggregaatin hankintaa maataloutesi sähkövarmistajaksi. Hankinnan
voi tehdä yksin tai porukassa. Aggregaatin
kytkentä tulee tehdä siten, että yhteys Koillis-Lapin Sähkön verkkoon katkeaa, kun
aggregaatti kytketään. Kysy neuvoja sähköurakoitsijoilta tai sähköyhtiöltä ennenkuin
hankit vara-aggregaatin.
* Hanki varavalaistusta; öljy- tai kaasulyhdyt ja ladattavat valaisimet ovat hyviä varavarusteita.
* Vältä sijoittamasta vesiputkia pakkasherkille paikoille rakentamisen tai remontin
yhteydessä

Puiden kaato
Ilmoita linjalle kaatuneista puista sähköyhtiölle. Älä kaada niitä ilman sähköyhtiön
lupaa. Linjan päällä olevasta puusta voi
saada vaarallisen sähköiskun.

Terttu Niemelä

