 Enemmän kuin sähköä
pureita, joiden kanssa kannattaa keskustella useamman mökin sähköistämisestä samalla kertaa. Niin sanotulla porukkasähköistyksellä voi säästää helposti kustannuksia.
Kesän valoisuus jatkuu syyspihalla sähkövalaistuksella. Hyvin suunniteltu ja oikeisiin paikkoihin asennettu valaistus jatkaa pihan käyttöaikaa, luo viihtyisyyttä ja
turvallisuutta pimeällä liikkumiseen, Pernu
sanoo.
- Syyspimeillä on mukava nauttia pihan
kukkaloistosta, vehmaista pensaista ja puista, kun ne valaisee pihavaloilla. Valaistus ei
ole vain tunnelmakysymys, vaan se tuo turvallisuutta pihalla liikkumiseen ja pitää asiattomat kulkijat loitolla.
Kesä alka aolla parhaimmillaan. Pihan
kukkaloistosta
voi
nauttia vielä syyspimeilläkin hankkimalla valaistuksen nyt kesällä ennen syksyä.

Mökille sähköt ja
kotipihalle valot
Kesä on parasta aikaa
varautua syyspimeisiin
Elämme vuoden valoisinta aikaa. Nauttikaamme auringon valosta täysin siemauksin, mutta jo muutaman kuukauden päästä
ovat taas vääjäämättä käsillä syyspimeät ja
talven kaamos. Kesä on parasta aikaa varustautua syyspimeisiin: kohentaa piha-alueen valaistusta tai toteuttaa kesämökin sähköistys.
Pihavalaistuksen laittaminen ja kesämökin sähköistys on vaivattominta toteuttaa
näin kesällä, opastaa verkkoliiketoiminnan
johtaja Seppo Pernu Koillis-Lapin Sähköstä.
- Nyt, kun maa on sula, on paras aika
tehdä valaistukseen tai sähköistykseen kuluvat maankaivuut. Kaapelit saa näppärästi
maahan, ja työ on valmis syksyä varten.
Kesämökkinsä sähköistyksestä kiinnostuneen kannattaa ottaa yhteys sähköyhtiöön
kesällä selvittääkseen liittymän hankintaan
liittyvät asiat.
- Kesäaikanahan tapaa myös mökkinaa-

Oikea valaistuksenohjaus säästää sähköä, kun valot syttyvät vain tarvittaessa ja
sammuvat itsestään tietyn ajan kuluessa,
Pernu sanoo.
Tavallisimmin ulkovalaistuksen ohjaukseen käytetään hämäräkytkintä. Se sytyttää
ja sammuttaa valaistuksen auringon valon
märän ohjaamana. Lämpövalaistuksen tunnistava lähestymiskytkin sytyttää valot, kun
ihminen tai auto tulee kytkimen valvontapiiriin. Valot sammuvat säädetyn ajan kuluttua, kun kohde on poistunut.
Pihavalojen ohjauskeen voidaan käyttää
myös ajastinta eli kellokytkintä, johon voidaan ohjelmoida joko yksi tai useampia
joko vuorokauden, viikon tai jopa vuoden
jaksoissa toistuvia toimintoja.
Vaihtoehtoja on siis tarjolla runsaasti,
joten niitä kannattaa miettiä ja hankkia nyt,
vuoden valoisempana aikana valmiiksi, ettei piemeä pääse yllättämään, Pernu sanoo.

Terttu Niemelä

Siirrä laskusi suoraveloitukseen
Unelmaloma itse valitsemassasi kohteessa voi toteutua osallistumalla KoillisLapin Sähkön suoraveloituskisaan. Kaikki
tämän vuoden aikana suoraveloitukseen
siirtyvät Koillis-Lapin Sähkön siirtoasiakkaat osallistuvat 500 euron (2973 markan)
arvoisen matkalahjakortin arvontaan.
Lahjakortti arvotaan 2.1.2003. Suoraveloitukseen siirtyminen käy vaivattomasti
omassa pankissa tai pankin nettisivuilla.
Sinun tarvitsee vain allekirjoittaa sopimus
sähkölaskun suoraveloituksesta, jonka jälkeen ei tarvitse enää huolehtia laskun eräpäivistä, vaan lasku hoituu pankista automaattisesti.

Kuva: Matkalehti

Nauti rantaloman riemuista, kiehtovista
kaupungeista tai luonnon lumoista

Jos et halua suoraveloitukseen, mutta haluat osallistua Koillis-Lapin Sähkön siirtoasiakkaana kilpailuun, lähetä nimesi, osoitteesi ja asiakasnumerosi postikortilla 31.
joulukuuta mennessä osoitteella: KoillisLapin Sähkö Oy, Vapaudenkatu 8, PL 49,
98100 Kemijärvi. Korttiin merkintä Unelmaloman arvonta.

Vielä ehdit
mukaan
arvontaan

www.kls.kemijarvi.fi

kotisivut uudistuvat

Koillis-Lapin Sähkön kotisivut internetissä uudistuvat kesän aikana. Osoitteessa
www.kls.kemijarvi.fi avautuvat syksyllä
uudet, asiakkaita entisiä paremmin palvelevat ja kattavammat kotisivut.

- Sivuista tulee entistäkin asiakaslähtöisemmät, lupaa verkkoliiketoiminnan johtaja Seppo Pernu. Asiakkaat ovat ottaneet
mukavasti käyttöönsä muutama vuosi sitten internettiin liitetyt kotisivut. He ovat
huomanneet, että kotisivujen kautta voi
hoitaa asioita sähköyhtiöön vaivattomasti,
helposti ja nopeasti.
Kävijämäärä sivuilla on Pernun mukaan
ollut myönteisen hyvä, mikä innosti uudistamaan sivuja asiakkaan kannalta entistäkin toimivammiksi ja asiakaspalvelua helpottaviksi.
- Parhaina kuukausina kotisivuillamme
on ollut noin 300 kävijää
Hyvin monet asiakkaat muun muassa ilmoittavat mittarilukeman, tekevät tarjouspyyntöjä, pyytävät urakkatarjouksia ja tarvitsemiaan yhtiön palveluja. Taloyhtiöiden
isännöitsijät
ilmoittavat
asukkaiden
vaihtumiset ja mittarilukemat, Pernu kertoo
esimerkkejä kotisivuilla tapahtuvasta asioinnista.
- Toivomme asiakkailtamme palautetta,

www.kls.kemijarvi.fi
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jotta voimme edelleen
kehittää palveluamme
ja yhteyksiä asiakkaisiimme, Pernu sanoo.
Koillis-Lapin Sähkön kotisivuilla on yhteystiedot jokaisesta
yhtiön työntekijästä.
Lähes jokaisella yhtiön työntekijällä on
oma sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@
kls.kemijarvi.fi. Sähköpostia voi lähettää
yhtiölle myös osoitteella mail@kemijarvi.fi.
- Kaikkiin yhteydenottoihin myös vastataan niin pian kuin
suinkin mahdollista,
Pernu vakuuttaa.
Terttu Niemelä

