 Enemmän kuin sähköä

Koillis-Lapin Sähkö tehostaa toimintavalmiutta myrskyjen varalta. Talven aikana yhtiö kouluttaa metsäalan ammattilaisia myrskytuhojen
raivaamiseen sähkölinjoilta sekä terävöittää yhtiön omaa valmiutta.
Pauli Javarukselta sähkölinjan raivaus käyttää näppärästi.

Koillis-Lapin Sähkö varautuu myrskyihin
perustamalla valmiusryhmiä alueelleen
Koillis-Lapin Sähkö
varautuu mahdollisiin
myrskyihin terävöittämällä alueellaan toimintavalmiutta. Yhtiö
on kevään tiedotustilaisuuksissaan Kemijärvellä, Sallassa, Pelkosenniemellä ja Savukoskella kutsunut
eri toimijoita valmiusryhmiin, jotka tulevana talvena koulutetaan myrskytuhojen
raivaamiseen sähkölinjoilta. Koulutettavien ryhmässä on viitisenkymmentä metsuria ja muita metsäalan
ammattilaisia
sekä
kolmisenkymmentä
palo- ja pelastustehtävissä toimivia koillislappilaista,
kiittää
verkkoliiketoiminnan
johtaja Seppo Pernu-

Koillis- Lapin Sähköstä alueen toimijoiden
kiinnostusta.
Koillis-Lapin Sähkössä on toki aina varauduttu poikkeuksellisiin säihin.
Viime vuoden marraskuun tuhot Etelä- ja
Keski-Suomessa ja kuluneen kesän heinäkuun myrskyt Savossa olivat kuitenkin sitä
luokkaa, että katsottiin tarpeelliseksi terävöittää toimintavalmiutta entisestään, Pernu
toteaa.
 Yhtiön oma ammattihenkilöstö ja kalusto pidetään luonnollisesti myrskyvalmiudessa ja tämäkin valmius tarkistetaan. Lisäksi
varaudutaan muiden sähköyhtiöiden, paikallisten sähköurakoitsijoiden ja viranomaisten tukeen.
 Tavoitteena on turvata sähkön saanti
rajuillakin säillä ja varmistaa, että sähkökatkokset jäävät mahdollisimman lyhyiksi.
Myrskyjen lisäksi sähkön jakelua voivat
häiritä kesällä ukkonen ja talvella tykky ja
pakkanen.
Sähkönjakelun varmuus on maailman
mittakaavaan suhteutettuna Suomessa ja

Koillis-Lapissa huippuluokkaa. Varmuus on
mielletty niin luonnollisena asiana, että varautuminen varsinkin sähkön käyttöpäässä
tahtoo jäädä vähäiseksi.
Etelä-Suomen rajumyrskyt eivät onneksi
yltäneet Pohjois-Suomeen, mutta taannoiset Mauri- ja Manta- myrskyt ovat hyvin
muistissamme, Pernu toteaa.
Muistamme myös parin vuoden takaiset
huippupakkaset, joissa niin Koillis-Lapin
kuin koko Lapin sähköverkosto joutui ankaraan pakkastestiin.
 Ylikuormitus aiheutti sulakepaloja siellä täällä, mutta johtorakenteet kestivät erittäin hyvin .
Menneen talven kipakat pakkaset ja
ajoittain kehittynyt tykky eivät kuitenkaan
aiheuttaneet merkittävää harmia Koillis-Lapin sähkönjakelulle.
 Vuodet eivät ole veljeksiä, joten toimintavarmuutta ei ole koskaan liikaa. Haluamme turvata asiakkaillemme mahdollisimman tasaisen sähkön saannin, Pernu sanoo.
Terttu Niemelä

Siirrä laskusi suoraveloitukseen
Unelmaloma itse valitsemassasi kohteessa
voi toteutua osallistumalla Koillis-Lapin Sähkön suoraveloituskisaan. Kaikki tämän vuoden aikana suoraveloitukseen siirtyvät Koillis-Lapin Sähkön siirtoasiakkaat osallistuvat
500 euron (2973 markan) arvoisen matkalahjakortin arvontaan.

Lahjakortit 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

Voit voittaa 500 euron
(2973 mk:n) matkan
valitsemassasi kohteessa

Vielä ehdit
mukaan
arvontaan

Eikä tässä kaikki. Kilpailun
saamasta suosiosta johtuen
Jos et halua suoraveloitukseen, mutta haluat
olemme lisänneet voittomahosallistua Koillis-Lapin Sähkön siirtoasiakkaana
kilpailuun, lähetä nimesi, osoitteesi ja asiakasnudollisuuksia. Lisäpalkintona armerosi postikortilla 31. joulukuuta mennessä
votaan 100 euron (594 mk:n) ososoitteella: Koillis-Lapin Sähkö Oy, Vapaudentokortti itse valitsemaasi liikkatu 8, PL 49, 98100 Kemijärvi. Korttiin merkintä
Unelmaloman arvonta.
keeseen.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Sähkö on erinomainen apu erämökillä, sanovat Jaurun Erästäjien puheenjohtaja Leo Hautaniemi (oik.) ja Koillis-Lapin Sähkön myyntiteknikko Pekka Puikko.

Hirvikisailua joka lähtöön

Seuralla on vireä kilpailutoiminta, vuosittain järjestetään useita hirvenhiihtoja, 
hölkkiä ja kävelyjä. Kilparadan lähtö ja
maali sijaitsee kiinteistön pihapiirissä, jolloin sähkö on käytettävissä kilpailujen eri
toimintoihin.

Mukavuutta metsästykseen
ja öljylampusta sähkövaloon
Jaurun Erästäjät saneerasi ja sähköisti
Pahkakummun Suumaassa vanhan sodanjälkeisen vastiketilan toimivaksi vapaaajanviettopaikaksi ja kilpailukeskukseksi.
Jaurun Erästäjät ry on Sallassa Pahkakummun ja Ahvenselän alueella toimiva
edistyksellinen ja vireä metsästysseura.
Seuran metsästysmaat sijaitsevat alueella, joka asutettiin sodan jälkeen. Alueen
sähköhuolto rakennettiin Koillis-Lapin
Sähkö Oy toimesta 50-luvulla, jolloin maatalouden toiminnot ja asumismukavuus parani huomattavasti.

Toistaiseksi seura myöntää vieraille ainostaan jänislupia, mutta riistakantojen
vahvistuessa lupien saanti myös kanalinnuille voi olla mahdollista tulevaisuudessa.

Koillis-Lapin Sähkön
verkko paras ratkaisu

Kiinteistön sähköistämistä mietittiin moneen malliin ja lopulta päädyttiin valtakunnan verkkoon, vaikka kyllähän se jonkin verran maksoikin, sanoo Jaurun Erästä-

jien
puheenjohtaja
Leo Hautaniemi. Päätöstä puolsi osittainen
EU-rahoitus.
Kiinteistön
sisäasennukset suoritettiin
urakointiluvat
omaavien
jäsenten
toimesta
talkoilla.
Töiden valmistuttua
ja saatujen kokemuksien perusteella Hautaniemi pitää sähköistysratkaisua hintansa
väärtinä. Kiinteistö on
saneeraustöiden valmistuttua erinomainen paikka järjestää
erilaisia tilaisuuksia ja
tapahtumia.
Ulkopuolisilla on myös
mahdollisuus vuokrata kiinteistöä tarpeisiinsa.

