PÄTKIIKÖ NETTI?
Ei ihme, sillä Hailuodossa laajalti käytössä oleva langaton laajakaista on epävarma ja hidas tapa käyttää
internettiä.
Osuuskunta Halkon (Hailuodon laajakaistaosuuskunta) päämääränä on rakentaa Hailuotoon kiinteä
valokuituverkko mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Liity osuuskunnan jäseneksi ja pääse
osalliseksi valokuituverkon hyödyistä!
Toimintavarma ja nopea nettiyhteys hyödyttää kaikkia hailuotolaisia nuorisosta vanhuksiin. Kannattaa siis
miettiä, sijoittaako euronsa uuteen autokatokseen vai elämänlaatua monin tavoin parantavaan 100 megan
nettiliittymään. Tietoliikenneyhteyksien asennus ja kunnossapito oikeuttaa kotitalousvähennykseen.
Vähennysoikeus ei koske uudisrakennuksia.
Kiinteä valokuituliittymä riittää nykyisiin ja tuleviin nettipalveluihin useiksi vuosikymmeniksi. Valokuidun
etuja ovat luotettavuus, rajaton kapasiteetti ja valmius myös tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön.
Syrjäseudulle saadaan valokuidun myötä uusia toimeentulon mahdollisuuksia. 100 megan laajakaista antaa
paremmat mahdollisuudet etätyöhön, mikä on kuntamme elinvoimaisuuden kannalta olennaisen tärkeää.
Etätyö on tulevaisuutta. Aikaa säästyy, kun ei tarvitse käyttää tunteja työmatkoihin joka päivä.
Hailuoto asuinpaikkana voi kiinnostaa esimerkiksi monia itsenäisiä yrittäjiä ja luovien alojen työläisiä, jotka
eivät ole sidottuja paikkaan vaan voivat tehdä töitä kotoa käsin. Liike-elämän työtehtäviä voi verkon
välityksellä hoitaa kotoa käsin. Nopean laajakaistan avulla kaikki tietoliikenneyhteydet – internetin,
television ja puhelimen – saa yhden kaapelin kautta. Kuvien ja isojen aineistojen sujuvaa siirtämistä
vaativissa tehtävissä laajakaista on ehdoton edellytys.
Valokuitu on hyvä sijoitus, joka nostaa kiinteistön arvoa. Se on nykykodissa yhtä tärkeä perusedellytys kuin
sähkö ja vesi. Valokuitu tuo haja-asutusalueille muun muassa runsaan valikoiman TV-kanavia ja
ehtymättömän valikoiman tilausvideoita.
Valokuituverkon kautta erilaiset turvallisuutta lisäävät etävalvonta- ja hälytyspalvelut toimivat luotettavasti.
Turvallisuuspalvelut ovat tärkeä apuväline murtojen, vesivuotojen ja tulipalojen ehkäisyssä: kamerat
kuvaavat kiinteistöjä, ja esimerkiksi lämpötila- ja vesivuotohälytykset siirtyvät luotettavasti nopeassa
verkossa.
Kunnollinen nettiyhteys on nykyaikaiselle maatilalle välttämättömyys. Laadukas kamerakuva ja etätarkkailu
ovat tarpeen esimerkiksi navetan valvonnassa. Erilaisia hyvinvointi- ja terveyspalveluita on mahdollista
tarjota valokuituverkon kautta. Hoivapalveluiden ansiosta vanhusten on mahdollista asua kotona
pidempään. Koulu voi hyödyntää nopeaa nettiyhteyttä tarjoamalla uudenlaisia tapoja opiskella esimerkiksi
vieraita kieliä. Korkeakoulujen opintoja voi suurelta osin suorittaa internetissä. Valokuidun välityksellä
Hailuodostakin käsin voi opiskella etänä mitä haluaa – missä haluaa!
Nyt on aika liittyä Halkoon!
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