VEDETÄÄN YHTÄ KÖYTTÄ - Järventaustan valokuitukaapelia!
Miksi? - vain valokuitu
riittää haja-asutusalueen yhteyksiin
jatkossakin.
Tarvitaan kiinteä
yhteys - tuleva 5g
yhteys on hetkellinen
ratkaisu vain taajamiin,
Järventaustaan ei
milloinkaan.
Valokuitutoimikunta kutsuu kaikki tähän yhteiseen köydenvetoon!

Mitä saan, mitä häviän, jos liityn nyt tai jään ulkopuolelle?
MITÄ MAKSAA?
Kuidun arvioitu kokonaiskustannus Järventaustalle on noin miljoonan euron
luokkaa. Kunta ja valtio tukevat hanketta yhteensä 70%:lla, joten tilaajille
jäisi maksettavaksi noin 300.000€. Esim. 130 talouden liittyminen johtaisi
2.300€ liittymismaksuun, myös osamaksu todennäköinen. Omalla osuuskunnalla vältämme kaupallisten toimijoiden monopolihinnoittelun.

NYT EIKÄ VIIDESTOISTA PÄIVÄ!
Nykyinen 70% tukijakso loppuu ensi
vuonna, eikä tulevaisuuden tukimuodoista ole mitään varmuutta. Niinpä kimppahankinnasta myöhästynyttä saattaa hyvinkin odottaa sangen suolainen omakustanteisen kuidunvedon hinta. Hintaa
voi nostaa myös jo alkanut valokuiturakentamisen jyrkkä kasvu, jolloin kysynnän
kasvaessa urakoitsijoita ei välttämättä
riitä joka nurkalle, joka voi tietää urakkahintojen kasvua.
Huom! toimikunta selvittää myös muita
mahdollisia lisätukia hankkeelle.

Järventaustan kaapeloitava alue

VALOKUIDUN EDUT - NE JOTKA JO TIEDÄMME JA TULEMME PIAN TIETÄMÄÄN
Kyse on nyt koko kylän hyvinvointia koskevasta hankkeesta, joka vuosi vuodelta tulee tukemaan
yhä enemmän kylämme mahdollisuuksia yhä vinhemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
Tulemme näkemään satoja sovelluksia, joita emme vielä voi edes
aavistaa sen enempää kuin aikoinaan
sähkön lukemattomia erityistehtäviä
silloin, kun sähköä oltiin Järventaustaan vasta vetämässä.

VASTAUKSENNE OVAT NYT
OLENNAISEN TÄRKEITÄ!

•

•
•

•

Etäopiskelu- ja etätyömahdollisuus (jo nyt
tiedämme tapauksia joissa valokuiduttomuus on estänyt paikallisen työllistämisen).
Kiinteistöjen turvavalvonta, vuokraus ja
myynti (jälkikäteen kuidutuksen kalleus!).
Ikääntyvän asujaimiston videoavusteiset
turva-, etäsairaanhoito ja -diagnostiikkapalvelut. Sosiaalipalvelut yleensä.
Kaukaisiinkin omaisiin yhteydenpito videolla
ja henkilökohtaisesti Järventaustassakin
kun kuitu mahdollistaa heidän työnsä ja
jälkipolvien leikit ja kaveriyhteydenpidon.

Järventaustan tulevaisuuteen pitkälle
vaikuttavasta päätöksenteosta on nyt
kyse. Tämän talouksiin lähettämämme paperisen tiedotuslehden mukana
on kaavake hankkeeseen mukaan
ilmoittautujille. HUOM.! liittymisilmoitus ei ole vielä sitova mutta tarvitsemme mahdollisimman monta ilmoitusta

voidaksemme rahoitusta ja muuta tukea hakiessamme osoittaa asiasta päättäville tahoille mahdollisimman realistisesti Järventaustan halukkaiden määrän.
Täytä ja palauta vastauslomake toimikunnalle mahdollisimman pikaisesti (viimeistään
28.9.) joko postin tai sähköpostin välityksellä.
Pyydämme liittämään vastaukseesi myös
sähköpostiosoitteesi, ja mielellään myös puhelinnumeron. Voit myös kirjata siihen kysymyksiäsi meille, jolloin voimme vastata niihin
joko sähköpostin tai henkilökohtaisen yhteydenoton kautta.

Valokuidun hankintaan liittyviä usein esitettyjä kysymyksiä päivitetään Järventaustan
nettisivulla lopenjarventausta.fi jossa on
valokuitukysymystä syventäviä linkkejä,
kuten tätä esitettä laajentava "Miksi tai
miksi ei valokuitu?"

YHTEYSTIEDOT. Toivomme hankkeen edetessä runsasta yhteydenottoa siihen liittyvissä
kysymyksissä, mieluiten sähköpostitse toimikuntaamme lopenkuitu@gmail.com tai Markku
Siivola, 0400-666996, tai Esko Leino, 050-5435566.
Yleistä keskustelua toivomme myös Järventaustan Facebook-ryhmissä Lopen Järventausta
tai Lopen Järventaustan valokuituprojekti. Markku Siivola, 0400-666996 avustaa
halukkaita Facebookin käytössä.

Tervetuloa kuitutoimikunnan kyselytunnille sunnuntaina klo 17 Pirtillä
Järventaustantie 643 tämän syyskuun 23. tai 30. päivä!

