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purkin
CGI-ohjelmia
palvelimelle
YhdistyksenpurkissaPCIIF:ssdon atoitettuhitjattain
kokeilu,jonka aikanayhdistyksen jdseniildon
mahdollisuussaada asennettuaCGl-ohjetmiapurkin
WWW-palvel
i melle. Tietoturvasyistdohjelmiaei
kuitenkaanvoi asentaaitse,vaanyll^pito asentaa
ohielman.Ennenasennustaohjelmanturvallisuus
tarkistetaan.
arkastettavat
ohjelmatleheteteZin
siihkdpostilla
uuencodella
kooI damrinaosoitteeseen
cgibin@pcuf.fi.Mikiili ohjelmaankuuluu
useitatiedostoja,ne tuleepakatatar-ohjelmaa
kaytteen.
Josohjelmaanliittyv,it tiedostotovatnykyisessii
hakemistossa,
voit
esimerkiksikiiyttiiii seuraavaakomentoaohielmantoimittamiseentar_
kastustavarten:
f

v

pcuf%

tar fcz
cgibin@pcuf . fi

o
O

I

uuencode

ohj elman_nimi

I

sendmail

Yllii ohjelman_nimi-sanan
tilalle rulee kirjoittaa ohjelmanoikea
nimi, mikiili seei kiiy selviistiliihdekoodista
selville.
Kun ohjelmaon tarkastettu,
asiastatiedotetaan
siihk6postitse.
Tar_
kastuksenliipiiisseetohjelmatasennetaan
palvelimelle;jos ohjelmaa
haluaamyrihemmin muuttaa,tulee ohjelma liihettiil kaikkine liihde_
koodeineen
uudelleentarkastettavaksi.
Yritysjasenetvoivat asentaaohjelmiatarpeidensa
mukaan.Sensijaan yksityiskayftajienohjelmilravaaditaanyleiskiiyn6isl.yttii:
ohjel_
manpitaaolla sellainen,ettiimuutkinkiiyttAjathydryvatsiita.
TemAtarkoittaasamallasitii ettii ohjelmantuleeolla fuoteenomainen, ei mikiiiin yhden kAyftejiinyhra tarkoitustavartentehty hiikkyrii.
Tiihiin menettelyynon piiidyny koskaylllpito ei haluaottaahartioil_
leensadaneri kiiyttiijiinguestbookja muitahomppiiohjelmia.
LisatietojaCGI-ohjelmista
loydiitpurkinpalvelimeltaosoitteesta
htp:t/www.pcui.fvpcuflcgi-docl
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lomakkeella tai
PCUF:n palvelimen wwwlomakkeella
osoitteesta
h@://www.pcuf.fi/
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SdihkdpostinetdikdyttdPCUF:ssd
Postiohjelmien
asennus
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jiilkeen sinuntuleemaeritelleohSiihkopostiohjelman
asennuksen
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Ldhteva sahkoposti (SMTP):
Tuleva sahkoposti (POP3):

pcuf. fi
pcuf. fi
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jossa tunnus on oma kAyttajA- Useinkysyttyid
tunnuksesi
Tiesitkti efte voit hakea
PCUF:ssa.
kysymyksid
etaluvusta
Siihkdpostinsalasana
on sama (UKKE)
sdhkopostisi PCUF:std
kuin PCUF:iiiinsisiiiinkirjoittau- Saansilloin fitl(iin uudet,fnrtft O
suoraan vaikkapa
tumisessa
keltetttiviisalasana.
useaankertaan?
kotikoneellesi ilman ettd
Tamaongelmajohtuneeknytsinun tarvitseeottaa
tamastasi siihkopostiohjelmasta.
Siirrd viestisi
peercyhteytte PCUF:d6n?
kokonaan koneellesi!
AinakinNetscapen
mailiakiiytetSiihk<ipostiohj
elman asennuksen tiiessiisiodota,ettaseon hakenut
Sdhkdpostine6kdyttd
yhteydessii
sinun
tuleevieliimiiii- PCUF:stiikaikki viestit. Ala ala
PCUF:n modeemilinjojen
ritella siineteankouudet siihko- lukemaanviestejiisi,jos ikkunan
kautta on mahdollista
postiviestitkokonaankoneellesi alareunassalukee "Receiving:
jotka
PCUF:nkeyfteiiile,
vai j iitetiiiink<ikopio PCUF:iiiin. message...". Netscapenmail ei
ovat hankkinut
Josetiiluetsiihkdpostiasi
vain yh- osaa piiivittiii omia sisiiisiii
destiipaikkaa,valitsevaihtoehto, muuttujiaan,jos keske).tet
sehkotunnukselleen
etta
viestit
koneellesi
postin
siirtAmisen
hakemisen.
Jos
olet
Shell-oikeudet.
jiilkeen poistetaan serverilta keskeyttiinyt siirron, hakee
(PUCF:stii).
modeemilinjojen
Netscapeseuraavalla
kerrallasaEtiikiiytro
Lkautta edellvttiiens. SLIPEsimerkiksiNetscapessa
sinun mat viestituudestaan.
Tiimii vika
yhteytta. SLlP-yhteys voidaan tulle valitatiilldin kohta:"Remo- oli ainakinNetscapen3-versios-|
muodostaamodeemilinjanyli ved from the server"ja Eudora sa.
jeta kohta
kayttaen kotikoneella esim. Light -ohjelmassa
"Leave mail on server"valitTrumpet Winsock tai Windows
Vaihdoin etciluvussa kdyttci95:nomaaDial-Upohjelmaa.
sematta.
mddni ohjelmaa: saan nyt ikiTrumpetin valmiit konfiguPCUF:n yllnpito ei suosittele vanhojaviestejri?
janamisrointitiedostotldytyviit PCUF:n etekaytossa
sehkdpostin
Kiil'tit aikaisemmassaetaluwindows-tiedostoalueelta
tii serverille(Leaveon the serv- kuohjelmassa valintaa, jossa
jiitettiin
/pub/windows.
er).koskasekuluttaaPCUF:nra- viestit
serverille
Etiilukuun soveltuvia siihko- jallista lerytilaaja se voi aiheuf @CUF:aan)lukemisenjiilkeen.
postiohjelmia
on monia.Esimer- taa yllettaviaongelmia,jos vaik- Asennettuasi
uudenetiilukuohjelkiksi Windowsissatoimivia oh- kapa etiiluvussakaltettava sah- manhakeesekaikki vanhatvresjelmia ovat EudoraLightja Nets- kdpostiohjelmavaihdetaantor- tit, jotka ovat viel,i tallessa
capen WWW-selaimestakiiyn- seen.
PCUF:ssii,koska se luulee niitil
nistettavaNetscapeMail tai Mesuusiksiviesteiksi.Tiimiin r,'uoksi
senger
Mailbox.
alakeytaetiilukuohjelmassasi
valintaa"Leaveon the server"!
-oi--
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En pysty endd etdlukemaan
pcuf%
PCUF:n
purkkiohjelmistossa
viestejtiniPCUF:std?
(Main,Com,Mail)kiiytetiiiinvain
Olet luultavastiollut piiiiteyh- Kokeilin kerran srihk1postinetd- 7-bittisiemerkkeja.
teydess2iPCUF:deinja lukenut lukuohjelmaakorikoneeltaniia
siihk6postiasijollakin Unixin nyt kaikki vanhar viestini oiat Muita ongelmia?
postiohjelmalla,
kuten purkkioh- hrivinneet?
Kysy neuvoaPCUF:nyllApidoljelmiston mail, pine tai elm.
Kaft,imasi etiilukuohjelma on Ia: sysop@pcuf.fi
Niimii ohjelrnat ovat saattaneet siiniinyt kaikki postilaatikossasiTiimziartikkelildytyy
osoitteesta
muuttaa postilaatikkosiviestien olleetviestisikotikoneellesi
ja on http://www.pcuf.fi/
muotoasillii tavalla,ett?ipCUF:n polstanutnePCUF:nserverilt?i. pcuf/pop3_ohje.html
etiilukua palveleva pop3-ohjel- Mutta kun minulla oli "Leaveon Heikki Raussi
misto ei l6yde eniiiiuusiavieste- the server" valintaptirillti?
raussi@pcuf.fi
iii.
TZissii tapauksessaPCUF:n
Korjausohje:
pop3-ohjelmisto on siirtiinyt
Ota PCUF:iiiinpeateistunto
vaik- viestisijiirjestelmen
yllapit,imasPCUF:nuudetnumerot
kapatelnet-ohjelman
alulla. Lue t
sahkopostilaatikosta
ovat
seuraavat:
ja poista siihkopostisikeyttiien /varispool/mail/tunnus
kotihakekeFtojArjestelrnan
mail-ohjelmaa mistosi$HOME/mbox-nimiseen
(09) 586 1531pikalinja,20
seuraavastt:
tiedostoon.Voit lukea viestisi
min aikaraja
pcuf% mail
mbox-tiedostosta esimerkiksi
(09)586 1535pikalinja,
Mail
version
5 . 5 - k w mail-ohjelman
awlla.
20 min aikaraja
5/30/95.
Tt'pe ? for help.
Katsoedellistiiohjetta.
(09)
586 1512normaalilinjat
" / var / spool
9
":
/mai1/raussi
kpl,
sarjan
kutsunumero
1 message 1 new
Postilaatikkosanion viesti,jonka
N
1 raussi@pcuf. fi
otsikko on "DON'T DELETE
sun Mar 23 22240
13/346
THISMESSAGE".
" koetus I'
PCUF:n etdlukua palveleva
& de1 1
pop3-ohjelmisro
on tehny kysei& qui t
sen viestin siihkopostilaatikkosi.
pcuf%
PCUF:npop3-ohjelmisto
yllzipiLisiiksi jos kotihakemistossasr taa tassaviestissiipop3-tapahtuon mbox-niminentiedosto.lueja miin liittyvi?i tietoja muistissa.
tyhjenna se samalla tavalla piiii- Kuten viestin otsikkokinkertoo,
teistunnossamail-ohjelman alul?iliipoistasit2i.Josvahingossa
sala:
tuit poistamaankyseisenviestin
-f
pcuf%
ja etiilukuei enii?itoimi, voit kormait
jata tilanteenPCUF:nkeyndjar$nor"/^ro*
Mail
version
5 . 5 - k w jestelmiin mail-ohjelmanarulla
5/30/95.
Tl4)e ? for he1p.
kuten edelltion kerrottu.
(nlcoxtr.

2 messages
1

Sun Mar 23
rrtest. test"
2
Sun Mar 23
( kokei 1u (
&

q.e-L

raussi@pcuf. fi
22:36
f6/3j9
raussi@pcuf. fi
22236

L

& del 2
& quj-t
"nbox" removed

L6/377

Saanettilukuak(iyftAessdni
s()hkdpostia, jossa citikldset ovat
hassun ndktiisid kulmasulkumerkkejd.
T?imiijohtuu siita, efta sAhkopostin l,ihetajiin koneessatai
mail-ohjelmistossa
on kaytossa
7-bittinenASCll-merkistd,jossa
skandinaaviset
merkit on {[] ]\lmerkkien paikalla. Esimerkiksi
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Tietoturvaparemmaksi
F\ataFellows on lehinnatieto- PC-Kiiyftiijiitry:n
9flrrva6n keskittynyt r,uonna teemaillassa
ti istaina
1988perustuttu40 hengenyritys.
8.4.1997ATK-lnstitu
utissa
YrityksellZion konttoritEspoossa
ja San JosessaYhdysvalloissa.DataFelIowsin asiantuntiiat
Yrityksenliikevaihtoon noin 40 SakariErdnenja Mikko
miljoonaa markkaa. Yrityksen Hyppdnenesitelmdivet
tuotteista merkittavimmat ovat aiheestaviruksetia
virusten torjuntaohjelmistoF- tietoturva.SakariErdnen
PROT Professional,F-Securekertoi internetin
tietoturvaohjelmistotsekii tyosuojauksi sta,ti etoturuan
Vineyard.
ryhmiiohjelmisto

kiiytettiivissii protokollissa ei ole
tietoturvaominaisuuksia, joten
kaikki tietoturvaominaisuudeton
liitettiivii sovelluksiin. Tietolurvan murtamisen hydkkiiystavat vor Ja(aa verKonmonlloro,nurn.o

yhteyksien sieppaukseen,
reitityksen huijaamiseen,
nimipalve-

ja Parverun
esl;;,:::.,;:'""*n
a
Verkon

monitoroinnissa

hydkkaajii keriiii esimerkiksi
ja
kiiyniijtitunnuksia.
salasanoja
muita salaisuuksia
valvomastaan
DataFellows:n
verkosta.
Monitorointiin
tarvinatietoturvatuotteista
via tyokaluja on helposti saataF-Prot Professionalon erds suovissa,esimerkiksiFTP Softwaren
situimmista virusten torjuntaoh- joka tunnistaakoneetja suojaa LANWatch, Windows NT 4:n
jelmistoista.
toimistojenviilillii kulkevantie- tyokalutja Linuxin tcpdump.
F-Securetuoteperheentuotteet don.
Yhteyksien sieppauksessa
kayttavat salaukseen Suomessa
F-SecureCommerceluo suo- hyiikkeajekaappaayhteydenkulkehitettya SSH-salausmenetel- jatun yhteydenasiakkaanwww- kemaanoman pisteensiikautta,
ja www-palvelimen
ja muuttaa
miiii, johon Yhdysvalloissa kehi- selaimen
vii- jolloin hiin voi seurata
tenyjentietoturvaruoneiden
vien- lille, jotta esimerkiksikaupan- yhteyden
liipi meneviiitietoja.
tiii rajoittavat ITAR-s2iiinnokset kiiynti olisi turvallista.
Reitityksen huijaamisessa
eiviit koske. SSH:n avulla on toF-SecureDesktopsalaahalu- hyokkaajamuuttaareititinkonerteutettu koneen ja kalttajAn tun- tut kiintoleq'n tiedostot,niin et- den reititystauluja esimerkiksi
nistus, tiedon salauksenja yh- teivetluvattomatpiiiiseniihin kii- niin, ettasanomatohjautuvatenteniiisyydenvarmistus.Tuoteper- siksi. Ohjelmasopii luottamuk- sin hyokkiiiij?inomaanverkkoon.
heeseenkuuluvat seuraavattuot- sellistentiedostojensalaamiseenTalldin hyokkaajiivoi rutkiaja
teet F-Secure SSH Server ja erityisestikannettavissa
tietoko- muuttaasanomiasekiisiepatayhClient,
neissa.
teydenitselleen.Reititinkoneena
ja
F-Secure SSH Server
F-Secure Technology Com- toimii useinerillinenreitintai taClient luovat suojatun eteyhtey- ponents on sovelluskehittiijille vallinen unix-kone. Kaytossa
den koneiden viilille korvaten tarkoitettukirjasto,jonka amlla olevatstandardit
reititysprotokolmuun muassa tavallisen telnetin tietoturvaominaisuuksia
voi liit- lat ja laitteistojenasetukseteivat
ja rlogin:n. Tuotteisiinkuuluvat tiiii toisiinohjelmiin.
estereitityksenmuuttamista.
myos ohjelmat suojattuuntiedosNimipalvelun huijaamisessa
ja
tojen siirtoon
varmisruksien
hydkkaajamuuttaanimipalvelun
ottamiseensekii Xl 1-yhteydet.
lnternetia tietoturva
antamaan
vaariaIP-osoitteitaeslF-Secure VPN:n alulla vor Intemetintietoturvaongelmia
ku- merkiksiniin, ettii osaliikenteesluoda oman virnraalisenyksityis- vaa, etu maailmassamurretaan tii ohjautuu hyokkiiiijiin koneeverkon toimistojen viilille. F_Se- joka 20. sekuntijonkin tietoko- seen. Nimipalvelu (Domain
cure VPN toimii reitittimenii, neen suoiaukset. Intemetisse

ongelmi staja ratkaisui sta.
Mikko Hyppanenkertoi
tietokonev
i ruksistaja
niiden toriunnasta.
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Name Service, DNS) muuntaa
symbolisenverkko-osoitteen
Iposoitteeksi.Esimerkkinii nimrpalvelumuuntaaosoitteenpcuf.fi
IP-osoitteeksi
I 94.100.34.
l.
Palvelun estiimisessiihy<ikkZiiijiiestiiiijonkin verkontai palveluntoiminnan.Tiimiinsaaa!
kaan esimerkiksi ylikuormittamallapalvelinkonetta
tai yllaolevalla reitityksen huijaamisella,
jolla yhteydetpalvelinkoneeseen
voi estaa.

I
,,jff:iff#;:J;:T',1'"",.f:'trt

tietojakannatalahefiaaverkossa. Kiiynnistyslohkoviruksetle- rusvaaraa.
Lisiksi DataFellows:n
Yrityksissiisuurimmatuhat ovat viavat lelykkeiden kZiynnistys- kotisir,un ohjeen mukaan tekeyrityksen sisiiisiii. Tiilltiin esi- lohkoista. Niiden saaminen miillii seuraavamakro
valikosta
merkiksiverkonvalvontatycikalu-omaankoneeseen
edell)ttaako- Tydkalut/makro
ja antamallasiljen kayttdaolisi rajattavaasiatto- neenkiiynnistiimista
niin, ettale- le nimi _AutoExec_,vol eslaa
milta. Yrityksienon huolehditta- vyke on asemassa
A:.
osanWordinmakroviruksista.
va tietojensalaamisesta,
sillii esiohjelmavirukset leviiiviit ohsub MArN
merkiksi
henkilorekisterilaki jelmatiedostojen
mukana.ErityiDi sabf eAut.oMacros
vaatiisalaamaan
yrityksenhenki- sesti alt.binaries-keskusteluryh- MsgBox
,,Aut.oMacros
lotietoja sisiiltavzintietoliiken- missiion ohjelmia,joissavoi olla are now turned of f ,,
. ,
teen.
viruksia.Sinneilmestyviitmyos ,,virus protectron,,,
64
kaikkeinuusimmatvirukset,joita
End sub

Virukser

jokapyrkiiakv.irus
onohjelma,

torjuntaohjelmat
eiviit
;il]::l

-.::n::::**varoitukset

Makrovirukset
onkirjoitettu;ili"#ilffill"

ovat

ffi; )l"ii1

tiivisesti leviimiiiin tartuttamalla ohjelmanmakrokielelliija ne le- sestaja pyydeteanlahettamaan
muita tiedostoja. Esimerkiksi viiiviit asiakirjatiedostojen
muka- viesti ;te;;pein. Tiilloin tiedotus
i
.
Suomenrikoslakiei tunneviruk- na.Niiitii on tehtyainoastaan
t
oh- leviiiii nopeastrJa aiheuttaatursia, mutta tane wonna tilanne ielmille-I4icro-s
afL,VDfl)--l'/,iq._*h?ps.ai,y,s1;1s,,o,o
muuthrneeniin, eftii niiden kir- rosoft Excel ja Lotus Ami Pro.
Aktiivis;lta torjunnalla pyrijoittaminenja levittaminentulee ErityisestiWordille tehdy mak- triiinloytiimriiinja
poistamaan
virangaistavaksi.
roviruksetovat nykyiiiin suurin rukset levykkeilt2i, ohjelmatiejakaa kaynnistys- virusongelma.
Makoviruksetle- dostoista,asiakirjatiedoitoista
ja
. Viruksetvoi
lohkoviruksiin,ohjelmaviruksiin viiiviit nopeastisiihkopostien
lii- siihk<ipostista.
Torjunnan heii<ja makoviruksiin sekii niin sa- tetiedostojen
mukana.
koutena on, etteiviit ohjelmat
nottuihin viiiiriin virusvaroituk- Makroviruksenleviiimisenvoi tunnistauusirnpiaviruksia torJa
siin . Kiiynnistyslohkoja ohjel- estaa lehettemalll asiakirjatie- junta vaatiiaikaa.
maviruksista
on PC:lletehtynoin dostotRTF-muodossa
(RichText
Lisiitietoja tietoturva-aiheesta
13000,Maclntoshillenoin 50 ja Format).RTF-muodonetunaon saa DataFellows:n kotisivuilta
Linuxille3. PC:nviruksistasuu- myds, efta asiakirjanvoi avata osoitteesta http://www.Euronn osa on tehty DOS:lle,silli useilla eri ohjelmistoilla.Mic- pe.DataFellows.com.
Sielt2isaa
Windows3:lle on tehty 15virus- rosoftin Wordview on myos my6s suositunF-pROT-virustortaja Windows95:lle3 eikii Win- kiiyttokelpoinen
ja ilmainenoh- iuntaoh.lelmistonkotik2iyttajille
dowsNT:lle ole vielii loytynyt jelma word-asiakifojenlukemi- maksuttoman
version.
vrnlKsra.
seenja tulostamiseen
ilman viEsaKtirkluiinen

stvu8

PC-KAYTTAJA

Nyyssispdmmdys
artikkelissaon tan nykyisellejiirjestelmiille,jos| | utisista, eritoten intemetin seenpostitetussa
lU uutisjiirjestelmastapuhutta- eri Message-ID(tai asiakasohjel- sa useathenkildttarkkailevat(iluumeisestikinautomatisoidusti)
essaniikee(a kuulee)useinter- massaei toimi oikein).
"spam"
ja
peruuliihettiviit
tisliikennettn
min
spiimmi.Kyseinen
tusviestejii spiimmeille. Niimii
termion vaikeamaaritelletarkas- Ristiinpostitus
ti, mutta yleensii sillii tarkoite- Ristiinpostituksessa artikkelin henkil6t ovat yleensiivarsinjuljolla ei ole mitazin Newsgroups-riville laitetaan kisestihyviiksytfyjii.
taansellaista,
kuka tahansavoi
Periaatteessa
keytennollistiitai esteettistaar- useitaryhmiii.T[lloin nykyaikar"spiimmi"
yleensiimer- ryhtya peruuttamaanspiimmejii,
voa.Termiii
kayteden set asiakasohjelmat
joka
puhuttaessa
on kitseviit artikkelin luetuksi, kun miktili tuntee siihen tarvetta.
artikkelista,
postitettuuseampaan
ryhmeantai se on luettu yhdessiiryhmiissii. Yleisestihyviiksytynperuuttajan
useampaankertaan. Artikkelin eikii seeniiii ney uutenaartikkeli- ruleekuitenkintunteauutisjarjesja olla puosisiillollii ei ole merkitysta. na muissaryhmissii.Useimmat teimiiperusteellisesti
Spiimmiei tarkoitamainoksia. nykyaikaiset uutispalvelimet lueeton. Uutisryhmiil news.adseuraaviiiirinkiiytt6ii tai kyseenalaista osaavatlisiiksi kiiyttlii symboli- min.net-abuse.announce
jolloin
peruumalla
saa
tietoa
spiimmien
linkkejl,
ristiinpostisisiiltdii.Spiimmion nimi ilmiol- sia
varsin tettu artikkeli talletetaanvarn tuksesta.
le,jota voidaantarkastella
Teoriassaartikkeleita ei saa
ainaarobjektiivisesti:ilmenikosamaar- kenanja nain seestetaiin
peruuttaa
kukaanmuu kuin niivokastalevytilaa.
tikkeli tarpeeksimontakertaa?
liihettiijii.Knyalkuperiiinen
on
huomattaden
muoka$uja
Ristiinpostitus
Toisinaanesiintyy
jokaisen
uutispalvelispiimmejn;artikkeleita,jotka on vastiparempikuin se,ettiiliihete- tann6ssa
kukin muokattukarkeastikysei- taan samaartikkeli erikseenjo- menyllapitejell,ion oikeusporsartikkeleitaomalseen ryhmiiiin sopiviksi, mutta kaiseenhaluttuunryhmiiiin.Kui- taahaluamiaan
joilla kuitenkin on samasisalto. tenkin telloin tulee kuitenkin ta palvelimeltaan.Sen uutispaltehtiin miettiii, onko artikkeli tarpeelli- velimen,johon artikkeli on alunVuoden1994joulukuussa
muutamissauutisryhmissii(mm. nenkaikissahalutuissa
ryhmissii. perin postitettu (ensimmiiinen
news.admin.policy, news.ad- Ristiinpostitettaessakannattaa palvelin) y[apitajalla on oikeus
min.misc)tutkimus,joka osoitti, muistaalaittaa artikkelin Follo- ja ainakin moraalinenvelvollietH 90% lukijoistakokeetiillais- wup-To-kenttiilnsopiva (yksit- suusperuuttaaasiattomatja mahten artikkeleidenperuuttamisentiiinen)ryhme,jossaj atkokeskus- dollisestiviiiirenneq/tartikkelit.
(cancel)oikeutetuksi.
telukannattaa
kayda.Talloinjatei enii2ipahennati- Kuinka
moneen
Sparnrnaystaon periaatteessakokeskustelu
ryhmean
ker- lannetta,koskakeskusteluei il- sittensaapostittaa?
kahdenq,yppistii:
useampaan
Niiden ryhmien miinrii, joihin
taan postittamistaja ristiinpos- meneeniitimuissaryhmissii.
yksi artikkeli on lahetetty,jotta
tausta.
postitustavoidaankutsuaspiimperuuttaminen miksi, on varsin h[ilyvii. KesSpdmmien
Vuonna1994ilmaantuinettihen- kiarvona voidaan pitiiii kahtaEMP
EMP (ExcessiveMulti-Posting) kilo, joka kutsui itseaannimelle kymmentZiryhmaa. Toisen pentarkoittaa useampaan kertaan Cancelmoose[tm]."Moose" lii- aatteenmukaan enemmiinkuin
postittamista. Tiilloin luodaan hetti silloin tiilldin spiimmejiipe- viisi erillistii postitustakiiltanainauusi artikkeli.Artikkelit yk- ruuttavia viestejii sekii ilmoitti ndssiisamallasisalldllakymmesildidiiiin niiden Message-ID- niista.Hiin loi tiillii tavallaperuskentiinavulla ia iokaisessaerik-
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nen piiiviinaikanaon spiimmaystii.
Breidbart-indeksi
(BI) on
mitta, jota yleensiikiiytetiiiin
tunnlstamaan
spiimmeji. Silla mitataan multipostausten
ja risitiinpostausten
leveyfta.
BI maaritellAen ryhmien
miiiiriin neliojuuriensummana. Mikiili luku saawftaaluvun 20, kyseessd
on usemmiten spiimmi,jonka joku peruuttaa. Esimerkiksi neljii
identtisteaftikkelia on liihetetty yhdeks?iiin ryhmiiiin.
4*3 on 12,joten kyseessiiei
ole vielii paha spiimmiiys.
Kuitenkin yhdeksiinidenttiste aftikkelia neljiiin ryhmiiiin
tuottaa indeksiksi 18, mike
koetaanpahemmaksi.

Mitdspdmmitsitten
sisaltavat?
Nykyisin spiimmit ovat
useimmitenerilaisiakaupallisiailmoituksia.
Useimmissaenglanninkielisissiiryhmissti,etenkinalthierarkiassa,tdrmae erityi'^ sestr"eliimyslinjoihin".
puhet
linseksipalveluihin.Varsin
monet- etenkinyhdysvaltalaiset- yriryksetnakeverin! temetin ja sen uutisryhmiit
mainiona ilmaisenamainoskanavana.
Niimii mainokset ovat
useimmitenpelkkiiii tekstiii,
muttasaattavat
my6skoostua
kuvista.Toinenhyvin selkeii
ryhmti ovat ns MMF(MAKE
MONEY FAST)-spammit.
Ntiillii sananmukaisesti
koitetaantehdiihelppoarahaanopeasti,etenkinllihendjelle.
Viimeaikoinaovat yleistyneet myds "tahattomat,.
spiimmit, jotka useimmiten
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niikyviit tiismiilleen samanartikkelin postittamisena
useaankertaan samoihinryhmiin. Tiimiin
mahdollistavatetenkin "helppokeyttoisef'asiakasohjelmar.
jotka on alunperin suunniteltu
WWW-kayft66n.
Ongelma niiiden kohdalla
muodostuusiitii, ettii kayttejaei
saa mitiiiin kuittausta artikkelin
postituksesta.
vaanpainaa"postita"-nappia varmuuden luoksi
useampaan
kertaan.

ta itselleen. Koska liihes kaikki
uutisryhmarovar raynnaerilaisia
spammejatai melkein-spiimmejii,
lukijat eiviit yleensiiedesvilkaise
niitA. kun orsikoistajo selviiiii.
ette kyseessaon spiimmi. SpiimmiiiimZillii saa huonon kayftajan
leiman, josta saattaaolla vaikea
peestaeroon.
Valirettavasti osa intemerin
kayttAjistii pitiiii yhden kayttajan
moraalittomuutta tai osaamarromuutta koko organisaation tai
palveluntarjoajanvikana. spiimMitenspdmmeistd
pddsee mi aiheuttaa ongelmia tiillii paleroon?
veluntarjoajalle. Ongelmat saatSpiimmeistiiei kaytannossiivoi tavat lievimmilliiin olla vain siihpaAstamitenkeAneroon. Arnoa kdpostitulvanluokkaa.
keino olisii tiukka uutisjiirjestelPahimmillaanruloksenasaatmen rajoittaminenja kiiyttiijien taa olla julkisen (asiattoman)hervalvonta,ja sitahiin ei kukaan jauksen aiheuttamaimagon huotiiysij?irkinenhalua. Paras tapa nontuminen.Useimmiten niimii
on, kun pystyyvZilniimiiiin
spiim- herjauksettulevat tietamattdmiltii
mit. Tiissii korostuu erityisesti kAyfiajiltA, jotka ovat varsin sakeptajien valisrus.Vaikkajokin manlaisiakuin itse sp2imminaion mahdollista,se ei viilttiimiitt[ heuttajakin.
ole sallittuaja yleisestihyvaksytPahimmillaan spiimmiiiijii voi
rya.
aiheuttaapalveluntarjoajanjoutuSpiimmien peruutuksetautta- misen "mustalle listalle". Tiilloin
vat paljon. mutta eivet aina. era,it uutispalvelimetvoivat kielUseimmatkehittyneetasiakasoh- taltye oftamasta vastaan yhtean
jelmat tukevatns kill-toimintoa, artikkelia, jotka on posritefiu lisjolloin ne katkevat automaatti- talle joutuneelta palvelimelta.
sestikeyttejaltatietyt maeritellyt Tiimii on kuitenkin viimeinen
ehdottAwavetartikkelit.
keino; sillii pysrytaenesrem,ian
johtaa projektia tietyn palvelimen artikkelin leCancelmoose
nimelta NoCeM ("No See viiiminen, mikii voidaan joissa"Em"). Tiime perustuu
menetel- kin valtioissa tulkita sensuuriksrmAiin,jossa asiakasohjelma
ha- kin.
keetietyt artikkelit,joissaon lueKaFanndssii niiin voimakkaiteltu (luotettujenhenkildidentoi- siin toimenpiteisiin
ryhdytii?in
mesta)spiimmit.Tiimiin jiilkeen vain, mikiili palvelimen ylliipito
asiakasohjelma
ketkeename ar- ei ole kiinnostunut yleisestii etitikkelit kayrtejaltii.
ketistaja spiimmienestdmisesra.

Mitdspimmdykselld
saavuttaa?

Kunt6rmddtspemmiin...
Mikiilisattuu
tdrmeamaan
sDem_

Spiimmeyksell?iei saawta mi- miin, ei pidii mennii pommitta_
taan muuta kuin huonoa mainos- maanketiiiin
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siihkopostilla.Itse asiassahiii- -ryhmiissii,voi sinne laittaa ilrintii (siis esim. siihkopostilla moituksen.Tiilloin tulisi kuitenpommittaminen;
on kiellertyiija kin muistaaliittaa mukaanalkuperiiisenartikkelin otsikkotiedot
lain vastaistaliihes kaikkialla.
liihesaina silloin. tnydellisinii. Lisiiksi kannattaa
Kaytannossii
kun tavallinen lukija tdrmea luetella viihint[iin 20 sellaista
spiimmiin, kaikille tarpeellisille ryhmiiii,joihin artikkelion postitemr.
tahoille on jo ilmoitethr asiasta.
Jatkoviestittulee ohjatan.a.nMikiili kukaan ei kuitenaan
Lisiiksi kannaf
vielii ole ilmoittanut spiimmistii a.misc-ryhmiiiin.
taa ilmoittaa viestin liihettiijiille
news.admin.net-abuse.announce

sekii hiinenuutispalvelintaanhortavalle henkilolle (y leensZi
news@domaintai usenet@domain). Kannattaa muistaa olla
kohtelias,vihaisellaja torkeAlla
kaytdksellaei varmasti saa sanomaansaperille.

Teksti on muunnelma kirjoittajan Pro Gradu -tutkielmasta.

o

kesdtapahtuma'97
PC-ktiyttdjien
Yhdistys jdrjesti
vapaamuotoisen
kesehpahtuman Helsingin
Kaivopuistossa.
Ohjelmassa oli
petankki-kilpailu ja
kovalevynpituusheittoa.
kauniina
flaikalle oli saapunut
f
kesiikuun sunnuntaioiiiviina
noin kymmenen kuulan heitosta
innostunuttahenkiloii.
Petankkia pelattiin kahden
hengen joukkueissa yhteensii
kymmenen eraA useammantunnin ajan.Kilpailun voitti muuta- keskelldPipsa Raussi,Jyri Lindroosja Jari Nopanen.
man pisteen erolla Jyri Lindroosin ja Arto Teriiksen joukkue.
Toiseksi sijoittui Esa Kiirkkiii sen
ja KimmoOllikaisen joukkue.
Kuulan heiton ohessa otettiin
mittaa myos kovalevyn pi-

Kilpailuviituusheitossa.
lineeniikiiytettiin 170 MB:n
DOS-alustettuaESDl-tyyppistA
vuosimallia
86.
kovalevyii
Miestensarjan(viiiiriillii kiidella) voitti Rauli Ramo pituudella
Pip9.40metriii.Naistensarjassa

VasemmaltaKimmo Ollikainen, Esa Krirkktiinen, Sirpa ia Jyri Lindroos,Arto Terds,Rauli Ramo,Heikki Raussi,Henrik Ahlgren ja Jari
Nooanen
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KeitdmepC-l(AVfrAlAr otemme
Seuraavassaon analysoitu
PC-Kiiyttiijien j esenkuntaa
jdsenlajin,asuinpaikan,
sukupuolenia jdsenend
oloaianperusteella.

Opiskelijoitaon noin 14 % jiisenist?i77 %oon piiiikaupun(439 hl6e), ryduomiaoli noin 7 kiseudulta.Piiiikaupunkiseutulai% (99 hldd)ja yritysjasenten
yh- set ovat hiukan keskimiiiiriiistii
teyshenkilditii
(ns.A-j iiseniii)va- enemm2in
(noin 2 o/oeli 32 hl<ia)
puoli
prosentti(13 kpl). Va- PC-kaltajienjesenenasuoraa.
.;aa
1aa2 %o(48 hl6a)jiisenistostiimme on PC-kiiyttiijienjiisenenii Naiset
suoraa.
eikiiTietotekniikan
liiron Naisjiisenistiimme.
joira on vain
telyill2i (tieto riiftavdn monella, kautta.
380 eli l2 o/o,on suhteellisesti
osajoukottarpeeksisuuria).T?ilHuomionarvoistaon, ettii yli keskimeiiir2iistii
suurempiosa itlaisia mielekkiiitdjaotteluja oli- 99 % Pc-kdyttajienjesenisrdste
semaksavialis2ijZiseniii
(32 %)
vat vain jiisenlaji, asuinpaikka, maksaaitsej iisenmaksunsa.
Esi- kuin itsemaksaviaensisijaisia
jiisukupuoli ja jiisenenii oloaika. merkiksi SYTYKE
ry:sse vam senie (46 %). Opiskelijoitaon
Syntymiiwosiriedot
olivataineis- 62 %omaksaaitse jiisenmaksun- naisjiisenissiimme
selviistikeskitossasen verranpuutteellisia,et- sa, tyonantajienmaksaessa38
maiidistaviihemmiin(vain 8 %).
tei esim.jiisenist<inikiijakauma- o%:n
jiisenmaksut.
Naiset ovat sen sijaan selviisti
analyysiiivoinuttehdii.
Luultavastienitenyritystenmak- miehiii enemmiin keyttaneet
Olen myds laatinutvastaavan- samiajiisenyyksiiion Helsingrn mahdollisuutta
liittye suoraan
laiset analyysit Systeemityoyh- tietojenkesift
ely-yhdisryksella, PC-kiyttejienjAseniksi,sillii suodistyksen (SYTYKE
rv) koska monet suurehkotytitykset ristajiisenistii46 7o on naisia.
(http://www.
pcuf.fi./syty- maksavatvanhasta
tottumuksesra Vertailun woksi todeftakoon,
ke/kirjist954isyjas95.pdf) ja ainoastaan
HETKY:n jiisenmak- efte esim. SysteemityoyhdistykSuomenUnix kayttajien(FUUG sun,senkummemmin
asiaaajar sessdnaistenosuuson 34 70.
ry) (http://www.fuug.fi
) jiisenis- telematta.
t0sta.
Ainakin 66 %oon valinnutlehdekseenMikroPC:n. 7 %otieto- Liittymisaika
verkonja 27 % lehtivalintaei Tietotekniikanliiton jZisenrekiskay ilmi rekisteristii.
I Jasenisto
teristeei varmuudellavoi pZiiitelPC-kaftajien analysoidussajiilii milloin Pc-kaftajien jiiseneksenrekisterissii, joka kuvastaa
si on liitytty, sillii jiisenrekisterrs_ vuoden 1996 lopun tilannetta,on Pddkaupunkiseutulaiset sii on liittymisaikanatodenniikdijesenta.
Piiiikaupunkiseudulla
on jiisenis- sestisepaivamii2irZi,
O3090
joilloin jiisen
Jasentstost,imne
on yl ivoimai_ tostiirnme57 o/oeli I 773 henki- on ensimm2iisen
kenan liittynyt
sesti suurin osa itsemaksavia l6ii.Piiiikaupungin
jesenistosrem-johonkinTietotekniikan
liiron;ahenkilojiisenin
eh 55 % (1686 me on vain hiukankeskimiiiiriiis- senjarjesto6n.
Tama selifiea nc
hl6?i). Toiseksi eniten on use- tii enenrnanitsemaksaviahenkipari prosenttia,jotka ovat liittymaksavia lisiijiseni[ eli 22 % lojiiseniieli 58 % (1035hloa).
neetJesenrekisterin
mukaanyh(692 htdA). Erofleluensisijaisiin Itsemaksavialisiijtiseniii
on hiu- distykseenjo ennenyhdistyksen
ja lisiijnseniinon Tietotekniikan kan keskimiiiiriiista
vahemmdn perustamista.
liiton jiisenrakenteen
kummajai- eli 20 Yo(364hl6a).
Vain 15 7o jiisenistiimmeon
sia,jolla ei ole,ja jos sepC-kiiy_
Piiiikaupunkiseudun
opiskeli- ollut yhdistyksemmejiisen yli
tiijistii riippuu ei tulekaanole_ joiden(noin 13o/o)
ja ryon6mien seitseman
vuotta (liittynyt ennen
maan, mitAen kiiytiinnon merki_ (noin 6 %o) miiiirii ei poikkea
wotta 1990).Perati60 o/oon olrysta.
oleellisestikeskimiiiiriiisestii.,q.- lut yhdistyksemmejiisen vasta

OAffilHil
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alle neljii vuotta (liittynyt vuonna noin 20 ok koko Suomenviikilu- Johtopddt<ikset
Pc-kayttajat ovat tyypillinen
lusta. Kuitenkin melkein kolI 994 tai senjiilkeen).
jasentensa
jiisenistii
ja
itsensiimaksamayhyhdistyksen
Useirnmatopiskelijat tyotto- mannes
ulkopuo- distys. Vaikka jiisenist6 painotmat ovat varsinaisesti liittyneet asuuUudenmaanlii2inin
jii- ruukin Piiiikaupunkiseudulle.
ei
I on esitetry
PC-kayttajiinvastavuoden 1993 lella.Taulukossa
ja
jakaantu- Pii2ikaupunkiseudun muun
jiilkeen, silln kummassakin ryh- sentenasuinpaikkojen
o
jiisenkunja
j?iSuomen jiisenkunnissaei ole
koko
minen osuudet
miissa on periiti 85 o ollut
poh- merkittevia eroja. Yhdisryksen
senend vasta alle neljii wotta. nasta.Kaytettyaluejaottelu
jesenmaeranvoimakkaastakasjautuu
ja
postin
lajittelukeskusaluPiiiikaupunkiseurulaistennaisjiisenislusta johruenuseimmat
ten suhteellinen osuus on sama eisiin.
tamme ovat olleet vasta muutaalle ja yli neljziwotta jasenena
man woden mukanayhdistyk-^.
olleiden ryhmiissii.

?
sessAmme.
Lauri Laitinen, Nokia TutkiTyypillinen Pc-kaytteja on
itse
muskeskus
asuva
Pii[kaupunkiseudulla
jiisenmaksunsamaksava mies, lauri.laitinen@research.nokia.c,
joka on liitrynyt yhdistykseen
.
1'0.07
.199'7
9Oluvunpuoliviilissii.TateryYp- Espoossa
pitapausta on jasenistdstemme
noin30 %.

PC-kayftaia
Tyypillinen

Asuinpaikka
PC-kayttajiavoi pitiiii piiiikaupunkipainotteisena yhdistyksensii, jonka jasenistdstA57 o/oon
vaikka
Piiiikaupunkiseudulla
iseutu edustaa vain
PZi2ikaupunk

JA INTERNET:
ELAINSUOJELU

ELUYHDISTYKSEN
ELAINSUOJ
HELSINGIN
'' INTERN
ET.OPPIMINEN''
kasvarustuotannon,turkistar- Tana paivanataasheitteillejapiiiiasiassa
eliiinko- tetytlemmikkielilimet,
hauksen,metsastyksen,
yms.eldtn- kissat,myoskoirat,kanitja muut
keiden,eliiinsirkusten
ten vii2irinkiiytonvastustaminen.pieneliiimet tyollistavet eniten
eliiinsuojelu{
on liki 3000jnsen- piiiikaupunkiseudun
Yhdistyksellii
vuodenai20
Viimeisen
viikeii.
puolella
YhdisSuomea.
tii eri
ryksenjiisenlehtiilmestyykevZii- kana yhdisryson ottanut huossin ja syksyisin.Yhdistystekee taansayli 15 000 koditontaelainlaajaayhteistyotiiniin koti kutn ta. Mikeli eliiinten omistajia ef
jiirjestdjenkans- ole ldydetty,niille on etsittyuuulkomaistenkin
kodit.
detvastuuntuntoisemmat
sa.
Kaikki eliiimet on ka)'tery
ne
eliiinliilkiirin tarkastuksessa,
Fnsin hiukan taustatietoa
iutun
on madotettu,rokoteffuja tatuolEkoh,..r,u eli Hesysriiniilie. Perinteikdsyhdistys
ketkii eiviit vielii tunne yhdistys- Helsingineliiinsuojeluyhdistys
ry tu. Lisiiksi taysikas\uisetkissat
rekisterditiin25.1I .1874.Yhdis- on leikattu. Vain parantumattotdl:
Helsingin Eliiinsuojeluyhdis- ryksen alkuaikoinaeniten tdite masti sairaatja taysin villiintyja kaltoin neeteleimeton lopetetnr.
ja teeftivatloppuunajerut
rys ry ajaaelaintenoikeuksia
eliiintenhautauskaikkia eliii- kohdellut hevosetja el2iinriiiik- Ensimmiiisen
pyrkii suojelemaan
Loyto- keystapaukset.Sotien jiilkeen maan yhdistys perusti wonna
miii kaikissaolosuhteissa.
josta se 40lisiiksiyhdis- puolestaanirtokoirat olivat suu- 1927Ruskeasuolle,
elaintenauttamisen
luvulla siirryi nykyisellepaikaltyksen toimintaankuuluu teho- rin ongelma.

Tdmeartikkeli iuontaa
juurensa parin kolmen
vuoden taa, iolloin otin
puheeksiHelsingin
ehi nsuoiel uyhd istys ry :n
eli Hesyn toimistonhoitaia
Pia Peltopuron kanssa
sdhkdpostin
kdyttd mahdoIIisuude sta
yhdistyksen toiminnassa.
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leen Keskuspuistoon.Hautaus- Asiaa vauhdittimy6s se, efte
muuhunkinliittyvia lahjoituksia
maalla on 3000 hautaaja Koe- PCUFtarjosiilmaisensiihkoposvastaanotetaan
mielellii2in.yheliiintensuojelury:n pysqfliime titunnuksen.
No, asiasta
ei patjoa distys toimii lahjoitusvaroin.;a
muistomerkki
eliiinkokeiden mietitty tai pahkailry,vaan run_ kaikki apuon tarpeen.
viattomilleuhreille.
nus anottiinviilittdmiisti.Siihko_ Kirjoittaja,TeroWiheriiikoski,
Vuodesra1989lehtienyhdis_ postit luettiin toimistollakiiyt6son t,ille herkelliiriitejunua kirtykselliioli kayr6ssAan
kotihoito- sii olleellaDOS-koneellaTrans- joittaessaelokuussa-97
ollut
paikkojenlisiiksi Helsinginkau- Sendohjelmallaja hitaalla2400
kohta puolitoistawotta tyottopungiltavuokrattuldytoelaintalo baudinmodeemilla.
Koulutintoi- maneja toimii Hesyn vapaaehVuosaaren
Kiiiirmeniemessii,
jos- mistohenkilotkaFtamaansahk6- toistyontekijiinii
toimienATK- ja
sa eleintenhyvinvoinnistaovat postia ja hyvinhiin se sujuikin
Intemet- tukihenkildnii.piiiiostn
vastanneet
ammattitaitoiset
eliiin_ kun vain aikaapuhelinpiiivystyk- toimenkuvaan
kuuluu Hesynkotenhoitaiat.
seltesai jarjesrymaen.
Hesy toi- tisiwjen suunnitrelu,tekoja ptiiVuosaarentalon ahtausja va- mi tuolloin Jiidkiirinkadulla
Hel- vitys.
rustustasonalkeellisuusrajoitti- singissii.Nyt yhdistystoimii Itevat kuitenkin jatkuvasti toimin- Pakilassa
Yhdyskunnantiellii
Tero Wiheriiikoski
taa.Siksi Helsingineliiinsuojelu- Jokinaikasinen,pCUF:nsah_
terow@pcuf.fi
yhdistysosti syksyllA 1994 ttd- kdpostissa
tuli muutos,ene vain
www.pcuf.fi/-terow/
Pakilastavanhankauppakiinteis- jasenillaon oikeusliihettdiiintert6n,joka on nyt t2iysinremontoi_ net-postia.Tzimiihiinaiheuttitie_
Helsingin Eliiinsuojeluyhdistys
tu uudeksi lOytdeliiinasemaksi.tysti toimenpiteitiiHesyntapaukry:n yhteystiedot:
Ny yhdisryksen
kaikkitoiminnor sessa, koska Hesy ei ollut Yhdyskunnantie
I l,
00680
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Talon alakerrassa
on rl.
syry/
loytdeleinrenvastaanottotilat
ja
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Lisiiksita- neetkissatintemet-siwille. iosta
lossa on erityisosastotsairaille kissansa
kadottanutvoi etsiakareliiimilleja elainlaekiiriri
la.
vaistaystava,insii.
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Pihasiivessii
toimii kulkukollin ne loyryvArmy6stoimistosra
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Siihk<ipostia
tiiniipiiiviiniiHejoittaa kaikki sellaiset tavarat. sylle kertyy
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LiitynPC-kdyttdjdt
ry:n
jaTietotekniikan
liiton
jdseneksi

Palautusosoite:
Tietotekniikanliitto ry
PL 68,02601
ESPOO
(09)
puh.
4765800(vaihde)
fax. (09)47658595

Nimija osoitetiedol(lasenpostitustavanen)

Teydellinen
nimi (puhuttelunimi
alleviivataan)
Puh.tdihin

Puh.kotiin

Syntymaiaika(ppkkvv)

Sehkopostiosoite
Ammattinimike

Jdsenlaji

[ ]Henkilojesen,

ja
paatoimista
(paivisin)
I Opiskelija,opiskelu
vahintdAn
vuodenloppuunjatkuvaa,opiskelutodistuksessa
nakyville
arvioilu
valm vuosi

eiriiton
rehtia,
[ ] Perhejasen,

I Lisajasen, olenjdsenendTietotekniikan
liittoonkuuluvassa
yhdistyksesse.

jesenmaksun
maksan
atse

samassataloudestajdsenend
Nimii

Jdsennumeroni:

Lisetietoja
Pc-kaftajetry:sta
sahkopostitse
infoGpcuf.fi
PCUF-koneen
modeeminumero:

(os)s861512

Jasennumero;

Tydnantajamaksaajesenmaksun

[ ] Henkilojesen

Liittymisohjeita:
I
- jdseneksi
voi liittyzi
tellalomakkeella
I
tai teytt€imalla
tiedotvwvw-sivulle I
http:/vww.pcuf.fil
f
- vuoden1998jesenmaksut
vahviste-|
taanmarraskuun
t99z lopussa
I
- jasenpalvelut
(mm.liitonlehdet)
|
alkavatn.2-3 viikonkuluessa
f
liittymiseste
I
- TunnusPCUF-koneeseen
anotaan
I
PCUF-koneen
rekisterOintiohjelman
I
kautta,kayttajatunnus:
uusi
I
- eroamisesta
pyydetaan
ilmoittamaan
I
kirjallisesti
I
- jasenmaksu
laskutetaan
liiton
I
toimittamalla
tillsiirrolla
I
- jasenmaksuja
ei palauteta
I
- kysyliseiohjeita
liitonjasensihteerilt€i.
I
puh.(0e)47658530
|

Tydnantaja

:r

Jesenmaksuvoidaanveloittaa

Tydnantajanvirallinenallekirjoitus

Tietojen
luovutus
markkinointiin:
[ ]saa luovuttaa
[ ]ei saaluovuttaa

tydnantajaltavain mikdli tdme on
liitonyhteisojdsen.
Tydnantajanjdsennumero:

ja nimenselvennys

Pdivamdard

ja nimenselvennys
Allekirjoilus

Tietoviikko-lehden
lisaksivalitsen
jasenmaksuun
toiseksi
siseltyvaksi
lehdeksi
[ ] MikroPC:n
I I Tietoverkon

I
I
I

f

