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Visiot vuodelle1996
Pc-kayttajet ry:n toiminta tulee
jatkumaanvuonna 1996 viime
vuosien viitoittamaan
suuntaan.
Varsinkinensi vuonnatulemme
panostamaanhuomattavastiyhdistyksemmerahavarojaPCUFpurkkikoneemme tietoliikenneparantamiseen.
yhteyksien
Syyskokouksessa hyvaksytty
talousarvio takaa paremmat
mahdollisuudetInternet-yhteyksien ja -palveluidenkehittaturvin on
miseen.Talousarvion
mahdollistahankkia ne kauan
toivotut ulkomaan Internetyhteydet, jolloin esimerkiksi
webbisurffailumaailmalletulee
Myds itse
taas mahdolliseksi.
Internet-yhteyden
nopeuttaminen
on asialistalla.
arrViimeaikoinaPCUF:nmodeemi,linjat ovat tuutanneetvarattua,
varsinkinjos on yriftanytsoitella
iltaisin.Tahan asiaan on fnyos
tulossahelootustaensi vuoden
puolella.Talousarvioonlisettiin
varoja modeemikulujenpuolelle,
jotta voidaan hankkia uusia
modeemilinjoja.
Muiltaosin toimintatulee jatkumaan vanhaantuttuun tapaan.
teeLuvassaon mielenkiintoisia
mailtojaja yritysvierailuja.
Vuoden
vaihteessa voimaan astuva
kayftojarjestelmakerholaisten
sulautuminen Pc-keyttajiin tuo
mukanaan uusia haasteita

yhdistyksemme
toimintaan.
erityisesti
Heidat huomioidaan
teemakeyftojarjestelmaaiheisten
iltojen tai vierailujenmerkeissa.
Myos muita ideoitaja hankkeita
alukayttojarjestelmakerholaisten
eelta otetaan mielenkiinnolla
vastaan.Ehdotuksiavoi leheftae
allekirjoittaneelletaikka koko
hallitukselle, jonka tavoittaa
helpoinmitensahk0postinkautta
osoitteesta
hallitus@pcuf.fi

lahinna tamen lehtipaketin
kasvaneista kuluista. Toisaalta
jasenmy6s meille maksettavien
maksuDalautusten
osuus tulee
kasvamaan,joten meilla yhdistyksene on enemmen rahaa
kaytettavissa
ensivuonna.
Nein vuoden oeatteeksi kiitain
kaikkiatana vuonna toimintaan
ja yhteishenkiloite
osallistuneita
seka
toivotan
niin
tyokumppaneita
jasenet
kuin
vanhatkin
uudet
mukaanensivuodentoimintaan!

Taloutemmeperusteet
Niin tassa lieneeolisi paikallaan
talveakaikille!
Hyvaaalkanufta
selostaahieman yhdistyksemme
jaseniston
talouspuolta.Monesti
23.11.1995
Helsingissa
keskuudessakysellaen miksei
ja
sita tatavoidahankkianyt heti.
Tdma on selitettavissasilla, etta
Heikki Raussi
yhdistyksemme
toimintaperustuu
A raussi@pcuf.fi
vuosittain hyveksyttyyn talouso 940 5403966
arvioonja toimintasuunnitelmaan.
Talousarvio ei ole pelkastaan
JK. Jasenkirjeessa2/95 kaavaan se
ennustetulevaisuudesta
vailtua MicrosoftinWindows 95joka
on paremminkin
toimintaohje,
vierailuaemme pystyneetjerjesvelvoittaa hallitusta ja toimitamaan syksyllelahinnaMicrohenkil0itatoimimaantalousarvion
softin kiireisenaikaulun takia,
edellyftemella
tavalla.Esimerkiksi mutta toivottavastiensi vuoden
Internetnaiden kansainvalisten
puolellaasiasaadaankorjattua.
yhteyksienosalta kyseessaovat
olleet sen verran suuret menolehdesse
kirjoitin
JK2.Edellisessa
ja lakitulkinerat, etta niita ei ole voitu
Liikenneministeriostii
aikaisemmin
tane vuonnahanknoista, jotka omalta osaltaan
kia.
estivat graafistenkaiyttdliittymien
tarjoamisen WWW-Surffailuun.
Varainhankintamme
taas muoNyt namaesteetovat poistuneet,
ns. palaudostuujasenmaksujen
uuden
koska Liikenneministerion
tuksista,joita saammetakaisin
tulkrnnanmukaan esim. tcp/ipTietotekniikan liitosta siine
yhteyden tarjoamien ei vaadi
suhteessakuinkapaljonmeillaon
enea erillisen teletoimiluvan
jasenie.Esimerkiksi
tene vuonna
hankkimista.Joten meidankin
olemmesaaneetyhdestaopisDurkista kaikilla SHELlluvan
kelijajasenesta 11 mk ja
omaavilla henkiloille on nyt
henkilojasenesta38,50 mk.
mahdollisuusajaa tcp/ip:ki ja
Suurin osa jasenmaksutuloista netscapea kotikoneelta esim.
meneekinliiton kautta saatavan
sliro-ohielman
avulla.
lehtipaketin(Tietoviikko,MikroPc/Tietoverkko) kustannuksiin. Tema teksti on luettavissa
tulevat
Ensivuonnajasenmaksut
myos sahkoisesti PCUFnousemaan
.ionkunverranjohtuen
purkista
URL-osoitteesta
pcuifi/lehtii
http://www.

- kiinteistonis[nndinti(LVIS-asiat,
KiinteistoOy Opetustalo
on ATK-instituutinKannatusyhdistys
r.y.:nja Suokorjaus-huolto,
turvallisuus)
menLiikemiestenKauppaopiston
- kiinteistdnyhteistenauditorio-,
SAAtiiinomistama.
v. 1972kaupparekisteja liikunluentosali-,
luentoluokkien
roity HelsinginIta-Pasilassa
sijaitseva
tatilojen tilapainenvuokaus ulko22.000m' / 90.000k-mr suuruinenrso
puolisille
ka}ttajilleerilaisiin
pienikiinteistdyhtio,missatoimivatATKmuotoisiin2-5 hengentilaisuuksiin
instituutti,SuomenLiikemiestenKaupjoistaon
tai suuriinkintilaisuuksiin,
paopistoja Helsinginliiketalouden
ja
ja
esimerkkind
Messukeskuksessa
hallinnonammattikorkeakoulu.
Opetustalossa
v. 1992kesdlldpidetty
yli 60 maanvaltionpaAmiesten
Kiinteistdyhtid on rakennuttanutkoulutalon,jonka ensimmiiinen
rakennusvaihevalrnistuiv. 1978ja toinenvaihe
v. 1992.Toinenrakennusvaihe
kdsitti
uusientoimitilojenrakentamisen
ATKinstituutilleja samallavanhempiosa
saneeratti
in SuomenLiikemiesten
KauppaopistonkAl,ttiidn.
KiinteistitOy Opetustalolla
on nelja
paatehtavaa:
- toimitilajohtaminen'Facility
Management'jatilojenvuokaus oppi
laitoksille
- kiinteistttyhtittn
rahoitus,talousja
hallinto(1994kiinteistontasearvo
oli 162milj.mk, hoitomenobudjeni
6,5milj.mkja paaomamenobudjetti
16milj.mk.)

ETYK-seurantakokous.
Tilawokatuotot kAltetiianmm. kiinteistdn korjauksiinja laitehankintoihin,
mihin
oppilaitosten
yhteiskunnalta
saama
rahoitusei riita.

Tilavuokraus
Opetustalo
\,uokaayhteisiiitilojaan
erilaisiintilaisuuksiin.Plyda meilta
tarJous.

o
t

Toimitusjohtaja Anneli Heikkinen,
puh. 1489 0424 tai 9400-890424,
Fax 14890425,Intemet:
Ameli.Heikkinen@slk.helbp.fi

KiinteistdsihteeriSirkka Alaranta,
puh.14890336

Kiinteistci
Oy Opetustalo

fi

Rautatiel6isenkatu
5, 00520Helsinki
VUOKRAAMME:
n
I
n
s
u

keskeiseltdpaikaltaPasilanasemantuntumassa
luento-ja koulutustiloja
kaksiauditoriota...260hengen,g0 hengen
AV-luentosali...90hengen
liikunta-ja kuntosalivuoroja
ryhmille

Tilatovatvuokrattavissa
kertaluontoisesti
tai jopa useaksikymmeneksikerraksi.
Mydskesiiisin!
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PG-kiiyttiijdt
vuodelle1996
ry:n toimintasuunnitelma
Yhdistyksensyyskokousmarraskuussa14.11.1995hyvdksyi alla esitetyn
toimintasuunnitelman.
Toimintasuunnitelmassa
on selostettu yhdistyksen
toimintaakoskevattavoitteetvuodelle1996, joiden pohjaltatalousarvioon
laadittu'Muutoksena
edellisest€i
vuodestaon mm. toiminnan
jakaminenneljaan
ja tietoliikennetoiminnan
palveluiden
parantaminen,
jola tuleeniikymiiein
aryhmaan
'7 ensivuonna
PCUF-purkin
kauttasaatavinakansainveilisinai
internet-palveluina
ja
uusinamodeemilinjoina.

,?.roHoaHro
Pc-kayttajatry:n toimintavuonna
1996 tullaanjakamaanneljaan
toimintaryhmaan:
yleis-,julkaisu-,
teemailta- ja vierailu- seka
tietoliikennetoiminta.
Naidenrvhmientotmintamuodostaayhdistyksen toiminnanrungon. Toimrnnan ryhmittelylla pyritaan
helpottamaanja selkeyttamaan
yhdisgksentaloudenpitoa
ja sen
seurantaa.
Pc-kayftajiinsulautuneetkayttOjerjestelmakerholaiset
huomioidaan muun muassakayttojarjes_
telmeaiheistenteemailtojen tai
jarjestamisen mervierailujen
^

panostaa myos voimakkaasti
uusienjasentenhankintaan.

kaupunkiseudun ulkoouolelle
suuntaunutvapaamuotoinenretki.

JULKAISUTOIMINTA

TIETOLIIKENNETOIMINTA

Pc- KAyrrA.lAlehti on yhdistyksenvirallinen
aanenkannattata.
Lehdessa jutkaistaan alAa
kesjtteleviemielipiteitaja kirjoipc - rAvrrA.rA-lehden
tuksia.
jakelua
sahkoista
ja
laajennetaan
tarjotaanvaihtoehdokstpaperiversiolle niille jdsenille, jotka
haluavatlukea sen yhdistyksen
sahkopostilaatikosta.

Yhdistyksen sahkopostilaatikko
PCUFon jasentennopeintiedotuskanava.Kasvaneenkayttajel(unnan johdosta sahkopostilaatikon laifteistoaja modeemjpalveluitatullaan uusimaania
kehittemaanvastaamaanoaremminnykyistetarvetta.

Jasenkirjeiden
avullatiedotetaan
jasenilleyhdistyksen
toiminnasta
kevat-ja syyskauden
alussa,jollei
tietoa saada kulkemaanesim.
jasenlehden tai
virallisen
ilmoituslehden(Tietoviikkq velttyksella.

Yhdistyksen
toimintaryhmien
terkeimpinetoimintamuotoina
tulee
oman sahAolemaan yhdistyksen
lrkopostilaatikonyllapitoja kehittaja VtEMILUminen, Internet{ietoliikenneyh- TEEMAILTATOIMINTA
teyksien tarjoaminenjasenille,
teemaillat,yritysvierailut
ja pc_
jarjesteteankeva! Ja
Teemailtoja
julkaisemrnen.
RAyrrA,rA-lehden
syyskaudella
kerrankuukaudessa
ATK-|nstituutissa. Teemailtojen
YLEISTOIMINTA
aiheet kasittelevetajankohtaisia
kysymyksietietokone-ja tietot,F
Yhdistyspyrkiiipitemeanyhteyfie
kennealalla.
muihin atan jerjestoihin ja
osallistumaan
erilaisiinyhteisiin
Yritysvierailutsailyvatoleellisena
tapahtumiin.Yhteytta Tietotek_
osana yhdistyksen toimintaa,
niikan liittoon pidetaan ylta
koska niidenavullajasenienon
paivitteisissarutiiniasioissaja
mahdollista
saadauusintatietoa
osallistumalla
liiton liiftokoroux_ vastailmestyneiste
tuotteistaseka
siin, joissa yhdistykse
a tutee
niidenmaahantuojista
ja jelleenyhdistys
otemaan
neljaedustajaa.
myyjiste.Lisaksijerjestaenpea-

Internet-tietoliikenneverkon
kautta
saatavia palveluita tarjotaan
jesenten kaytt06n jatkossakin.
Yhdistyksen
purkkipyrkiiseuraamaan alan nopeaakehitystaja
mahdollisuuksien
mukaanhankk.
maan uusimmatpalvelutjesenistonkeytettaviksi.

PC-kayttajat
ry

Hallitus
hallitus@pcuf.fi
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PC-KAYTTA.IAT
RY:NTALoUSARVIo
VUoDELLE1996
Varainhankinta
Jesenmaksutuotot
- perusosa
- henkiloosa
- toissij.rperhe
- opisk.+tyOtt.
- yhteisot
jesenm.yhteensa
Korkotulot
llmoitustulot
Liitonavustus
Muuttuotot
yhteensa
Varainhankinta

Arvio 1996

Budj. 1995

Tote. 1994

kpl mk
1100
670
600
7

42
42
15
400

11000
46 200
2A 140
9 000
2 800

11000
4a 125
3 850
2 220

55t9s

97 140

1 000
5 000
1 500
0

11000
52 242

1 000
1 50 0 0
7500
104640

16000
81 195

63 242
1 390
16 500
5 000
0

o

22890
8 61 3 2

Varsinainentoiminta
Yleistoiminta
Toimistokulut
Kokouskulut
Lahjatja huomionosoit.
Toiminnan
kehitteminen
Muutkulut
Julkaisutoiminta
Po-kayteja-lehti,
2-3 kpl
- painatus
- postitus
Jasenkirjeet,2
kpl
- painalus
- poslitus
ja vierailutoiminta
TeemailtaJarjestelykulut
Retkikulut
Tietoliikennetoiminta
Modeemilinjat
(HPY)
- osuusliittymamaksut
- vuokraliittymemaksut
- etuliittym:imaksu
Internet
- linja
- palvelut
Energiakustannukset
Vakuutus
Varsinainentoimintayhteensd
Omatoiminentuottojaama
Laitehankinnat
Rahoitusomaisuuden
muutos

4 000
4 500
1 000
4 000
5 000

18500

3 000
4 500
1 000
3 000
6 000

17 500

40 000

2 656
4 185
0
0
'1563

8 404

31 507

26 000
15000
7 000
1 500
6 500
500
4 000

49 000

47 000

1 98 8 7

s1 394

ir
4 500

5 000

5 000

3 253

3 000

5 '176

7 000

6 203

3 253

o

1 600
3 300
600
7 800
1 60 0 0
1 600
300

1 500
31 200

'|1 500

103200
1 440
r2 000
-10560

81 000
195
1 00 0 0
-9 805

1 500
12 879
75 930
10 202
9 735
467
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CWW
Otsikon termi Corporate Wide Web tarkoittaa
yrityksen laajuista Web-palvelinta.Kyseessiisiis ei ole
maailrnan laajuinen verkko vaan tarkoitus on laatia
WWW:tii vastaavajfiestelnii yritylsen liihiverkkoon
vaikkapa ilman, ettii on lainkaan hankittu Intemetyhte)'ttiitai tilaa kaupallisestaWWW-palvelimesla.
Miksi ihmeessikutistaaWWW niiin pieneksi?Syiti
on useita. Ensinniikin on helppoa laatia prototpppejii
jtirjestelmiist{ kun ei tarvitse heti haukatakoko Internettii vaan voi keskftye olermaiseeneli kurmollisten
WWW-sivujenlaatimiseen.
Toinen syy on trypillisesti pragmaattinen.Jos on
tarve jakaa yntyksen laajuisesti tietoa" dokumentteja,
tyiiohjeita luetteloit4 manuaalej4 myynninja markkinoirmintukimateriaaliatai muuta vastaavaatietoa. voi
olla hyvinkin j:irkeviie kokeilla WWW:ti fiih:in tarkoitukseen.Kokeilu on edellisenlisiiksi helppoaja halpaa
aloittaa oman liihiverkon sisiilli ja unohtaakoko Internet,ainakinaluksi.

Mit6tarvitaan?
Liihiverkon pitiie pystya ajamaanTCpAp-protokollaa. Tiimii ei ole ongelma,koskakaikki kunnollisetverkot pystlvat siihen. EsimerkiksiNetwaressa,josta minulla on enitenkokemusta"tarvitseevain lisiit?i ty6ase^ man net.cfg -tiedostoonLink Driver -osaanrivi: Frame
'Q
f0remet_It.
Tydasemaan pi6:i asentaa ajuri, joka huolehtii
TCP/IP-pinosta.Niiitji saaesim. Windowsiin lisapakettina ilmaiseksitai pikkurahallaverkkokliytttijiirjestelm:in
toimittajalta. Kolmas vaihtoehtoon kiiytfiiii julkisohjelmina saataviapakettiajureita(winpkt ja odipkt), jotka
ldytyvetpaketeistaodipkt*.zipja pktdr.zip.
Niiillii muutoksilla (net.cfg ja pakettiajurit) saa aikaan(ainakinEthemet-verkoissa
ja Netwarella)TCpApprotokollanlfiverkon yli.
Protokollakenoksen
lisliksi piuili Windowsiinasentaa
Windows Sockets TCP/IP-rajapinta, jota varsinaiset
hytityohjelmat keyttiivet halutessaan liikenn<ji&i
TCP/IP-protokollalla lAhiverkossa.Uusien Windowsversioidenmukanakai tuleetfirui Winsock.Muussa

tapauksessavoi asentaa esim. sharewareohjelrnan
nimeltli TrumpetWinsock.
Iopuksi tarvitaan viele jokin WWW-selaajaohjelrn4
joista enitenkiiytetty lieneeNetscape.
Kamattaneetiissavielii erikseenmainita,ettii samalla
kertaa, kun on virifiiinyt Netscapentoimimaanlfiverkossa,on tullut tehneeksivalmiin pohjanpriiit€yht€yksille ltihiverkkoon liitettyihin Unix-koneisiin. Saman
Winsock-rajapinnanptiiillii voidaan nii€t ajaa telnetyhteyksitiverkonUnix-koneisiin.

Webbisivutllihiverkkoon
Verkkopalvelimelleteh&i.iin kaikille kiytEijilte (tai
valitulle testiryhmille) ruilqrvahakemisro,jormeHTMLdokumentiton tarkoitus tallettaa. Tydsemilleasennettujen WWW-selaajien oletussivuksi asetetaanserverin
HTMl-hakemistossa sijaitseva index.htm(l)-niminen
tiedosto,esim.file:///n:/htnVindex.hun).T,illdin selaajaohjelrnanoutaa aina ensi t<iikseentjim,iin aloitussivun,
josta on tulevayrityksensisiiinenkotisivu.
T:imiin j?llkeenei tarvitsekaantehdii muuta kuin laatia halutunlaisettlTMldokumentit lrityksen sisiiiseen
kiiyttddn. No, se on toki helpomminsanottukuin tehty,
koska varsinainenty<i, eli WWW*ivujen laatiminen,
alkaa vasta tjisti. Kun sivut on sittenjoskus laadittuja
testattu kAld.iimdlleniitai yrityksen sisiilli! ei ole eniiii
suurikaantemppusiirtii.iiniitii koko maaihnn ndhtiiviksi
- ei tarvitse muuta kuin wokrata tilaa joltakin kaupall!
seltaWWW-palvelimeltaja siirtli.iisiwt sinne.Kalliimpi
vaihtoehtoon perustaaomaWWW-palvelin.

Ari Jemala23.11.1995
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LyhytjohdatusHTML-kieleen
IIIML tulee sanoistaHyperText Markup Language
eli hypertekstimerkintlikieli. WWW-sivut laaditaan
tulkitsevattiitii kieltii ja
HTMl-kielellti. Selausohjelmat
muotoilevatdokumentitkielen syntaksinmukaistenohjeidenmukaan.
---

tEkstinseon kiljoitettu varsinaisen
Muotoiluohjeet
ja
<
>
Seuraavassa
onf,
kaankulrnasuliumerkkien sisiiiin.
esimerkkkiniipiitkii HTMldokumenttia apinoitavaksi
(ainakintiimiln kirjoittajaoppii asioitaparhaitentekemtilltisamalla
tavallakuinmuut).

cut ---

<HTML>
<TITLE>Es imerkk.i HTML-dokumentis ta</TITLE>
<BODY>
paaotsikko</H1></CENTER>
<CENTER><H1>Tamaon keskitetty
jonka
jo aivan tavall-ista
leipatekstia'
suhteutettua
Sitten tuleekin
selaajan ikkunan f evyiseksi'
automaattisesti
seLaajaohj elma rivittaa
kayteta
tul-ee samaan kappal-eeseen jollei
Kaikki
teksti
: <P>
kappaleenvaihtomerkintaa
tai

pakotettua

rivinvaihtoa

: <BR>

asti'
lukijalle
sa olevat muotoilut
eivat vality
Tassa HTMl-lahdetekstis
ruudulla
maeraytyy pelkastaan
Dokumentin lopullinen
muoto lukijan
kaikki
vaikutuksesta.
tekstin
sekaan asetettujen
muotoilukomentojen
kulrnasulkujen sisaan'<P>
on siis
ki.rjoitettu
muotoilukomennot
Jos valttamatta
haluaa saada naklmaan ruudulla
tekstia,
se pj-taa kirjoittaa
suhteuttamatonta
valiin
seuraavasti.<P>

muotoiltua
valmiiksi
pre formatted-merkint6j

en

<PRE>
on nyt

valmiiksi

Kenttal.

suhteuttamatonta

muotoiftua

Kentta2

tekstia

Kentta3

lr

2
B

1

5

c

<,/ PRE>
ja on toki mahdollista
<B>Tekstia
voi myds vahventaa</B>
<B><I >Molernmatkin</ B><,/I > voi
myos<1>kursivoida
sj-ta<,/I>.
yhtaikaa. <p>

laittaa

paalle

H1 on korkeimman
Apropoo, otsikot
tehdaan merkinn6ilLa
HL, H2, H3,..,H6.
ja vastaavasti
H6 on alimnan tason valiotsikko.<P>
tason vahvin otsikko
<H2>Esimelkki
Vaakasuuntaiset

toisen

tason

valiviivat

ots i kosta</H2 >
syntyvat

helpostil

tr

nnn

PC-Keyttaija
3/95

<HR>
Ja tietenkin

kaikki

haluavat

tehda taufukkoja:<p>

<TABLE BORDERWIDTH=500 CELLSPACING=2>
<CAPTION><H3>TauIukon otsikko</H3></CAPTION>
<TR ALI GN=LEFT><TH>Eka ots i kko<TH>Toka<TH>Kolmas<TH>NeIi
as
<TR AI,IGN=LEFT><TD>1<TD>2<TD>3<TD>4
<TR AI,IGN=LEFT><TD>AA<TD>BB<TD>CC<TD>DD
<TR ALIGN=LEFT><TD>11 1<TD COLSpAN=2>pari sa.raketta<TD>Viimeinen
<TR ALrcN=LEFT><TD><TD><TD><TD>Vahan tvhi aa
<TR ALI GN=LEFr><TD>fgfg<TD>gfhfh fdh fdj h<ipr<rn,
<TR AI,IGN=LEFT><TD>1<TD>2<TD>3<TD>4
</TABLE>
<BR>
Ja sitten
vij-tteet
e1i hlpertekstilinkit.
Ne ovat helppoja
< A H R E F = "f o o b a r . h t m " > v a i k k a t a s t a < / A > ,
Tai sitten
oirelsli
rnternetissa
esim- <A HREF="http: / /www. pcuf. fj-l - j armala/index.
html', >omaf Le</A>
_
sivulleni
. <P>
Sj-tten viela l-istat
ja
<UL>
<LI>Ensimmainen j uttu
<LI>Toka
<Lf>Kolmas

luettel-ot

(UL on sisennys):<p>

</uL>
Ja kuvat tufevat
talle
viisiin
<IMG SRC="kuva1.jpS" AIIGN=RIGHT>
<P>
Etta siinapa tama erittain
lyhyt kaytgnn6n apinointiin
johdattava
esimerkki. <p>
skandimerkit
kannattaa sitten
kirjoittaa
windowsin kayttamassa rso-r,atin
l__-muodossa (eli esim. pienj, a nakyy DOS:ssa katsottaessa
sj-gmana).
<HR>
<I>Ari Jarmala 23. L1.L995</I>
</BODY>
</HTML>

'?f--- .,.,.--Toistaiseksi ei ole saatavissa oikein kurmollisia
HTMl-editoreja, joilla voisi sujuvastija helpostimiittii.ii
muotoilukoodejatekstin sekaan. Toivottavasti ennen
pitkiili parhaimpiin tekstureihin tulee HTMl-lisiiosia.
Tiillii hetkelliine eivat ainakaantoimi kunnolla.

Toistaiseksi on ollut melkein helpointa kirjoittaa
HTMl{okumentit normaalilla mieliteksturilla ISOl,atin-l -koodina(eli skanditWindows-tyylilla)ja asetella muotoilut kiisin. Kovin suuri vaiva ei ole mytisk6,iin
laatia sopivia makroja useimminkii),t€ttfen muotoilukoodien sycittiimiseen.Itse olen kirjoittanut eEditille
kaikki HTMl+iedostoni.
Ari JArmalA24.11.1995
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liiallisuuksiin?
MenevdtkiitavaramerkitrM
Hdh!
Se ken lukee, on viirne aikoina nehnyt varsin kumPian alkaa aika jolloin tiiuikiilin artikkelia ei voisi
mallisia tavaramerkkejiitielotekniikanalan mainoksissa.
Tawramerkkihin merkit.iiiin pienelle TM-symbolilla kirjoittaa tarkistamatta,ett€i tule kaWineeksiilnan
f\
yleensiimerkin oikeaanykikulrnaan.
lupaavaikkapasanaailmanru.
Erityisestienglanninkielisiiimainoksiaja firmoja olen
Kas, kun kukaanei ole vielii rekisterdinlt vaikka seukumnastellut. Pohtikaapa vail&a n?iit.iimuutamaaja taayta:
miettiklili onko niisseeniiemiuilinjiirk€.
Microsoft@ nakyy rekisterOineenseuraavanlaisen Mitn kummaalM
lauseen: WHERE DO YOU WANT TO GO Kyl sesiitrM
TODAY?rM En mina vaantiedii mutta huomennaaion Ky n llhteelrM
Tietotekniikka on kehittynyt tnnl wonna melkein
merm,iisaunaanru...
SunrM-yhtidllii nekyy seuraava:THE NETWORK yhtn paljon kuin kahteneviime vuonnayhteensirM
IS TIIE COMPUTERTM.Muuten, seNetwork -elukka Meiln halvimmathinnatrM
Osta nlrM
on ihan sdp6,mutta mitihiin merkkiii seon...
Sybaseru -yhtidllii on: The Architecture for HauskaajouluarM
ChangerM.
Ia kaiken huippu on Digital EquipmentCorporation,
Ari JarmeHrM23.11.1995
pienellakirjoisekun yrittiii rekistertiid,iijopa Suomessa
tettuasanaadigitalrM.

PC-kiiyttajatvieraiIivat Tallinnassa
Yhdistyksemme perinteinen
retki suuntautuitanA vuonna
lahdentoisellepuolelle,Tallinnaan.Liihdimme matkalle
torstaina12.10.kello 18 Tallinkin m/s Vana Tallinn laivalla uudestaLiinsiterminaayhteinenristeilyillista.Laivallameillii oli ohjelmassa
lallinen,joka oli katettuPoseidon-ravintolaan.
Ruoka
oli maukastaja
laivanviini hyviiii.
Tallinnassashoppailuunjiii aikaa vain muutamatunti
perjantaiaamuna.
Valitettavastiemmeldyiineet edullisia tietokonealanmyymiilciitii.Tiedossamme
ollut AS
Future& Computersinmyymiil?iei ollutkaanniin edullinenja suurinosamyynnistaolleistaohjelmistaoli peleje. Liike sijaitsee keskeisellii paikalla mutta itse

f,

sisiiiin oli vaikeapiiiistii.Sisiiiinkiiyntinimittiiin on sisiipihaltaja miteiin kylttejii
siellii ei ollut. Liikkeen
osoite on Viru tn.21lVana
Viru tn.2 (teidenkulmassa,
toinenkerros).
Muilta osin Tallinnan hintatasooli varsin edullinen:
ruokaa,vaatteita,liiiikkeitii,juomia, ym. saa halvalla.
Takaisin l?ihdimmepuoliltapiiivinja Helsinkiin saavuimme sitten kello 16. Mukana retkellii oli 37
henkil6e.

Heikki Raussi
raussiEpcuf.fi
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PC:nkehitysvs. ohjelmienkehitys

e

80luvun alkupuolellaoli vielii helppoaja iloista
keytteetietokonetta,silla silloinei ollut vZiliiikoneennopeudella.Tavallisella8086-konella.iossa
oli kaksi lerppuasema4oli helppoaja mukavaa
kaytt,iiiW? 4.2:ta, joka siihenaikaanoli taatusri
yksi20 suosituimmasta
tekstinkiisittelyohjelmasta.
Mutta ajanmyotii koneetalkoivat kehittvii ia kehi_
tys on jatkunuthuimanaeteenpiiin.
Tietvstivoisin
vielii edelleen8086:llanikliytdii Wn 4.i:ta, mutta
toisaaltaohjelmatovat my6skehittyneethuimasti
tuonjiilkeen.Suurinaskelvarnastiohielmiensuorituskyvp kehittymiseenoli Windows-kziyttoliit
tymii,joka nopeastija varmastityonsitieltiiiinkaikilla yleisimmillaalueilla(tekstinkasittely,
taulukkolaskenta,
tietokannat)kaytetyimrnat
DOS-ohielmat.Graafinenkayttoliittyma,mika voisikaanolla
senparempaa?

Windowsei suinkaanollut mikaanautuaaksi
teke_
vA taivas,sille senmydtaakoi myosmonienpC_
^ kayttajienhelvetti,jos niin voi sanoa.Eniitiei riit_
4? ,,ity, 8086ohjelmienpyorittamiseen.
Tai riitti lcyl_
lii, jos oli tarpeeksiaikaaja hermoja.Itse tuohon
aikaan tutustuin grafiikkaohjelmaannimelta Arts
_ & Letters,joka oli jotain aivanmuuta,kuin mihin
'Q
olin siihenmennessitottunut.Joskiiyin kaksiku_
vaa enemmiinsivulla,tuli naytdnptiivityksestA
suo_
ranainenkiusankappale.
Kun siirsinkuvaa kaksi
mm vasemmalle,saatoinhyvin menniikeitti6on
laittamaan
teetiija jopa jiiadanauttimaan
sitA.Sit_
ten palatatakaisinty6ni pariin,joka saattoiviela_
kin piiivittiiiiniiyttoii.Kokeilinjopa kerransiti, et_
ta yritin tehdemandelbrottinkuviota
siten,ettapis_
tin koneentdihinja kiivinkatsomassa
TV:sti liink_
kiirin. Takaisintullessanioli n. l/2 kuvaruutua
valmiinal
No luulisi, etti koneidennopeutuessa
tuostaongelmastaolisi piiiisty,muttakun ntiin ei ole. Jos_
tain slysteo{elmien valmistajat
tekeviitohjelman_
sa aina seuraavaasukupolvea varten. Kun

vaihdoinkoneeni80286:een,
sainhetkeksihuoah_
taa,muttasittentuli WIN 3.1,joka ei enaasuostu_
nut toimimaantuossakoneessa.Oli taas edessii
koneenvaihto - nyt 80386 Tuon kaverinkanssa
vietin sitten mukaviahetkia,kunnesohjelmavalmistajattaasviisaudessaan
piiiittiviit tehdaohiel_
mistaan'toimivampia'.
Tavalliseen
tekstinkasiitelyohjelmaanliitettiin jos jonkinlaistavemputinta
mukaan.Oli kaavioita.kuvia,tietokantoien
kanssa
pelleilyii,
jne. No nuo taasvaativatkotaulukoita
neeltamuistiaja tehoa.Piiivitinkoneenig0486:ksi
ja luulin,ettii nyt vihdoinolen paessytonnenitaivaaseen,
mutta kuinkaskavikaiin.vaikka muistia
oli 16MB ja tehoa66 MHz ei sekuitenkaan
taan,nut minullepaikkaaohjelmienkayttajientaivaassa.
N1t omistan75 MIlz:n Pentiuminja kuvitelmani
ovat samatkuin ennenkin.Josko nyt tehoa olisi
riittavastisiihen,ettei tarvitsisikoko iltaa kaytaa
joidenkin esitteidentekoon, vaan kaikki toimisi
suhtkoht sukkelaan.
Summasummarum.Ttimii ohjelmanvalmistajien
tukematietokoneiden
kehitysei varmastikoskaan
tule loppumaan,
vaikkanyt Pentiumien
jalkeenei
olekaanheti tydnt)'rnessa
mitAiinSExtiumiaulos.
ToisaaltatavallinenkaFtaja,joka ei tarvitsejuuri
viimeisenptitille olevaakonetta,hyotyy tiistii kehityksestahuomattavasti,
sillii tietokoneidenhinnan
puoliintumisaika
on tiilla hetkellaaflekaksivuotta.
Toisin sanoen,jos viitsii hiemanodottaa,saanopeamman ja paremmin varustetun koneen
halvemmalla.
Yhtii vaintoivoisin- ettii tulisi markkinoillesellaisia ohjelmia,jotka toimisivatnykyisissiikoneissa
nopeasti,eivitkii odottaisitietokoneidenseuraavaatai sitAseuraavaa
sukupolvea.
Jyri Lindroos
PC-hulluvuodesta1988
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PC-KAYTTA.IAT
RY:N sAAltnor
Saannoton hyveksyttyyhdistyksen perustavassakokouksessa
Helsingisse
19.7.1983.
Yhdistys
on merkitty yhdistysrekisteriin
26.11.1985.
Saantojen
muutoson
18.3.1987.

1 S NIMIJA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen
nimion Pc-kayttajat
PCry ja ruotsiksikaannettyna
anvandarerf. Englannin
kielisessa kirjeenvaihdossa
yhdistyksesta
kaytetean
nimeaThe Pc-usersof
Finland.Yhdistyksenkotipaikka
on Helsingin
kaupunki.
2 S TARKOTTUS
JA TO|M|NTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksenaon
toimia henkilokohtaistentietokoneidenparissatydskentelevien
tai niista kiinnostuneiden
yksF
tyisten henkiloidenja oikeuskelpoisten yhteisdjen yhdyssiteena Suomessa.Toiminnallisena tavoitteena on edistae
henkilokohtaistentietokoneiden
tarkoituksenmukaistakayftOe.
Keinoina kaytetean koulutus,
esitelma-ja keskustelutilaisuuksien seka tutustumiskayntien
jarJestamista,tiedotteidenjulkaF
semista, yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin
seke jasenten kayttoontulevien
ulko- ja kotimaisentoimialan
materiaalinhankintojenkoordinointia.
Yhdistyksen
tarkoituksena
ei ole
toiminnallaan tuottaa siihen
osallisille voittoa eika velitonta
taloudellista
ansiota.Yhdistyksen
tarkoituksena
ei myoskeanole
toimiajesentensaetuja ajavana
ty0markki
najarjestona.

Toimintansa
yhdistys
tukemiseksi
ja
voi ottaa vastaanlahjoituksia
testamentteja sekd omistaa
toimintaansavarten tarpeellisia
kiinteist6ja.
Yhdistys voi kuulua jasenene
ja ulkomaisiin
kotimaisiin
yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa
yhdistyksentarkoitustatai on sita
lehella.
3 S JASENET
Yhdistyksessa
voi olla yhteis6-,
ja opiskelijajaseni.i.
henkilOHa itus voi hyvaksya
a) yhteisojaseneksioikeuskelpoisen yhteisdn tai rekister6idynsaation
b) henkilojaseneksi
yhden kunkin yhteisojasenen
nimeeman
henkildn
c) henkil6jaseneksi
muunhenkrlon,joka on kiinnostunut
henki16kohtaisestatietojenkasi!
telystEi toimen tai harrastuksentakia
d) opiskelijajaseneksi
henkilon,
joka opiskeleepaatoimisesti
jossa annetaan
laitoksessa,
tietotekniikan
opetustaja joka
myososallistuu
tahanopetukJasen voi erota yhdistyksen
jasenyydesteilmoittamallasiita
kirjallisestihallitukselletai sen
puheenjohtajalle
yhtai suullisesti
distyksen kokouksen poytakirjaan.
Jesen voidaan erottaa yhdistyksen jasenyydestahaltituksen
paetdksella,
jos jasen laiminlyo
jasenmaksunsa
suorittamisen.
jasenenon suori4 $ Yhdistyksen
tettava vuosittain yhdistyksen
syyskokouksen
meeraamajasenmaksu.

YHDISTYKSEN
KOKOUKSET
5 $ Kokouksissa
on jokaisella
jasenellapaitsi yhteisoe edustavallahenkilojasenelle
yksi eeni.
Yhteisojasenen
yhdisaanivaltaa
tyksenkokouksessa
kayttea3 g:n 41
'
b)-kohdassatarkoitettuhenkilo-)
jasen tai yhteisojesenen
sithen
valtuuttama edustaja. Yhteis6jasenta edustavalla henkilo-

jesenellaei ole oikeuttakayttea
aenivaltaa
henkil6jasenena. t\

6 S Yhdistyskutsutaankoolte
hallituksentoimesta vahintaan
kaksi viikkoa ennen kokousta
kirjeitsetai yhdistyksenvalitsemassa lehdessa julkaistavalta
ilmoituksella.
Yhdistyson kutsuttava koolle, kun 1/10 yhteisojesenista
tai 1/10kokoj.isenmaairasta sita kirjallisestihallituksetta
vaatii.Mainittukokouson pidettavaviimeistaan
kuukauden
kuluessasiita,kunvaatimus
on yhdistyksenhallitukselle
toimitettu.
Ylimaarainenkokous pidetaen,
kun hallituskatsoosiihenolevan
aihetta.
7 S Yhdistyksen
pidesyyskokous
taan vuosittainhallituksenmaairaamana paivena marraskuun
loppuunmennessa.
Syyskokouksessakasitellaen
seuraavat
asiat.
1) kesitellaan
hallituksen
esitys
seuraavanvuoden toimintasuunnitelmaksija talousarvioksr
2) vahvistetaan jesenmaksun
suuruus
3) valitaanhallituksenpuheenjohtaja ja 5 - 7 varsinaista
jasente seka kaksi varajasenta
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa
ja heidanvaramiehensa
5) valitaanyhdistyksenedustajat
niiden yhteisojenhallintoetimiin, joissa yhdistys on
iasenene
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6) kesitelledn muut kokouskutsussa
mainitut
asiat.Mikerl
yhdistyksenjesen haluaa
jonkin
saada
asian
yhdistyksen
kokouksenkasiteltaveksi,on henen siita
kirjallisestiilmoitettavaha tukselle niin hyvisse ajoin,
ette asia voidaan sisellyttea
kokouskutsuun.

Kuitenkinedellisessalauseessa
tarkoitettuhenki16voidaanvalita
puheenjohtajaksi,
mikalihanei ote
tessakin tehtavasse toiminut
kolmeaperekkeista
toimikaufta.

yhdistyksen
tilintarkastajille
hallinnonja tilien tarkastamista
varten.

15 S Tilintarkastajien
tuteehetmikuun15 paivaanmennessa
antaa
hallitukselleyhdistyksenkeva!
11 S Hallituson paetosvaltainen, kokoukselle osoitettu kertomLrs
jos puheenjohtaja
tai varapuheen- toimittamastaan
yhdistyksentilien
johtaja ja vehintaan puolet
ja hallinnon
tarkastamisesta.
hallituksenjasenista osallistuu
Oa S yhdistyksenkevatkoKous asian kesittelemiseen.Aanten
SAANTOJEN MUUTTAMINEN
pidetaan vuosiftain hallituksen mennessa tasan
ratkaisee
JA YHDISWKSENPURKAMIpaivanamaaliskuun puheenjohtajan
maareamana
Aani.
NEN
loppuunmennessa.
Kevetkokouksessakasitellean
seuraavatasiat:
12 S Hallituksen
tehtgvaneon
16 $ Jos paatoskoskeeyhdis1) esiteteanhallituksenvuosF
toimiayhdistyksentarkoitusperien tyksen saantojen muuttamista,
kertomus,tilinpaetosja titinja peameerien toteuttamiseksr. vaaditaan peatoksen hyveksytarkastajien
lausunto
Tessatarkoituksessa
hallitus
miseksi vahinteen3/4 kaikista
'1) edustaa yhdistysteja
2) paateteantilinpaatOksen
vantekee
yhdistyksen
kokouksessa
vistamisesta
yhdistyksen puolesta sitouannetuista
eanista.
3) paatetean vastuuvapauden
muksia
myontemisestehallitukselle 2) hoitaayhdistyksen
tatouden
Peatoksiin, jotka tarkoittavat
tai muista toimenpiteista, 3) kutsuu koolle yhdistyksen
yhdistyksen purkamista, vaajoihinvuodenkuluessa
pidetty
kokoukset,valmisteleeniissa
ditaan5/6annetuista
aainista
seka
ja tilitantavataihetta.
hallinto
esilletulevatasiatja valvoo
paetOksen
vahvistaminen
4) kesitellezinmuut kokouspaatdsten
toimeenpanon
vehintean kuukauden kuluttua
kutsussa
mainitut
asiat.Mikali
4) laatii yhdistyksen toimintapidettavessa
yhdistyksen
kokoukyhdistyksen jasen haluaa
ja titinpaetoksel
kertomukset
sessa samanlaisella aanten
jonkin
saada
asian
5) laatiiehdotukset
yhdistyksen enemmist6lla.
yhdistyksen
kokouksenkasF
toimintasuunnitelmaksiia
teltavaksi,on henen siita
talousarvioksi
17 S Jos yhdistys purkautuu,
kirjallisestiilmoitettavahalli6) on oikeutettu palkkaamaan
luovutetaan sen varat rekistukselle niin hyvissa ajoin,
talousarvionrajoissa yhdisteroidylle yhdistykselle,jonka
etta asia voidaan sisallyttea
tykselle sihteerin ja muita
tarkoitus vastaa yhdistyksen
kokouskutsuun.
toimihenkil0ite
tarkoitusta
taion sitalahella.
7) toteuttaa muut yhdistyksen
9 S Peatokset tehdean yksinasioidenhoitamiseksi
tarpeelMUUTMAARAYKSET
kertaisella eantenenemmistolla.
lisettehtavat
Aantenmennessatasanratkaisee
18 $ Muissakohdinnoudatetaan
puheenjohtajan aani, paitsi
13 S Yhdistyksennimenkirjoittaa
voimassa olevan yhdistyslain
vaaleissa, joissa tasatuloksen
hallituksenpuheenjohtaja
yksin,
maareyksia.
ratkaiseearoa.
varapuheenjohtajayksin, kaksi
hallituksen
valitsemaa
hallituksen
HALLITUS
jasenta yhdessa tai kahdesta
hallituksen
jesenesta
valitsemasta
10 S Yhdistyksenhallituksena toinen yhdesse hallituksen
toimiija sen asioita hoitaa vuomeeraaman
toimihenkilon
kanssa.
deksi kerrallaanvalittu hallitus,
Taloudenhoitaja
kirjoittaakassajohonkuuluupuheenjohtaja
ja 5-7
yhdistyksen
asioissa
nimenyksin
varsinaistajasenta seka kaksl
naidenvarajasenta.
14 S Yhdistyksentilit paatetsan
kalenterivuosittain.
TilitsekahallF
Hallituksen
jasen ei
varsinainen
tuksen laatima toimintakertomus
ole vaalikelpoinen
kolmenperarseke muut tarpeellisettileja ja
teisen toimikaudenjglkeisena
hallintoa koskevat asiakirjat on
vuotena
jaseneksi.
varsinaiseksi
tammikuunkuluessa anneftava
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PCUF-Opinion
Yhdistyksemmesiihk<ipostilaatikon keyltajille on mahdollisuus
jossakartoiosallistuakyselyryn,
tetaankiiyttiijiikunnanmodeemiI- I l
Kansi
-'
tilannetta. Kaksi l'uotta sitten
tiillii palstallajulkaistu taulukko
=
^
?aJ
olleen
V.32bis-osuuden
kertoi
ry:n
Pc-K6yttaj6t
iasonm66ra
1992-1995
7,1% ja nyt tiimii lukema on
$
kokonats26,7%. Manaskuussa
iimaitiihiin
voit
tutustua
Siniikin
tilanneniiytti seuraavalta:
Yhseen jiisenpalvelumuotoon.
numeroisdistyksenBBS l6ytyy
o/o
Modeemityyppi
sa (90) 608 070 (20 minuutinPi- !1
7 4
v.21
kalinja),(90) 640 290, (90) 641
1)A
228 ja (90) 612rs4s,(90) 643
v.22
590. Lisiiksi kiiytettiivissii on
V.22bis
kiinteii verkkoyhteys.Yhdistykv.32
sen puhelinlinjoilla esiintYY
ruuhkaailta-aikaan,muttavaPai1,o
MNP1.4
yhdisJiisenmiiiiriillii mitaten on
ta linjoja l6y[ry helpostiaamulla
1A
MNP5
ja aamupiiiviillii.
tykselliimme takanaan suotulsa
26,7
V.32bis
vuosija nyt olemmejo ylittiineet
2000 jtisenenrajan. KehitYs on
1,o
V.32terbo
PC-Kdytiijd-lehdentoimitus toijopa ylittiiny odotukset.Lisiiiin1 q
vottaakaikillejdsenile monipuoV.344/.FAST
en kanssa
tyvienj iisenmaksutuloj
ja positiivilisia PC-kokemul<sia
1 1
ei tule kuitenkaan ongelmia, V.42bis
v.1996.
sia eliimyl<sid
vaan mielenkiintoisia kehitys553
Vastanneidenmiiiirii
ValtoKoskinen
hankkeitarittii2i.

PC-tiedotteet

IRCSLANGAND SHORT
WORDSDICTIONARY
Part 1
Collected by Ismo Grdndahl
alias Ian Greenvalley
ustertpcur.n
Atm : At the moment Bog = toilet
Norty = 6u6
Ulcc : dead
Skint : no money
Bummer = disappointing
Gis : gif
Wrecked = slaughtered,
shedded...pissed...drunk
Amo=amoment(irc)
Wotcha- What'sYou (roughly)(irc)
MIT = Made In Taiwan (Am)
Cunt = pussy (Br)
luv : love

IEI

Nerd= boringsilly person
Tho : throug(irc)
I haven'tthe foggiestidea: I know
nothing (Br)
Rub= a handaction(irc)
= easter(Ca)
Niffty : cool Passover
Oooermissus:udeUde = rude,dirty, smutty (irc) (Br)
Flaky: unstable(irc) (Br)
m8 : mate(irc)
Tho : though(irc)
(n")
:
(irc)
Nah= no, nope,nada,nyet (irc)
Ta thank you
=
Wots: whatis (irc)
and
sentimental
Icky 6ittutrtttttt
an
WHACK = REALLY BAD (Nyc)
with no idea of how to disembowel
Harsh: rude
oppo nent
:
=
Disgustingly disgusting nauseous, ",ri.L = girl
4 b4 = for before(irc)
obnoxious etc...
:
Disembowel remoye one'sintestines b4 = before(irc)

tvm = ThanksVery Much (irc)
(irc)
RFC: RequestFor Discussion
=
(irc)
Opinion
IMO ln My
(Br)
cockney=Londoners
=
Innit is
: for Isn'tit?
cockney(Londoners)
(Br)
Brill : brilliant colloquialofbritain
(irc)
Ttfn : ta ta for now (goodbyefor now)

the painful way :) (actually, is there a
painlessway ?)

PL 68,02601ESPOO,puh.(90)S121293,retefax.
(sO\S'121276

HENKILOJASEN
[-l .u*",nrn
l-l uuuro..
T r*oo",nri'Merkitse
fastilla(x)jesenyhdistys,
mihinliiMensisijaiseksi
jdseneksi
(t).
Maksamalla
lisdjasenmaksun
voitkuulua
jdsenyhdistykseen,
useampaankin
merkitse
haluamiesi
lisayhdislysten
(ll)
kohdalle
rasti.

o

Eteld-Pohjanmaan
TKYry
Etele-Saimaan
TKYry
Helsingin
TKYry
lmatranTKYry

KymenTKYry
katsokohta10.
L_J 15 Henkilatjasen;

_
maksaaitsejdsenmaksun

I

Perhejisen,ei lehtia

I

LahdenTKYry
LapinTTYry
HUOMItodistus;opisketu
pddtoimista
(paivisin)
[rikkelinTTYry
lodistuksessanekyvillearvioituvalmistumisvuosiPC-KeWdjat
ry

I 12 ryotatn
HUOMItodlstusty6ttdmyydostA
esam.
tyovoimapoliittinen
lausunto.
todistus
pdivarahasta
maksetusta
Uusilodistustoimitenava
1.12.mennessd.

Pohjois-Pohjanmaan
TKYry
Satakunnan
TKYry
SavonTKYry

Jos tydnantajaon liitonyhteisdjdsenvoidaan

jesenmaksu
laskuttaa
suoraantyonantajalta.
Tydnant4an
luleeantaalehanilmoitukseen
suostumuksensa
jesenmuuasa
tapauksessa

Tietoviikko]ehden
liseksivalitsen
luovuttaakaupallisiintarkoituksiin.

l_l MikroPC:n L___lTietoverkon
jasenlehdeksi.
sisdltyvaksi
Jesenmaksuun
liiMdgntoimittamalla
I Jaseneksi
lomakeliitontoimisloon.
I Tarkisbiesenmaksun
suuruus
erillis$td jesenetutiedotteesta.
I OtaDATA.y:njdsenyyttd
haetaan
suoraan;
OIaDATA
ry, PL52,
02151ESPOO.
I Jesenpalvelut
(mm.Iehdet)alkavat
n. 2 - 3 viikonkuluessa
liittymiseste.
I Jdsenmaksulaskutetaanliiton
loimittamalla
(VllTEl)
tiljsiinolla
I Eroamisesta
pyydeteen
ihoittamaa.
kidallisesti.
I Jesenmaksuja
ei palauteta.
I Kysytarvittaessaliseohjeita

Tlolotgknkan lino ry 1 3 1995

/n

1996
Jdsenmaksut
PC-Kiiyttiijiitry

Henkil6iasenmaksut
Varsinainen
henkiltijiisen

280,-

Opiskelijatai tyiitiin

180,-

j?isen(os jo kuulutjohontin toiseenyhdistykseen
Toissijainen
liitossa)

70,-

perheessii
Perhej?isen
(os samassa
tai elekeliiinen
onjojoku hentildjasenene)

70,-

Yhteisdjesenmaksut
yli 50 henkil6ii
SuuretATK-tuottajat,kokonaisvahruus
Keskisuuret
ATK-tuottajat,kokonaisvahvuus
15- 50 henkildii

5000,- ++*
2500,- '*'**

PienetATK-tuottajat,kokonaisvahruus
alle I 5 henkilii?i
yli 50 henkiliiii
SuuretATK-hyviiksikayttiijiit,
kokonaisvahvuus

1300,- +*'t
2500,- {(rt{'

PienetATK-hyviiksikAytt?ijlit,
kokonaisvahmus
alle50 henkild?i

1500,-

jiisenyys
Yhteisiintoisentoimipisteen

1300,-

{(

jiisenetuna
Sis?iltiiii
lehdetTietoviikkoja MikoPC / Tietoverkko.

(*)

Ei sisiilliijiisenetuja.

( ** )

Sis.jiisenetuna
lehdetTietoviikko,MikroPCja Tietoverkkosekeyhteisdjiisenja -julkaisut.
tiedotteet
Vuodenloppupuoliskollaliittyvi e maksuon puoletkoko vuodenmaksusta.

(+*i)

