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Puheenjohtajan palsta 2/94
Onko vuosi 1984 jo saapunut inaahamnie? Viittaan tietenkin
George Orwellin vuonna 1949 julkaisemaan saman nimiseen
teokseen, jossa han kuvaa masentavaa tulevaisuutta totalitäärisessä valtiossa. Kirjassa hallitus (iso veli) valvoo tiukasti ja
jatkuvasti kansalaisiaan.
Suomessa ei olla onneksi kirjan kuvaamassa tilanteessa,
aikaa on ehtinyt vierähtää otsikonkin vuosiluvusta jo
k menen vuotta. Monessa suhteessa ollaan jo paljon pitemmällä.
Orwell ei osannut vielä 40-luvun lopulla ennustaa kaikkien
elämänalojen valtavaa sähköistymistä eiká lainkaan tietoteknii1. kehittymistä. Näiden kahden seikan ansiota tai syytä on se,
e.- kansalaisia on nykyään tarvittaessa helppoa valvoa.
Kaikenlaisen valvonnan tekee mahdolliseksi tekniikan
digitalisoituminen ja tiedon tallennus- ja -hakumenetelmien
kehittyminen. Niin kauan kuin tekniikka oli analogista, ei ollut
mitään kaytännön mahdollisuuksia valvoa suurien joukkojen
tekemisiä, koska se olisi vaatinut yksinkertaisesti aivan liian
paljon ihmistyötä. Varsin pitkälle oli kuitenkin kuulemma
päästy etenkin DDR:ssä ja Romaniassa, mutta niiden järjestelmät kaatuivat omaan mahdottomuuteensa.
Nykytekniikka ei tarvitse suuria työntekijämääriä valvontaan. Valvonta on mahdollista automatisoida sellaisten
tietokoneiden tehtävhksi, jotka seuraavat monenlaisia
digitaalisia tapahtumia. Kaikki on mahdollista:
Puhelinverkon ja keskusten digitalisoituminen tekee niahdolliseksi seurata helpolla tavalla ja täysin vaivattomasti kaikkea
puhelinliikennettä. Tätä kutsutaan tunnistetietojen tallettamiseksi ja vertailuksi. Puhelinkeskus tai keskukseen liitetty erityinen seurantalaite voi tallettaa esim. kaikkien b-tilaajien
elinnumerot (niihin numeroihin tietystä numerosta on
,ettu) tai a-tilaajien numerot (mistä numeroista tiettyyn
numeroon on soitettu) tai molemmat tapaukset. Sekä a- että btilaajan numeroiden tallettamiseen riittää hyvin kahdeksan
takua. Kaikki tämä on mahdollista vain digitaalitekniikan
( a l a . ei analogiatekniikalla.
Jos vaildra suurella teleliikennealueella soitetaan vuosittain
624,8 niiljoonaa puhelua, niin niiden tunnistetietojen tallettamiseen ei kulu huin 5 GB muistivälinettä. Jos niukaan liitetään
tieto puheluii ajankohdasta ja kestosta, tarvitaan viela neljä ta\ua lisää, jolloin kokonaistarpeeksi tulee vajaat 8 GB. Se ei ole
mitään nykyaikana. Tällaisesta tietokannasta pystjy kaivamaan
esille kenen tahansa puhelut niihin tahansa. Toistaiseksi
ainoastaan poliisille on annettu oikeus saada näitä tietoja tietenkin telepalveluja tarjoavien firmojen itsensä lisäksi.
Hulluinta tilanteessa on. että melkein kaikki muut tahot saavat
tunnistetiedot niitä pyytäessään. mutta a-tilaaja itse ei. Miten
puhelinsalaisuus paranee tai säilyy siitä, jos minä itse en saa tietää, mihin numeroihin omasta liitiymästäni on soitettu? Ei
minulta tarvitse salata sitä, mihin numeroihin itse olen soittanut ...
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Pankki- ja luottokorttien yleistyininen tekee nialidolliscksi
seurata kunkin kortinhaltijan ostoprofiilia. Kortilla on tunnistetiedot sen oinistajasta. koska muuten laskuja ei saataisi
kohdistetuksi oikealle asiakkaalle. Myös iiiaksuii saavan
liikkeen tunnistetiedot pitää olla korttiyhtiön tiedossa. Näilla
kahdella tiedolla voidaan päätellä karkeasti. niillaisia ostoksia
kortinhaltija ylipäänsä tekee: jos 30 % ostoksista on tehty
Alkossa ja 10 % laskuttavista liikkeistä sijaitsee Vaasankadulla
Helsingissä. voi olettaa. että kortinhaltija on juoppo seksihurjasteIi-ja.
Lisäinaustetta kortinhaltijan kulutustottuinusteii selvittämiseen tuo monien tuoteryhmien jo lähes täydellinen \.iivakoodiFs. Kaupan kassalla luetaan iavaroihin painettu vii~akoodi
Automaattisesti ja on aivan iiialidollista tallettaa ostettujen ta\,aroiden koodit ja kortin numero. Tällöin on helppoa xlvittäa
vaikkapa
- juoko kortinhaltija tai hänen ruokakuntansa lainkaan
iiuitoa
- onko hän oliivienja fetajuuston ystävä
- minkä inerkkistä keskiolutta hän ostaa eniten
Rahaa sisältacien toimi- ja älykorttien malidollisuudet
kansalaisten seurantaan oyat vieläkin paremmat. Jos kortti sisältää tiedon omistajastaan, on niahdollista seurata minne henkilö
matkustaa bussilla tai taksilla. mihin hrin soittaa puheliiikopista
ja minne han pysaköi autonsa.
Tietullien yleistyessä on iiiahdollista. että tullimaksuja
aletaan kerätä automaattisesti. jolloin voidaan helposti selvittää.
millä tullialueella mikikin auto sijaitsee ja liikkuu. Täniä
tietenkin vain siinä tapauksessa, että automaattijärjestelmä sisältää tunnistetietoja joko autosta tai auton haltijasta. Tällainen
seuranta ei estäisi ihmisiä liikkumasta paikasta toiseen, mutta
olisiko liikkuninen enää vapaata perustuslain tarkoittamassa
hengessä'?
Matkapuhelimien omistajat ovat aina jäljitettaIissä sen
tukiasenian alueelle, jossa puhelin sijaitsee. Nh4T:n voi jäljittää
kai vain, jos sillä soitetaan, mutta pelkká GSM:ii pitäminen
päällä tiedottaa tukiasemalle. että puhelin sijaitsee sen alueella.
Jollei kansalaisten, niin ainakin puhelimien liikkeiden seuranta
on mahdollista.
Tällaista esimerkkilistaa voisi jatkaa vielä pari s i ~ u a niutta
,
kiisi kiloa tuli jo täyken. Tarinan opetus on se. että jos jokin
väline
sisältää
digitaalisesti
;titnnistettavia tieto-ja haltijnstaan
!tai omistajastaan. on teknisesti
aina mahdollista. etta j o h ~h\ypiöl
niitti
heri5 tiedot talteen ja k~~tttiti
h!~lsstitai pahassa.
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Microsoft
Huhtikuun yritysvierailun kohde oli Microsoft Oy Espoossa. Yritys
esitteli meille toimintaansa ja tuotteitaan. Saimme myös kuulla,
että Microsoftin Suomen konttori on perustettu hoitamaan kaikki
MS-tuotteiden myynnin kannalta tarpeelliset tehtävät, joita kukaan muu ei täällä tee.
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Emoyhtiö
Vierailun isännät kiirehtivät esittelemään yrityksensä tuotteita ja jättivät yritysesittelyn mahdollisimman lyhyeksi.
Microsoftin vuosikertomusta selaamalla tärkeimmät emoyhtiötä koskevat tiedot löytyvät helposti
ja ei niissä mitään salattavaa ole. Kadehdittavan
hyvin on yritys kehittynyt, kannattanut ja selvinnyt kilpailijoittensa kanssa.
Viimeiset viisi vuotta Microsoftin myynti on ollut
jatkuvasti kymmenien prosenttien kasvussa ja
voittoa siita on jäänyt joka vuosi reilusti. Liikevaihto on saavuttanut neljän miljardin dollarin tason 1993. Sama tahti on jatkunut kuluvan vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä, kuten olemme saaneet lehdistä lukea. Vain taivas on kattona
kasvulle ?
Jo vuonna 1975 Microsoftin perustajilla oli ajatus
saada tietokone jokaiseen toimistoon ja kotiin.
Vuosi vuodelta tavoite on lähempänä kuin koskaan ennen.
Nyt Microsoftilla on toimipisteitä 41 maassa ja
runsaat puolet myynnistä tulee Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Henkilökuntaa on yli 14 000.
Vuosikertomuksen mietelauseissa toistetaan eri
muodoissaan toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Ohjelmatuotteita pitää tehdä niitä käyttävien ihmisten tarpeisiin. Ei siita syystä, että tuote olisi helposti liitettävissä olemassa olevaan teknologiaan.
Yrityksen perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja näyttää kirjoittavan nimensä nykyisin
muodossa William H. Gates.

Tuotteet
Suurimmalla innolla meille esiteltiin käyttöjärjestelmätuotteita ja erityisesti Windows NT:n tuotestrategiaa ja ominaisuuksia. Opimme esimerkiksi, että NT on tarkoitettu edistyneille Windowskäyttäjille insinöörityöasemiin, sovelluskehittäjille tms. Ehkä 10 % kaikista Windows-käyttäjistä
joskus on NT-version käyttäjiä. Noin muuten
NT:n kerrottiin olevan käyttöliittymältään niin tavanomaisen Windowsin kaltainen, että eroa ei
juuri huomaa. Lisäksi NT on skaalattava, turvallinen, luotettava, helppo hallita, yhteensopiva ja
avoin alusta. Levytilaa tarvitaan 70 MT ja keskusmuistia vähintäin 12 MT.
Käyttöjärjestelmien kevyempään sarjaan kuuluva FC'
Windows for Workgroups on sekin edelleen esittelyn arvoinen. Itse tuotteen tueksi Microsoft on
kehitellyt strategiaa työryhrnätietojenkäsittelylle,
Ti'
jota meille esiteltiin käytännön esimerkkeinä.
Saimme nähdä myös demoesitykset viimeisimmistä MS Office-tuoteperheen tuotteista MS
Excel, MS Word ja MS PowerPoint .
Microsoftin Suomen konttorissa henkilökuntaa on
yhteensä 11. Vierailun isäntinä toimivat Leena
Aho, Ismo Suikkanen, Hannu Niemistö ja Merja
Heikkinen. Heille parhaimmat kiitokset ansiokkaista esityksistä.
PC-Käyttäjät ry
Valto Koskinen

PC:n mittaus- ja saatöjarjestelmät
Tiistaikokous 16.77.1993.
Esityksen pitäjä oli Juhani Yrjala Dosesoft Oy:stä

tiedonkeruun mittauslaitteet:
PC:n vaylään asennettavat mittauskortit (Yleisin
vaihtoehto)
mittauskortti ulkoisella rnultiplekserilla
dataloggerit (mm. HP:n ja Philipsin)
- sarjaviiylalähettirnet
- vaylaohj attavat mittalaitteet
- logiikat
- muut laitteet

T

Tunnetuimmat mittauskorttien valmistajat:
Adac, Advantec, Analogic, Amlog-devices
Bum-Brown, Cornputer Board
Data Translation, Metabyte, Microstar

- hidas
- erinomainen hairi~isissayrnpäcistöissä
- yleisin rnuunnin dataloggereissa
FBash
- erittgin nopea ja kallis
50 Hz = 20 rns on tavallinen väli integroinnissa

Mittaustarkkuus
- arnplituditarkuus
amplitudiresoluutio

-

Mittaustarkkuuteen vaikuttaa
- antizrit, kaapelointi ja mittauslaite

A/D-muunninkortti ja muviliitinpaneeli

'

0
0
0

ND "muunninkortti

Resoluutio
Sisääntuloalue yleensä +/- 10V

0
0

- tyypillisesti 1618 sisi3ä.ntulokanavaa
- kortilla on rnultiplekseri ja A/D-muunnin

L

ja 16-bi5tisen:

Tupla DM-tekniikka (siirtonopeus jopa 250
kHz),FIFO puskurit tulossa (830 Wz)

20V
= 0,305mV = 0,00153%

ALD-muuntirnien tyypit
Succtssive apgroximation
- suhteellisen nopea
- edullinen
- yleisin muunnin

Resoluntio ja vahvistus
Suurilla vahvistuksilla naytteenottotaajuus voi
pudota jopa sadanteen osaan. Samoin tarkkuus
pienenee.

216
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- oven aukipito kellon perusteella
Tekoiilyyn perustuva j arjestelma
- lukitussuunnittelu
- automaattinen sarjoituksen suunnittelu
- avainhallinto
Kulunvalvontajthjestelmih ominaisuudet lukituksen hinnalla. Kortinlukijan hinta on pari tuhatta /
ovi. Kortin hinta on n. 100 mk.
p

Safm - työasemien sirojiua

- PC:n sissinen lukija
- bootin esto
- tiedostojen salans
- k$ijnajatunnuksientarkistus ja niiden hajautettu
Esimerkkejä sovelluksistsi

-

Dynamic elektroninen lukitusjffrjestelmi

Off-line rakenne
- helppo asentaa
- kevyt ja edullinen
- laajat hajautetut kohteet, myös liikkuva kalusto
Joustava yllapito
- avaimet ohjelmoitavissa lukoista riippumatta
- lukot ohjelmoitavissa avaimista riippumatta
Ehdoton twvallisuus
ei luvattomia avaimia
- ei yleisavaimia
- mustat listat
- lokin k m u avaustapahtumista
Dynaamiset ominaisuudet
määräaikaiset avaimet
- aikasidomaiset avaimet

-

sailyiys

- sovelluskohtaisiasuojauspalveIuita
Suomen Pankissa on kiiynnissii projekti, jonka
tarkoituksena on kehittää virtuaalinen raha. Siella
on myös kehitetty oma kiiytt~järjastelrna
älykorteille.
Toimiiko ilman saZik6ti ? Ei.
Kortti k e W pakkasta ja vMtelyti

- uusi teknologia
- tunnettuJa tunnustetusti hyvä ratkaisu

4-

Paljonko alykortteja käytössä ? Maailmalla
valmistetaan kymmeniii miljoonia vuodessa.
Koska tullut markkinoille ? (Dynamic) 1,5 vuotta. r,
Paljonko jiyestelmia kaytössa ? n. 100.

-

Simo Blom

Älykorttien käyttö turvajärjestelmissä
Tiistaikokous 11.1.1994. TKL Antti Saksa Traditor Oy:stä kertoi alykorteista

Älykortti
tavallisen luottokortin näköinen muovikortti,
joka kuitenkin sisaltää "aivot" eli pienikokoisen
tietokoneen. Koska kortti itse "ajattelee"ja siElli
on muisti, siihen voidaan rakentaa kehittyineita
~rvallisuusominaisuizksia. T a 8 avaa uusia
mahdollisia kaytttitapoja. Älykortteja voidaan
k t i w mm. maksukortteina, elektronisena rahana
ja avaimina. Lis&si voidaan tehdä ns.
monitoimikortteja, joissa on yhdistetty useita eri
jarjestelmiä samalle kortille.

T,n

- rakenne
- ominaisuudet

- hwallisuus
- konseptuaalisia j ohtepäätuksia
maksukortti, raha, avain, avainnippujne.

ZC): monitoimikortti

Kortti sisiilttiti yhdelle piisirulle integroidun pienoiskokoisen tietokoneen. Se saa virtansa ul kopuolisesta Izikijalaitteesta. Sen ohjelmamuisti
sisällltaa kortin käyttöjärjestelmän (COS eli Card
Operating System). Ainoa yhteys kortista ul komaailmaan on 1-bittinen sarjaväylä.

Sovellnksia

- maksukortti
- rahakortit
- rahakukkaro
- puhelinmaksut
- pankkikortti
- tietullit
- GSM-puhelimentulinistinkortti
- avain

- tietokoneiden suojaus

- tietojärjestelmien pääsynvalvonta

Rakenne

-jne.
+5 V
0

Kello 5-10 MHz

Reset
1 bit

Yhteisiä piirteitå eri sovelluksissa

- turvallisuudenja aitouden tarve
- suureen yleis6611Iiittyvää toimintaa
- järjestelmän rakenne hajautettu, "off-he"

Kanavien valhen aikavirhe
Mitataan yhtI1. aikaa purskemuotoisesti 1O:til kanavaa. Kortin maksimimittausnopeus on 100 M s .

- Windowssiin DLL
- yli 100 erilaista korkean tason kiiskya
- FFT, PIP,t h m o
- voi itse laajentaa

Aikavirhe 1. ja 10. kanavan vaIi1la on:

- DAP 800,1200,2400, (3200)

DataIoggeri
- iilykkaat j a tyhmät
väylä: RS-232, GPIP tai oma

-

Kanavalaajennukset
toinen mittauskortti (kallis vaihtoehto)
- emokortille l i s s multipleksereita (harvinainen)
ulkoinen multiplekseri (hyva)
- sisainen laajenusvi3ylä (harvinainen ja
valmistajakohtainen)

-

Dataloggeri
Mittauskortti
- isokokoinen ja paina- kevyt

-

va

- hitaita

- nopeita

- itsenäinen toiminta
- monipuoliset

- vaatii PC:n
- vain jbnitemlttauksia

- kalliita

AID miruaninkortti ja multiplekseripaneeli

mittaukset
0

o
N D -muunninkoMi

0

0
0

o
o

0
0

-.
0

Tyypillisesti kanavien mBra on 32,64 tai 128.
(korttien hinnat ovat 2 000-50 000 mk, 10 000 on
normaali .)

JIAP - Data Acquisition Processor

- uutuus
- mittauskortti + tietokone (prosessori

80186 tai

486SX)
nopeus 75 330 HX
- vahvistus 1,10,100,500 tai 1000
-joka kortille integroftu CPU
- DAP 2400 sarjassa Motorofan DSP 56001 signaalinkasittelyprosessofi
DAPL käyttöjärjestelmä
- FIFO puskwit
- RAM 260 kB - 4 MB (pian 16 MB)
- DAPL reaaIiaikaki4yttöjarJestelma
- moniajo
- reaaliaikainen
tiiysin itsenäinen toiminta

-

-

-

-

rn

- edullisia

(muut
mittaukset
vaativat ulkovuolisia
modufeita)

Reaaliaihisuus
Vasteaika
- havaitaan tapahtuma ja reagoidaan siihen ajoissa

- kerätään jatkuvasti paljon dataa ja lasketaan siitfi
jotain. Tallennetaan kaikki pisteet.
Windowssin ongelmat
- hitaat PC-keskeytyspalvelut
- vasteaika ei ole ennustet2avissa
- PC "viirtualisoitu"
laitedriverit ovat monimutkaisia ohjelmoida
PC-viiylii ja CPU:n nopeus rajoittaa suoritusky-

-

kya

- Windows

ei ole reaalikaikainen kayttöjärjestelmH, ei sovi reaaliaikaiseen mittaukseen

Windows ratkaisu:
- Qyk& puskuroivsa mittalaite
GPIP tai sarjaviiyl2ib kytketty mittalaite
- iilykiis rnittauskortti

-

C'
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Softat

- yleensli korttien

mukana tulee kirjastot C:Ile,
C++:lleja Basicille.
- valmiita mittausohjelmia löytyy, tosin tarjonta
on suppeaa
Labtech:
fiotebook - maailman yleisin mittauiohjelma
- ContreE - prosessin mittaus ja sStö
- Realtime
Vision
dynaaminen
grafiikkaohjelmisto

P

Notebook- ja Control-ohjelmien yhteiset ominaisuudet
- mittaus, analyysi ja säätö
- monipuolisia
- tukevat yli 500 laitetta
- driverin voi myös itse rakentaa tooIkitil1ä
- seka DOS- että Windows-versiot

1J DI3t

Mihin ohjelmia kayt~taan?
monenlaiseen
- hyvin erilaisiin tutkimuksiin

-

Labtech Notebook

- kateväii, piirremn hiirella ikoneita
- toimii eri korttien kanssa
- runtime-versio Iöytyy
- vuodenvaihteen jälkeen tulossa uusi versio
DigiS

- mielenkiintoinen,

kätevä

tehda

mittauskytkenttijä
- ei bugeja
tukee DAP ja Data Translationin kortteja
- funktioita voidaan ajaa DAP-kortilla
- tehtiin DDE-linkkiExceliin {pyBriva piirakka)
- hinta n. 10 000 mk

-

Hinnat
:LTNLE 3600 mk

- T,TN 6500 mk

- LTNJXE > I O 000 mk
Softien hinnat yleensä yli 10 000 mk

%igis

- moderni

- mittaus-ja analyysiohjelma
Windows 3 .x

'

- 'noin 150 kHz aukottomasti kovalevylle
- reaaliaikainen FFT noin 30 kHz
- DAP kortissa f PC:ssii suoritettavat lohkot
- DDE Finkit
DaisyLab
- samantapainen
LabView
- graafinen ohjelmointikieli

DaisyLab
- samantapainen kuin DigiS
- tukee monia kortteja
- hinta n. 10 000 mk

Visual Designer
- graafinen ohjelmointikieli
- prototyyppi

LabView

- tehty alunperin Macille
- hierarkinen rakenne (ikonit toistensa sisällä)
Nyky#h kgytetaän paljon C:ta ja C++:aa, hiukan
Yisual Basiciä. Hitaisiin mittauksiin sopii Note'bciok, nopeisiin DigiS ja Daisy Lnb. Matalarnman
tason välineita ovat HP VEE j a LabView.

Esiteltiin DAP-ohjelmointikieltii
Simo Blom

HP VEE

- myds Windows-versio
- yli 300 insltninienttidzlveria(GBIP = HP-IP)

-

Teemailta - huhtikuu 94 sähköposti
Teemaillassa käsiteltiin sähköistä interaktiivista
viestintää monelta taholta. Siihköposti on nopea, vaivaton ja
helppo (jos sen osaa).
Yrityskiytössf~ sähköposti on kohtuullisen helppoa
Yinttaa lähiverkon kattavaksi, tällaisia ohjelmia ovat monet
kaupalliset sähkopwtiohjelrnat. Tunnetuimmat ohjelmatalot
myyviit niita ja joitakin versioita tulee jopa tavallisten
ohjePmfapakett)ien mukana: Windows for Workgroupicsa
on kuulemma jokin siihkoposti ja *Oficc-nimisissä
paketeissa on yleensä sähköpostiohjelma mukana.
Lahiverkon sähkapodohjelman saa myos Sharewareohjelmien joukosta: Novellin wrkoissa toimivaa
uusiseelantilaista Pegasus Mailia pidetään yleisesti
erinomaisena softana, joka asentuu verkkcxm suorastaan
itsestään. Rekisteröintimaksu on kohtuullinen.
SahkiSinen viestintä on kuitenkin paljon enemmfin kuin
pelkka sähköposti. Esimerkkinä kaytettiin Intemettietoverkkoa ja dernottiin purkkeja, joista pääsee
kayttäinaän mm.Internetia.
Alkuun pääsemiseksi tarvitaan PC, moderni ja
tietoliikenneohjelma. PC:stä ei sm enempää. Modeemeja
saa mdeemikaupasta nyt jo kohtuuhintaan. Halvimmat

yhteyden katkaisemisen jälkeen luetaan etälukuohjelmalla
kotona paljon miellyttavarnmin kuin purkissa on-line
konsanaan. Puhelintahaa säästyy ja muutkin pääsevät
käyttämään purkkia, kun ei maata purkissa tuntitolkulla.
Ohjelmia: suomalaiset OMEN-paketteja lukevat Post -a
Aso; ulkomaiset: kaikki QWK-paketteja lukevat ohjeh k
joita on useampi tusina.
Purkkien puhelinnumeroita saa rni* tahansa purkista
komennella bonit tai imumimalla ns. purkkilistan. Jostain
on saatava ensimmäisen purkin puhelinnumero, jotta q+'
itselleeri ko. listan. Alkuun piiasee vaikka seuraavista:
PCUF 608070, 6 3 2 1545, 646290, 64 1 228; Metropoli
4554801, 4554805, 4554807, 45548 10, 45548 12;
MikroPC 1461285, 142063, 143227. Kaikki kolme
mainittua ovat kayttijiIleen ilmaisia. Kaupallisiakin
purkkeja on mm. MITS ja COMPART.Kaupalliset eroavat
ei-3raupallisista purkeista siinä, etta niicsa on yleensä
laajemmat tiedostokokoelmat ja niista usein p5isee Unixpuolelle ja sita kautta reuhaamaan vapaammin Internetti in.
Purkeissa (kuten vaikkapa PC-Käyttijat ry:n PCUF:ssä)
on yleensä seuraavat palvelut: sähkbpostf (yhdeltä yhdelle,
ja hternetin kautta minne tahansa maailmassa), julkiset
maksavat 500 mk ja niillä piiäsee harrastuksen alkuun, viestialueet (yhdeltä monelle), tiedostojen imuaoimi
mutta melko pian alkaa kaivata h e l l i s t a ja erityisesti Cjulkcohjehia ja kaikkea muuta julkista bmaa, kuvia,
nopeaa modernia, joka maksaa 1800 - 3000 mk. Nopeus musiikkia, kirjoja ja kaikkea mahdollista, joka vain on
tarkoittaa tiedonsiirtonopeutta - standardien mukaiset esitemivissä digitaalicesca mndossa) .
suurimmat linjanopeudet ovat: V.22 2400 blc, V.32 9600
Internetin gIobaaleja palveluja taas ovat: Ucenet N y
b/s, V.32bis 14400 bls ja uusin vasta loppuvuodesta (palIonIaajuiset julkiset viestialueet, useita tuhansia ei,
markkinoille tuleva V.34 28800 bls. Nopeus on siis bittia aihepiireja), tiedonhakupalvelut (tekstipohjainen Gopher
sekunnissa, yhden merkin siirtiimisem tarvitaan seka .graafinen
ja
multimediaalinen
WWW),
enimmilläiin
10
bittia, jollei
tietoa
tiivisteta. maailmanlaajuiset tiedostopalwlimet ~tiedostojenimuroin&
Tiivistysstandardeia ovat nun. V.42bis ja MNP. FTP:1Iii verkon perilta), maailmalaajuinen reaaliaikainl
Viheenkorjausstandardeja ovat MNP ja V.42.
keskustelujärjestelmä IRC (satoja ellei jo tuhansia eri
Yksinkertainen, mutta toimiva, tietoliikenneohjeIma aihepiireja käsittelefla (kirjallista) keskustelua verkon
tulee Windowsin mukana: Terminal. Se m kankea kayttaa vä 1itykcella &isyyden tai at kavyöhykkeiden häiritsemättä
eikä sisallä kaikkia hienouksia, mutta silläkin pääsee alkuun (Maassa aina joku on jossain hereillä)).
(ainakin sillä saa imuroiduksi purkeista paremman
Demoina esitetziin PCUF, Metropoli, CornPart sekä
tietoliikenneohjelman...). Toistaiseksi parhaat ohje1mat ovat yhden &Iukuohjelman käyttö.
olleet D0S:ille kirjoitettuja ja pääasiassa Sharewarea:
MikroPC 4J94:ssa näyttää alkaneen Harri Talvitien
Telix, Telemate, Qmdern jne.
viisiosainen sarja tietoliikenteestä. Kannattaa lukea, koska
Jos haluaa säästää omissa guhelhlaskuissaan ja olla se on mki huomattavasti ceikkaperaicempi kuin tämä lyhyt
solidaarinen muita purkin kiyttäjia kohtaan, kannattaa M t t i teemailfasta.
hankkia shanewarena levitettava etälukuohjelma purkissa
kaytavan keskustelun lukemiseen kotona. Etälukirnelle
Ari Jarmala 2.6.1994
imuroidaan purkista nopeasti muutamassa minuutissa
tiivistettyna pakettina k a i h uudet viestit, jotka sitten
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Teemailta - toukokuu 94 - vapaa-aika
Illmn ohjelma jouduttiin raapimaan kasaan extempare, koska alustaja sairastui yllättäen. Auttaraati saatiin käsitellyksi mm. seuraavaa: digitaalisEen kuvien esittäminen PC:llä, PC:n ääntely ja
Eäänikortit, musiikki PC:llä, kuvan ja äänen yhdistaminen demoiksi, PC:n pelit.
Kuvafomaatkja on useita erilaisia, mutta jotkut
ovat muita yleisempiä, kuten 8-bittinm varipalettia
kyttava GIF, kuvanlukijoiden tavallisin muoto TIFF.
Kodakm ?hoteCD:n muoto ja tiiviisti pakkautuva
JPEG. Muunnosdijelmilla kuvia voi muuntaa tamittaessa muodosta toiseen. Kaupallisten lisäksi myös tällä
rintamalla on shareware-tuotantoa: Image Alchemy,
Paint Shop Pro tai Graphics Workshop ovat osoittautuneet kaytannössa hyvn pystyiksi dnjeImiksi. Niista
ainakin Paint Shop Pro osaa myös Photo-CD -kuvat.
Kuvien katseluun on edellisten lisäksi erikoisohjelmia. Giffit ja tiffit voi katsoa melkein millä tahansa,
mutta PCD:lle ja JPEG:Ile on vahemman tarjontaa.
PCD:lle en ole tavannut muita kuin jo mainitun Paint
Shop Pro:n. JPEG:lle taas rn useita, jotka kaikki ovat
sietämättömän hitaita lukuunottamatta saksalaista
Qpegohjelmaa. Sillä taas kumn laatu jää jälkeen
muista, mutta katselutarkoituksiin se on aivan riittävän
QhyM. Ja nopea.
Jotta h v a n näkisi kuvanrudullaan, pitää rnikron
nayt&mhjaimen olla tarpeeksi kelpo. SuperVGAkorteilla, joissa .on I MB muistia, tulee toimeen. Niillä
?voi ngyffai 1024 x 768 -kokoisen kuvan 256:lla MrilIa, mikä riitaa katseIuun. Taysvariohjaimet (joilla saa
16 miljoona samanaikaista väriä) ovat toistaiseksi vielä
melkoisen kalliita, koska niissä tarvitaan erittain tehokas graflikkaprosessori ja kolme kertaa enemmän
muistia kuin 256-värisissa korteissa. On srtä parempi,
mitä tunnetumman valmistajan ohjainkorttia kiyttaa,
koska ohjelmat tukevat parhaiten yleisimpiä kocortteja,

Penis-PC:n äänipuoli on huono - rnikron omalla
kaiuttirnella ei pitkälle piitkita ja siksi tarvitaankin
erikseen ostettava äänikortti. Kostit muuntavat digitaalisessa muodossa olevan ääni-informaation analogiseksi ja (ainakin esi)vahvistavat sen, jolloin aanen voi
kuuIIa kaiuttimien hutta.
8-bitthen yksikanavainen kortti on yksinkertaisin ja
halvin mahdol l ken. Seuraawna tulee kaksikanavainen
8-bittinen ja sen jälkeen onkin ollut saatavissa kaksikanavaisia t 6-bittisii kortteja. Hinta kallistuu sitä mukaa
kun bitit ja kanavat lisäantyvat. Sound Blaster -yhteensopivuus cm pelien kannalta tärkeiia.
Kortin äänenlaatuun vaikuttaa useita seikkoja,
joista tärkeimmät ovat naytetaajuus ja resoluutio, jotka
määrittelevät yksikäsitteisesti sen, miten hyváä aäni voi
korkeintaan olla. Toki tulos voi olla huonon suunnittelun tai kehnojen komponenttien takia huonompaa kuin
tima paras mahdollinen.
Mrta suuremmalla taajuudella aänecta otetaan
näytteitä, sitä korkeampia ääniä voidaan toistaa (vrt
Shannon): korkein taajuus, joka digitaalisella naytteistykse1Ia voidaan toistaa on puolet nhytetaajuudesta.
Esirn. jos Gäninayte on digboitu 1 E kHz:n taajuudella,
korkein toistuva aanitaajiuus on 5,5 Wz. Jos taas
naytetaajuus cm 44,1 kWz (CD-taso),korkein taajuiis
on n. 22 k k . (Thmis)lapset kuulevat j q a 20 kHz:n
korkuisia ääniä, mutta ikä ja meluvammat alentavat
tätä 15:een ja kymmenenkin kilohertsiin (vrt. heinasirkat katoavat eläkepäivien myötä).
Recoluutiolla tarkoitetaan sitä, miten tarkasti näyte
otetaan. Yleensä käytetäin 8 tai 16 bbin tarkkuutta.
Resoluutio määrää digitoidun aanen dynamiikan: 8bittisella naytteella voi olla 256 eri tasoa. Jos (ja kun)
ne ovat tasaisin välein dynamiikka-alueella, tulee
suurimmaksi mahdolliseksi dynamiihksi 8-brtticellii
resoluutiolla 20*lg 2A8 eli 48 dB. Vastaavasti Ió-bittisilla näytteiIIa saadaan CD-tasoinen dynamiikka:
20*lg 2A16 = 96 dB. Mmei 16-bittisina kaupattavat
äänikortit eivät kuitenkaan kykene digitoimaan ääntä
kuin 12 tai 14 bitiEla (lukijan tehtaväksi jaa laskea
näiden tapausten dynamiikka...). 16-bittfsten korttien
toistopuoIi sen sijaan on lähellä todellista 16-bittisyyttä.

r
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Aänidatawo on naytetaajuuden ja resoluution tulo.
Esirn. 8-bittinen ääni l 1 kHz:lIa vaatii (antaa)
8b* 1 10001s = 88000 b/s = 1 1000 B/s eli tässä tapauksessa aanidata vaatii tilaa 1 1 kB sekunnissa. CD-tasoinen ääni taas tarvitsee 16b*44100Js = 705600 bls =
88,2 kB/s (musiikki-CD-soittimien siiïtonopeus on
muuten n. 150 kBls, mikä riittää hyvin) Ääni-informaatiota voi myös pakata - tällaista metelmaä bytetäan ainakm Sonyn Minidisk-jarjestelmässii, Sima a k i

pakataan n. ne!jasocaan raakakoostaan.
Takaisin iianikortteihin: korttien aänet tuotetaan jo-

ko synteettisesti pulcsikoodimodul~iolla,jolloin kortti
tarvitsee kutakin soitinta varten vain algorrtmm, jolla
sorftimen ääntä mtkiva aaltomuoto tuotetaan. Toinen
tapa perustuu oikeista soittimista otettuihin aiininäytteisiin. Srta kutsutaan sämpläykseksi (engl. sample.
niyte) ja sitä kayttáviä kortteja wave table -periaat-

teella toimiviksi.
MPU40 1 taas on Rolandin teol lisuusstandardin
asemaan p ä ä c m MIDI-Iiitantäkortin tyyppinumero,
jota muidenkin valrmstajien MIDI-yhteensopivat kortit
pyrkivät käyttärniiiin ja MIDI-musiikkiohjelmat vaativat. General Midi taas on normi siita, missä jarjectyksessä MIDI-"standardin" 128 soitinta numeroidaan.
J a j e s t ~olla pitaa soittimissah: jos biisi vaatii mmpua ja sen tilalla soisikin huilu, tulos ei kuulostaisi
kunnolliselta. M1DI:a ei kuitenkaan t a h a peli-, multimedia- eikä yksinkertaisessa musiikkikiytössa. MIDI
on saveltaiien työkalu.
Maailman yksikertaisin "3änikortti" on kirjoitinparttiin asennettava DIA-muunnin, jota yleisesti kutsutaan (virheellisesti) nimellä Covox. Yksinkertaisirnmillaan se koostuu kymmenestä vastuksesta ja parista
kondensaattorista. Osat Covoxiin maksavat noin kympin. Vactukset juotetaan kymmenessä minuutissa
rakennusohjeiden mukaan rinnan ja katso, siinii; on
äänikortti. Laitteen voi kmta myos valmiista D/Amuuntimesta, mutta niin se tulee kalliimmaksi. Covoxin ääni on yhtä hyvä kuin 8-bittisissä aänikorteissa.
Jos mikmsa on kaksi kirjobinpomia, voi rakentaa
moiempiin oman Covoxin ja ulos tulee stereoaiintä
niistä soitto-ohjelmista, jotka tukevat stereo-DAC:ia.
DAC:in daiiiusohjeita liikkuu hyvui vamstetuissa
purkeisca.

1
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Tilaisuudessa demottiin yksinkertaisella sekvensserilla sämpleistä kmeltt-j;a instmmentaalimusiikkikappaleita (alan slangifIa mdeja). Modit ovat peräisin

1

Conmodoren Amigan tehiikasta: Amigassa oli nelikanavainen paaprosessorista riippumaton äänipiiri, joka siis kykeni tuottamaan 8-brttistä ääntä neljällä kanavalla yhtä aikaa. Ei aikaakaan, kun keksittiin kirjoittaa sekvensseri, joka käytti táta musiikkipiiriä ('
(olikohan sen nimi Paula?) nelikanavaism musiikin
tilattamiseni. Tämä tekniikka levisi sittemmin PC:lle,
kun PC.hen keksittiin aanikottd.

0

Musiikkiosuudenjälkeen yhdistettiin kuva ja ääni ja
katsottiin pari demoa. Dernat ovat (useimmiten nuorten, mutta taitavien assembler-)haUereiden kirjoittamia audiovisuaalisia ohjelmia, jotka tekevät ihmeellisia
asioita kuvaruudulla ja soittavat samaan aikaan musiikkia taustalla. J d u t pitaviit niistä ja jotkut taas eiMt. Demotyhrnat kilpailevat keskenään paremmuudesta - Suomen suurin kilpa, Assembly, järjestetään
kerran vuodessa kesiaiban.

Lopuksi näytettiin muutamaa peliä, mirtta koska
teemaillan varaohjelma nimiin pikapikaa kasaan, niin
juuri mitään huippupelejä ei voitu nayttiä. DO0M:ia
demottiin taustamusiikin kanssa, mutta hamillisesti
ilman ääniefektejä.
Ari Jarmälä 2.6.1994
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Uusia modeemeja & linjoja PCUF-purkkiin
Nokia Telecommunications (NTC) lahjoitti PCKäyttäjät ry:lle kaksi uutta nopeaa Nokia ECM
FAST SW modeemia.
Modeemilahjoituksen myötä yhdistyksemme
VCUF-purkki siirtyy Terbo-aikaan (19200 bittiä
UT
sekunnissa).
Modeemien linjanopeuksien suositusvalikoima
sisältää mm. vaihtoehdot V.32terb0, V.32bis,
pV.22bis ja V.21. Lisäksi modeemeissa on faksi.
Virheenkorjauksessa modeemeissa voidaan käyttää suosituksia V.24bisIMNP2-4 ja datakompressiossa V.42bisIMNP5.

Modeemit löytyvät PCUF-purkkiin maaliskuussa
hankittujen uusien (90) 640 290 ja (90) 641 228
nurneroisten modeemilinjojen takaa.
Suurkiitokset Nokia Telecommunications 1 Data
Communications yksikön Lippo Rantaselle, joka
järjesti modeemien lahjoituksen PC-Käyttäjät
ry:lle !
Teksti: Heikki Raussi

PC-kaytta]ät ry:n edustaja Heikki Raussi (kuvassa vas.) vastaanottamassa modeemeja
Lippo Rantaselta / NTC.

PC-Kayttaja 2/94
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ATK-instituutilla uusia palveluita
ATK-instituutti tarjoaa taloudelliset vaihtoehdot peruskäyttajan koulutukseen ja mikrotukeen. Tietokoneen ajokortti on saavuttanut jo nyt suuren suosion ja kurssihinnat ovat
tulleet jokaisen ulottuville (550 mWpaiva). Uuden koulutuksen lisäksi tarjoamme uutuutena todella edullista vierihoitokoulutusta (1050 mk 7 tunnin opetusjakso) ja mikrotukipalvelua jopa hintaan 150 mWtunti) !

Tietokoneen ajokorttikoulutus
Aloitimme viime vuonna tietokoneen ajokorttikoulutuksen ja olimme ensimmäinen ajokorttikoulutusta antava oppilaitos. Nyt tietokoneen ajokorttiin tähtäävää koulutusta tarjoaa jo noin sata
oppilaitosta eri puolilla Suomea. ATK-instituutilla on yhteistyösopimus noin kymmenen oppilaitoksen kanssa: ATKINS antaa näille oppilaitoksille koulutus-, materiaali ja markkinointitukea.
ATK-instituutti on saanut koulutuksesta erinomaista palautetta ja mm. ICL on solminut kanssamme sopimuksen, jonka turvin 1CL:n henkilöstö voi käydä ATKINSIN "ajokokeessa". Tarjoammekin nyt yrityssektorille aivan uudenlaista pakettiratkaisua
henkilöstön
systemaattiseen
työvälinekoulutukseen.
Vuoden 1994 kesään mennessä ATKINS on kouluttanut lähes kaksisataa ajokorttikokelasta. Ensimmäiset "ajokokeet" pidettiin toukokuussa.
Syksystä -94 alkaen tarjoamme runsaan valikoiman ajokorttikursseja. Avoimessa koulutusohjelmassamme voi kaikkia tietokoneen ajokorttiaiheita opiskella noin 550 markan päivähintaan. Taru
Hatunen (puh. 90-14890 244 lähettää esitteen
halutessasi).
ATK-instituutin kouluttajat kirjoittavat parhaillaan oppikirjaa ajokorttikoulutusta varten. Teoksesta tulee kaksiosainen ja kokonaissivurnäärä on
useita satoja sivuja - hinta on kuitenkin edullinen:
240 mk. Kirja ilmestyy Painatuskeskus Oy:n

kirjasarjaan syyskuussa: Olemme kehittäneet koulutusta varten yhdessä T1EKE:n ja opetushallituksen kanssa multimediaohjelman "Tietotekniikka
tutuksi 1 & 2". Ohjelmaa myyvät yksityishenkilöille Suomen ATK-kustannus Oy, oppilaitoksille
ohjelmistopankit ja yrityksille ja yhteisöille Tietotekniikan kehittämiskeskus (TIEKE).

Ajokosttikoulutus
koostuu
seuraavista
opintokok~naisuuksista:
(Suluissa on mainittu ne tuotteet, joita kgyttimme

Systeemityö tutuksi
Tietotekniikkaja yhteiskunta
8% Mikrotietokonelaitteistot
r l KayttöjarJestelrnä(DOS)
0 Graafinen käyttöliittymä Windows)
Tekstinkbittely (WP for Windows, Word for
II
Q

Windows)

t~ Taulukkolaskenta (Excel)
Grafiikka (Arts & Letters, PowerPoint)
iD Tiedonsiirto

Opintokonaisuuden suorittaminen keomaehtoisena aikuiskoulutuksem 8 viikonIoppuai (siis
1 6 opintop8ivää). Vi i konleppukoulutuksen kurssit on uusmaalaisille kustantanut Uudenmaan 1%ni Ja hsilaisilta peritaan vain 700 markan muo-

asiakas ei ole tyytyvainen. Ketään tukihenkiltitimme ei ole toistaiseksi kuitenkaan koeajan jiililkeen

dollinen kurssimaksu.

Tukipalveluhinnastommeon seuraava:

palautettu.

Syksyllä tarjoamme kaikille avoimia ajokorttikursseja myös arkisin. A r k i h s i m päivähinta on
mnoin 550 rnk/osallistujdpaivä, Nyt on tultu siis
lF- noin puoleen mikron tylivtilineiden koulutuksessa
totutusta päivähintatasosta - tamä on ollut mahdollista koulutettavien määrää nostamaIla.

Hyvissä ajoin sovitut työt (viikon varoitusajalIa)

m

kustuksesta 0.5 tunnin veloitus

Mikrotukipalvelut
Olemme keviilillti tuotteistaneet uuden mikrotukipalvelumuodon. Kokeneemmat ammattikorkeakouluoplskelijamme vierailevat asiakkaittenme
pyynnöstii heidän yrityksissään antamassa mikrotukea. Kullekin opiskeiijalle annetaan nimikkoasiakkaat, joten rni kmtukipalvelua tifatessaan asiakas saa aina tutun henkildn. Asiakas maksaa
vain kaytMnisWin palveluista. Tukipalvelua antavat opiskelijat ovat hankkineet kannuksensa jo
ennen tukihenkildrenkaaseen astumistaan, mutta
annamme tukihenkilisn asiakkaalle "koektiyttMn"
kymmeneksi truini ksi. Henkilliti vaihdetaan, jos

Koko pBiv5i asiakkaan luona: 150 &tunti,
matkakorvauksia p@ikaupunkiseudulla

1-6 tuntia asiakkaan luona: 150 mkltrinti

ei

+ mat-

HSlySsty~t:220 &tunti ja alle 4 tunnin käynnistä 0.5 tunnin korvaus mahstuksesta

Viikonloppu- ja y6halytykset: 440 rnWtunti
Kerron mielelliini asiasta Iisw joten soittele
(9400-540 1 11).

Jaakko Koskinen
matkkinointipäälliklcö

ATK-instituutti

TOIMITUKSEN VALINTA
Kirjoitat sitten kirjeirä tai npnrtteja,
teet tilastoja tai laskelmia, kalvoja,

grafiikkaa tai julkaisuja - tarvitset
tietrikoneen, joka on nopea ja tehokac
kuten sin~kin,nsyttö on tarkka ja
ninsasvfirineii, edullisuuskaan ei ole
pahitteeksi ja kaupan ptislle saat vie13
paikanpSStl;ihiirilInn, itmaiwn puhelintuen ja UicroSOftin Wordin tai
Exceliti tili ~'owrrPc~intin.

Yli 2 miljmnaa Pell asiakasta takaavat laatumme. Del1 valittiin ykkheksi

P(': Magazinen ReadersYChoice
Surveyssr heinäkuussa 1993 ja yritys*

k$yrr?I]at valitsivat DelIin parhaimmaksi. J.D. Pnwer and Associates

asiakastyytyvaisyystutkimuksessa.
PC Magazinen tciiinintis on myös
samaa mieltk

Dell OptiPlex valittiin

joulukuussa 1993 PC Mapinen*
toimituksen valinnaksi.
"

-

DEPE OptfPlex 433s/L

- selvästi testin paras näytön khsit-

ii186SX 33 !AHz poivttettovö 8 MR SM 170MB I D E kiintoley,
* 14" DEL1 Ultrosmn P1428 nbytt6 {1024x768/72 H F Wl) * nippiimistö jo hiiri
MS-DOS 6.1, Windows
3 1 10 Word,
Exrel tai PowerPoint . , .
.,
,
vuoden mmu paluonpaollanuollo * morUvron puneiinrviri

. .

tely, erinomainen kokonaissuoritus-

kyky, kilpailukgkyincn hinta, vuoden
takuu, paikanpti%llahuolto ja ilmainen
piihelintuki", kirjoitti PC Maffazine.

I I .

--ON-,

Outstanding I'erfmmancen

KAUPAN PMLLE
MICROSOFT
WORD TAI EXCEL
TAI POWERPOINT
tnuliissa ja mukavasti, s i l l ~siinA 011

tarkka ja erinomainen matalas~teilyn,ïytt'u joka toistaa runsaasti v a r e j ~
lomittamattomana ettei silmbsi vhsy.

Saat lisäksi kaupan päälle Microsoft
Word, Excel tai PowerPoint viinllisen
paketin. Soitn ja tilaa.

DELL OptiPllex 4CO/MX
idBbDX2 50 MHz flivitettovil 8 A'I'! PAM
320MB kiintoleq 1 5 " D E l l SVGA näyttö
MS-DOS 6.1, Windwvs 3 1 ia Word, Exrel tai hwerP~Fnt

-

nippiiimiitö ja hiiii * vuoden iokvu

poikan~óllihwltu* mobutoq puhdinniki

DELL QptIPlex 4 1OO/L
1486DXi1 I Oli MHr p o ~ i t e n i v i 16 MR R
M
32C!W IDI-kiintrilw 15" DEL1 Ultiasmo näyttö
MS-DOS 6.2, Windnm 3.1 in Word, Exrel toi PowerPoint
niippdimistö jo hiiri * mdm fokuu poihnpwilluhuolio
moksuton puhelintuki

-

0

980003355

Vammiemenranta 2, 00210 HELCiINKI

I M r E L INSILiE I w o n Intet G o r p m t i m i n rtkurnbiq tavaramrrkki *PCMapint. Edltwi' IXolct. k m k r 7, Iwj.

-
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Aarnio
Aho
Ahola

Airaksuien
Alanko
Ander
Andersson

Arteli
Bjarland
Dahl
Ekblad

Ekholm
Elo
Elmm
Eväsoja
Fam

*
7.

-

I,

1

httiP

ek
Jyrki Markus

HELSiNKI
LOHJA

Ossi Tapio
Tauno Juhani

HELSINKI
MUURAME
HELSTNK 1
~ L S ~ K I

Erwn
Mikko Pekka
Tuomas K.M.
Bo Anders
Jan Karl
Jarno Tero
Björn OIof
Raimo Pasi
Marjo Hannele

Helena Maarit
Risto Pekka
Juhani Jalmari
Jari Jaakko
Maija Elina

Kari Tapani

Flakko
Halla

Eero Kalevi
Nils Olavi

VARJ AKKA
ESSiNKI

Hallipelto
Hannula
Harjula

He* Juhani
'Teemu Jarkko
Minna K.

KIRKKONUMMI
KALAJOKI
LEPPAVESI

Marjo
Ilmari

HELSrnKI
HW~NKAÄ

Tiinamari
Eero Tapani

HELSMKI

Eeva Liisa
Erik Kristian

TUUSULA

Heikki14
Heimmen
Heinonen
Heinonen
H~ltunen
Hokkanen
Hokkanen
Hopia-Hehonein

Arto Antero

Marko Hari
Marja-Anneli

KERAVA
MIKKELI
JYSKA

HELSINKI
VAMPULA

HQtanen
Huikari

Taisto Juhani
Jyrki Juhani

Huikuri

Petri Kalevi

Huatari

Ilkka

Huumonen

Reijo Tapio
Asko Juhani

KERAVA
HELSIiNKI
KO WOLA

Aulikki

TAMPERE

Huupponm
Hyrskykari

SIELSrn
VANTAA
UPNIEMI

Hakkinen
Hamiilainen
Hamalainen
Härkönen
Hörkko
Ilskola

1

Mikko Antti
Juha Sakari
Marko Tapani
Jari
Jyri Matti
Janne Otto
Hanna Irene
Antti
Sirkku Hannele
Irmeli
Aune Sinikka

OULU
MANTSÄLÄ
ESPOO
HELSRJKF

FORSSA
ESPOO
VANTAA

ESPOO
HELSiNKT
LAHTI

J ~ v E N P ~
Zl'ITOr'NEN
KOKKOLA

Jokela

Jaakko
San Hannele

Juntunen
Juvonen

Pasi Kalevi
Mikko Pentti

Jankä
Järvela

Raimo
Miika-Markus

JiisvwiTryTa

J yri

PA'ITIJOW
T-iELSiNKI
HELSiNKI
TAMPERE
HOLLOLA

Järvinen

MarkkuSeppo

HEINOLA

Kaartinen
Kahlavirta
KarhiIa

Tiina
Mikko Tapani
Vesa Ens~o

ESPOO

Karlsson
Karppi

Tero Tapio
Raimo Kristian

Karppinen
Kastinen
Kaukonen

Marko L.T.
Ulla Kristiina
Kan Tuomas

HELSmKI
HELSINKI
VANTAA

Kauppila
Kauppinen.

Janne Tuomo
Sakari Ensio

HELSINKI

Kautto
Kekon t

Mikko Olavi
Kari Pekka

Kemppainen
Kilpi8

Seppo Ilmari
Jukka Veli-Matti

6IELSiNKi
S AVONLTNNA
ESPOO

Kinnunen
Kiuru

Veli-Matti
Me j a S.A.
Olli Aatos

Isojunno

ESPOO
VANTAA
VANTAA

HELSINKI
UUSIKYLA

Mlkk0

Hyysti

Ikäläinm

TUUSULA
HELSINKI
ESPOO
HELSN

Teddy Mikael

Hyvärinen

Iivonen
Ikonen

HELSWKI
LOVIISA
LOHJA
RGIAMÄKI
PIWJAINEN
HELSINKI

Gmman
Haaranen
Haawsto

Hautala

D niTr
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Kivinen
Kjellman

KIubb
Knuuttf La
Kokko
Kmanen
Korin
Kukkonen

Kuusinm
Wsnänen

Laaksonen
Laihonen

Lammi
Lanu
Larnos

Jame Petteri

VANTAA

BERKSHIREEN

HELSINKI

LAHTI
VANTAA

HELSINKI
TUUSWLA

TUUSULA
HELSINKI
VAASA

Kari A.J.
Perteri
Kari Tapio
Jussi Samuli
Toni Antem

~

Isto Samuli

ROVANIEMI

Kari Kalevi
Mika Petti
Vesa Pentti
Markku Antero

HELSINKI

Pertti Tapio
Heikki Tapani
Jaro Andreas

HELSFNKI
HELSINKI
VANTAA

K

Ä

Ä

ESPOO
KEMVA
JUUlUKKALAHTI

TAMPERE
HELSINKI
HAMEENLINNA
VANTAA
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Lastumäki
Lehtinen
Leijamaa

Leukkunen
Lietzen
Loukia
Luostarinen
Luukkonen
weenmaki
LOytynoja
h y tWki
~

Maijala
Marjamäki
Mattila
Mattila
Mellanen
Moisio
Moisio
Mouhu

Murto
Mustaniemi
Muurimiila
Mäkeli
Mäkelä
Mäki-PMys
Määttii
NaukkaMai
Nevalauien
Niemi

Nieminen
Nissilä
Nordstrh

Markus Johannes HYVlNKÄÄ
Veli Petri
TAMPERE
Taisto Juhani
ROUTIO
Marko Johannes OULU
Katarina V.
HELS WKi
Ismo KaIevi
ESPOO
Anne R.M.
i-ECSmKl
Sirkku Helena KERAVA
Isto Pekka
JARVENPAA
Tero Tapani
HELSiNKi
Markku
HELSINKI
Teemu M.A.
ALAVUS
Päivi Johanna
TAMPERE
Ari Petten
HELSWKI
Juha Antti
Anneli
Jyrki Janno
Mikael
Petri Kalervo
Hani Antero
Arte Matii
Mami Vesa
Jorma Tuomo
Rh-Ville J.

Paula
Tmt Tapani

Marco Mikael
Heli P a i w b
Erkh Juhani
Aki Sakan
LeenaMarjatta
Kaija Marjatta
Visa

Raitala
Rautalahti
Rautanen

VANTAA

Ramela

VANTAA

Rautimo
Repo

SOINI
KURIKKA
KAUSTINEN
NWPPULlNNA
VANTAA
HELSiNKI
HELSTNKI

Ryynänen
Rämö

Rasänen
SaareIa

Saarmus

VANTAA
JYVASKYLA

Saarinen

MASALA

Jorma Juhani

HELSJN W

Fsraivd

Jorma Antero
Harri Ensio
Martti Kalervo
Petri Veli
Antti Kalervo
Jari Kalevi
P~rkkoT.
K i m Petri

HALKIA
JOKELA
HELSiNKT
VANTAA
VANTAA

Parm
Partanen

Rinne
Roth

HELSINKI

Nylander

Pakarinen
Parkkarii

Puronurmi

VANTAA
JYVASKYLA
VANTAA

Nuutanen

N a i
Nase
Ohtamaa
Ojala
Ollikainen
Ollinmaki
Paavola
Pakarinen

Puolakka

VAASA

Timo Olavi
Ahti
Annamari

Nuppofien
Nurmina

Perluömäki
Pcrätalo
Peura
P~rkkanm
Pohjanheimo
Poikmen
Puhjo
Punalavi

Puska
Pyöriä
Raatikainen

ESPOO
ESPOO
HELSW
HELSINKI
HELSWKI

Nukala

Patinen
Patronen

ESPOO

HCEMVA
HELSNK.
Antti
ESPOO
Jari Tapio
ESPOO
Kalervo Tapani ORISMALA
Tuomas J.J.
ESPOO
Vesa Tapio
TORNIO

Saarinen
Salminen
Salminen
Saloranta
Sasanpäa

Saren
SauWrmm
Savola
Savolamm
Seppala
Senmaa
Sshvmen
Siiskonen

Sinisalo
Sipola
Sjögren
Sointnen
Szzndberg

Suominen
Suvila
Sännantb

Vesa Antero
Ham Johannes
Jari Antero

LAUKAA

Seppo Markus

MUSTASAARI

Mikko Juhani
Sami
San Kaarina
Sam1 Päiviö
Olavi H m e s
Petri Daniel
Mikko Juhani
Veikko
NiiIo Juha-Pekka
Hannu Kalevi
Pertti
Jan Juhani
Mikko Tapio
Jorma
Jussi Ilmari
Raili Anita
Pertti Juhani
Vesa Petteri
Niha Birgith
Markku Heikki
Rauli T.J.
Lasse Kalevi
Kaj Rainer
Outi Helena
Hannu Johannes
Kai Juhani
Kari Kullervo
Tuija Inkeri
Arr Ahti
Raimo Juhani
Mika V-P

ESPOO
KERAVA

Jussi V.T.
Heikki J.A.
Sampo Tapio

Juha Markhi
Olli Tapani
Marko Juhani
Esa Eero
Esko Kaarlo
Erkki Selevi
Juha Pentti
Juha Petri
JanHmricW.
Visapekka
Petri Timo
M e m Elrse

ESPOO
ESPOO

KERAVA
JWASKYLÄ
KERAVA
HEZSMI
HELSiNKI
MOISIO
KERAVA
KIRKKONUMMI
KERAVA
JOKELA
VANTAA

HELSlNKI
ESPOO
ESPOO

SIMPELE
VAASA
HELSINKI
ESPOO
HELSrNKI
KERAVA
NURMIJ~VI
KERAVA
VANTAA

KLAPJKKALA
KAUNIAINEN
HEiNOLA KK

HOLLOLA
HELSINKI
RAAHE
VAASA

KARKKILA
HELSINKI
SIELSNKI
HELSINKI
VANTAA
MIKKELI
KERAVA

MIEHIKKÄLÄ
HELSnwU

RAAHE
HELSM
VANTAA

V.9NTA.A
HELSWKI
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#

Taleva-Naakka Sarjo Katri

Tallgren
Tamiinm

Jukka Asseri
Teemu Mikael

Tanner
Tapaninen

Lauri Ilmari

Tervo
Tiainen
Tikanniemi
J

Tikanoja
Tikka
Timperi

Toivonen
Tuominen

p

Tuovinen
Turpeinen

Tunmen
Tunnen
hallien
Vainio
Vainio
Vainio
Valonen
Vapalahti
Vatanen

Vehkala

?

aF

HELSINKI
OULU
TAMPERE
TURKU

Juhani P.
Timo Pekka
Ari-Pekka J.
Petri Hannu

OULU
OULU

Asko Olavi
Martti Uolevi
Kirsti Maarit

JOENSUU

Antti Sakari
Matti Tapio
Pentti 6.
Jan Aulis
Keijo Martti
Tuula Anneli
T o m i Juhani
Antti Juhani
Jouni Juhani
Otto Artturi
Reijo
Jan Pekka
Ky&i Juhani
Reima Johannes
Janne AIeksl

Oseitteenmuutokset kestiaikana voi jana nomaaIisti eli puhelinvastaajaan, postitse, telefaxilla tai
sahköpostilaatikkolon.

-

Puh.vastaaja nro (90)512 1366
fax (90) 512 1276.
Sähköpostl: X.400:C4i;AX)M D=mailnet;

HELSINKI
KORPILAHTI
HELSTNKI
ESPOO
JARVENPM
HELSiNW
HELSiNKI
HELSiNKI

HELSiNKI
ESPOO
HYVINKÄÄ
ROUTIO
ESPOO
TURKU
JARVENPÄÄ

HELSINKI
KLAUKKALA

VANTAA

Veriijankm
Viebrrock-Kuosa Johanna
Vornanen
Kimmo Sakari
Vuoristo
Jari Juhani

HELSiNKI
JARVENPÄÄ
LAHTI
VANTAA

Vänska
Wallenius
Weikkolainen
Yli-Pentilä
YIä-Mononen

Jarmo Juhani
Taina Tellervo
Ville K.
Markku Heikki
Timo htero

VANTAA
HELSiNKZ

Yjha

Kauko Juhani

HELSTNKI
KAUHAJOKI
ESPOO
HYVINKÄÄ

Yhteensä 227 uutta jasenta Iiittyi kevä%llä!
Samaan aikaan eroamisensa tavalla tai toisella
julkitoi 173 henkilöä. Yhdistyksen jasenmaära
toukokuun Iopussa ern. poistot huornioituna on
1486 jäsentä - eli nousujohteinen,

Tietotekniikan liitto tiedottaa:
Kevaiin viimeiset uudet jäsenet liitettiin 18.5.94.
Sen jälkeen tulleet ilmoitukset astuvat voimaan
1.7., jolloin jasenmaksu on puolet vuosimaksusta
ja ensimmäiset jasenpalvelut alkavat elokuun
puolessa väiissä,

G=(tyhjf);S=Osoiternuutospalvelu;
O=Telebox

-

Liiton kesäaika f -6. 31.8.94
TTL:n toimisto on kesäaikana avoinna klo 8.30 15.00 . Huorn! Toimisto on suljettuna kes&lomien
johdosta 27.6.-22.7.94.Suomen ATKkustannuksen kirjamyynti on kuitenkin ~voinna
koko kesän.

Kirjat
Kesän aikana ilmestyvät kirjauutuudet:
ATK-sanakirja
Kirjareppu - tee muhimediaa
Tehokaytttijtin CD-ROM - PC
Internet-opas
Windows NT (uudet ominaisuudet [3,5])
PC-tietosanakirja
PC-rnikron laitekirja II, jne.. .
Tiedustelut Suomen Atk-kusta m s Oy,
puh.(90)5121307,
fax.(90$5121276

-

+

Yhteispelia pohjolassa
Huippukongressi NordDATA '94
10.-12.8. samanaikaisesti Tukhohnan Water Festivalin kanssa.
Päiiteernana: Tietojenkgsittelyja tietoliikenne taman päiviin markkinatilanne f a visiot eteenpain.

Erityisluentojen listiksi 6 erillista sessionia:
Icauppa, teollisuus, pankit ja vakuutus, valtionhallinto, palvelusektorit, Ininnan- ja laaninhallinto.

Lisiitietojaja esitepyynnöt: puh.(90) 5 12 1287 tai
512 2968, fax (90)512 1276,
Elisa: rautakivi Seppo #-liitto
Ari Rautiainen 6.6.1994

1
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PC-Käyttäjät ry:n säännöt
l

Siämöt on hyväksytty yhdistyksen pe-

mstavassa kokouksessa Helsingissä
19.7.1983. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 26.1 1.1985. Sääntöjen
muutos on hyväksytty 18.3. E 987.

Nimi j a kotipaikka
14
Yhdistyksen nimi on PC-Käyttäjät ry ja ruotsiksi
kainnettynä PC-Användare rf. Englannin kielisessa kirjeenvaihdossa yhdistyksestä käytetään
nirneå The PC-Users of FinIand. Yhdistyksen kotipaikh on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnat

24

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia henkilökohtaisten tietokoneiden parissa työskentelevien tai
niistä kiimostuneiden yksityisten henkilöiden ja
oikeuskelpoisten yhteis~j
en yhdyssiteenä Suomessa. Toimima1lisena tavoitteena on edistää
henkil6kohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Keinoina käytetään koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien seka tutustumiskayntien järjestämistä, tiedotteiden julkaisemista,
yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin sekä jäsenten käyttöön tulevan ulko- ja kotim a i m toimialan materiaalin hankintojen
koordinointia

Yhdistyksen takoitufrsena ei ole toiminnallaan
tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitonta

taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei
myöskään ole toimia jäsentensii etuja ajavana
työrnarkkinajärjestönä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan Iahjoihksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys voi kuuIua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellii.

3 ti
Yhdistyksessä voi olla yhteisö-, henkilö- ja
opiskelijajaseniä.
Hallitus voi hyväksy5
a) yhteis6jaseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai
rekisteröidyn siäti6n
b) henkilöjäseneksi yhden kunkin yhteisöjäsenen
nimeiimän henkilön
c) henkilöjäseneksi muun henkilön, joka en kiinnostunut henkilökohtaisesta tietojenkäsittelystå
toimen tai hamstriksen takia
d) opiskelijajäseneksi henkilh, joka opiskelee
päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myös osallistuu tiihan
opetukseen.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytakirjaan.
Ja sen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä
hallhksen päätöksellä, jos jäsen laiminly~jasenmaksunsa suorittamisen.
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49
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain
yhdistyksen
syyskokouksen
määräämä
jäsenmaksu.

I

TT lbJ3t

6) kasitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada j d c h
asian yhdistyksen kokouksen käsi te1tavnksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava haITitukselle
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokoukset
5

9

Kokouksissa jokaisella jäsenellä paitsi yhteisöä
edustavalla henkilöjäsenellä on yksi aani. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa
kayttää 3 8:n b)-kohdassa tarkoitettu henkilöjäsen
tai yhteis~jiisenen siihen vaItuuttama edustaja.
Yhteisöjäsentä edustavalla henkilöjasenella ei ole
oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjGseneni.
69
Yhdistys kutsutaan koolle ha1Iitiiksen toimesta
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse
tai yhdistyksen valitsemassa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, kun 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 koko jäsenrnåärästä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävz viimeistaan kuukauden
kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.
Ylimääräinen kokous pidetåän, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

88
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen m ~ ~ ä päivänä
n a maaliskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1 ) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunto
2) päätetään tilinpZatöksen vahvistamisesta
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden
kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.
4) käsitellä5n muut kokoushtsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen kokouksen käsiteItaväksi, on
hänen siita kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle
niin hyvissii ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun

98

Päätökset tehdään yksinkertaisella äantenenemmistölla. Äänten rnennessii tasan ratkaisee puheenjohtajan Häni, paitsi vaaleissa, joissa tasatuloksen ratkaisee arpa,

79

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun m m e s s a Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
2) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentii sekä kaksi varajäsentä
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidiin
varamiehens5
5) valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä,

Hallitus
10 9

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoit
a vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jasenti
sekä kaksi näiden varajäsentä.
Hallituksen varsinainen jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden j31keisenä
vuotena varsinaiseksi jäseneksi.
Kuitenkin dellisessi lauseessa tarkoitettu henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli han ei

DT]F 1J

ole tassikin tehtäviissä toiminut kolmea peräkkäistä toimikautta.
11 9
Hallitus on päat6svaltainen, jos puheenjohtaja tai
varaipuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
j asenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Gnten
memessi tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
12 §
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä
tarkoituksessa hallitus
1) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
2) hoitaa yhdistyksen talouden
3) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä esille tulevat asiat ja valvoo päätösten
toimeenpanon
4) laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja
tilinpiiiitökset
5) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousawioksi
6) on oikeutettu palkkaamaan talousarvion rajoissa yhdistykselle sihteerinja muita toimihenkiIöitä
7) toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoi tarniseksi tarpeelliset tehtävät
13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin, kaksi halIituksen valitsemaa hallituksen jäsenta yhdessä tai
kahdesta hallituksen valitsemasta jäsenesti toinen
yhdessii hallituksen rnäirääman toimihenkilön
kanssa. Taloudenhoitaja kirjoittaa kassa-asioissa
yhdistyksen nimen yksin.
14 9
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Yhdistyksen tilit päätetaan kalenterivuosittain.
Tilit seka hallituksen laatima toimintakertomus

sekä muut tarpeelliset tilej3 ja hallintoa koskevat
asiakij a t on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen tilintarkastajille hallimm ja tilien hrkastarnista varten.
1s 5
Tilintarkastajien tulee helmikuun 1 5 päivään
mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toirnittantastaan
yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkistamisesta.

Säiintöjen muuttaminen
purkaminen

ja

yhdistyksen

16 §

Jos päätös koskee yhdistyksen siiintöjen muuttamista, vaaditaan piiiitöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
Päätoksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksm purkamista, vaaditaan 5/6 annetuista aanisti seka päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuIuMia pidettävässa yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

17 9
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa
yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Muut määräykset
18 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

l

1
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Toimintakertomus vuodelta 1993
Yhdistyksen toiminta jatkui suurimrnilta osin entisenlaisena aiempien
vuosien viitoittamaa linjaa pitkin,
vaikkakin toiminnan määrä on vuosien kuluessa pyrkinyt lisaantymaan,
niin kuin onkin syytä jäsenmäärän
pikku hiljaa kasvaessa.
1. Luottamushenkilöt

Hallitus:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
J&enet

Varajiisenet

rn

Ari Jhniilii
Valto B. Koskinen
Hannu Strmg
Henry Hellsten
Janne Snabb
Jari Tuomi
Mauno Tuohiniemi
Simo Blom
Henrik Ahlgren
Ari Rautiainen (siht.)

2. Tiistaikokoukset ja vierailut
Tiistaikokouksia pidettiin entiseen tapaan ATKInstituutissa, josta on toistaiseksi järjestynyt hienosti upeaa tilaa yhdistyksen kokouksille. TactZi

lankeaa kiitos ATK-Instituutille. Tiistaikokouksia
pidettiin vuoden aikana 7 kertaa, 4 kevät- ja 3
syyskaudeIIa. Kokousten aiheet olivat seuraavat:
Ti istaikokoukset
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
lokakuu

marraskuu
joulukuu

Vierailut yms.
helmikuu
maaliskuu

huhtikuu
toukokuu

Muut toimihenkili3t:
Taloudenhoitaja
Ari Rautiainen
Lehden päätoimittaja Valto P. Koskinen
Tilintarkastajat
H m u Maattänen
Risto Saami
Varatilintarkastajat Heirno Sertti
Seppo Tossavainen
Liittokokousedustajat Ari Jämnälä
Ari Rautiainen
Mauno Tuohiniemi
Sahkiipostilaatikko Jari Nopanen

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 9
kertaa.

syyskuu
lokakuu
lokakuu

marraskuu

Paradox
Napönohjaimet
Massamuistit
Kirjoittirnet
CD-ROM-tekniikka ja-JOvellukset
PC:n mittaus- ja säätbjärj estelmat
Tietoverkot

Compaq Computer
Kevätkokous (Hotelli Knninkaantie, jossa 10-WOtiskestitystii)
Scribona Suomi
Kevatretki (Brunberg Porvoo, IVO Olkiluoto, Neste
Kulloo)

IBM
Lotus Finland
Syysretki (ICL Espoo,
Kone Hyvin k99,
Sinebrychoff Kerava)
Syyskokous (Digital)

1993 oli yhdistyksen 10-motisjuhlavuosi ja retkig
jarjestettiin kaksi kappaletta, seka keväällä että
syksyllä. Kevätretki oli toukokuun 11. Ensin
suunnistimme Porvooseen ja Bmnbergin makeistehtaalle, jossa osanottajat ahniivat niiytepurkit
surutta tyhjiksi. Sitten matka jatkui Loviisaan ja
kohti Olkiluodon voimalaitoksia, T h h jälkeen
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siirryimme Porvooseen murkinalle ja sieltä KiIpilahteen Nesteen öljynjalostamolle.
Syysretki oli lokakuun 25. ja se alkoi m u l l a klo
8.30 postitaIon nurkalta 1-IeEsingista. Ensimmäinen viemiIukohde oli ICL:n rnikrotehdas Karamalmilla Espoossa, jossa tutustuimme PC:den
valmistukseen teollissiusmittakaavassa. Seuraava
kohde oli Hyvinkw jossa ensin nautimme yhdistyksen tarjoaman lozinaan ja sitten suuntasime
Koneen hissitehtaalle, jonka ehdimme hyvin juosta läpi. Paluumatkalla ehdimme pistäytyä Sinebrychoffin tuotantelaitoksilla Keravalla, jossa tutustuimme tuotantoon ja tuotteisiin.
3. Jasenlchti
PC-KQttiijä -1ehtea julkaistiin kolme numeroa.
Lehdessä oli pääasiassa yhdistyksen jäsenten itsensä kirjoittamia artikkeleita, jotka yleisesti ona-

en olivat korkeatasoisia. Enemmän kirjoittajia
kaivataan, jotta lehti ei JZiisi pelkastfiih muutaman
henkilun aafiitoweksi.
4. Jäsenkirjeet
Yhdistyksen lehden lisäksi tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat jäsenkirjeet, joita Iähetettiin
vuoden aikana normaalit kaksi kappaletta, kevätja syyskauden alussa.
5. PD-ohjelmat
Julki sohjelmia ei käytännössä enää lainkaan j aettu.
6. Sääntörnäariiset kokoukset

Keviitkokous järjestettiin 30.3. Hotelli Kuninkaantiessä Espoon keskuksessa ja siinä kasiteltiin
sa~tömiiaraisettoimintavuoteen 92 liittyneet aiheet. Kokouksen jälkeen kuulimme Leena Ahon
Microsoft Oy:ltä kertovan Windows NT:n tilanteesta ja eminaisriuksista.
Syyskokous pidettiin 25.1 1. Digital Fquipment
Corpotation 0y:lla Espoossa ja siina käsiteltiin
~Zhtörnaäräisettoimintavuoteen 94 liittyvät asiat: toirnintasuumitelma, talousarvio ja henkilövalinnat. Samalla saimme tietoa DigitaIin rnihlietokoneista.
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7. .Jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä oli elokuun lopussa
1285 henki109 sen jtilkeen, kun jäsenmaksunsa
maksamatta j iittancet oli siivottu rekisterisitil pois.
Yritysjäseniä oli 6. Aivan täsmällistä jäsenmäärää
vuoden lopussa ei ole tiedossa, koska jkisenistössi
on jatkuvaa liikettä edestakaisin: Iiittyvia ja eroavia (lue: jäsenmaksunsa unohtaneita). Tietotekniikan liitto laskee viralliset jasenmäärät vain elokuun lopussa, koska se ratkaisee m. liittokokousedustajien lukum5iirh. Elokuussa yhdisty ksessa siis oli jäseniä 1285, joka oikeuttaa vuonna
1994 edelleen kolmeen liittokokousedustajaan ja
merkitsi, että PC-Kiiyttäjiit r j oli yha liiton kolmanneksi tai neljänneksi suurin jäsenjarjest~.Ero
toisena ja kolmantena oleviin oli vain muutamia
kymmeniii j asenia.
8. SähköpostiIaatikko
Sahkopostilaatikko pyöri koko vuoden Jari Nopasen johdolla ja hanen tarjoarnissaan tiloissa kahdcIIa modeemiIinjalla. Molemmilla linjoilla oli
nopeat V.32bis -rnodeemit. Usenet News -alueita
on Internet -verkosta tilattu useita satoja. Myus
silhköpostiyhteydet Internettiin saatiin toimimaan.
Purkki on rakennettu Unixin palle, jotcn sinne
voi olla yhtäaikaa yhteydessä monia kCiytt2ijiä tällä hetkellä siihen on hankittu kaksi puhelinlinjaa, jotka ovat numeroissa 90-608 070 (V.32bis,
vain jaenille klo 14 - 21) ja 90-612 1545
(V.32bis, vapaasti kaikkien kiytettävissa). Syksyn 93 kuluessa purkki liitettiin kiinte&ti Internet-tietoverkkoon, jolloin siihen saa yhteyden
suoraan verkon kautta rniltii tahansa muulta Internettiin liitetyIt3 tietokoneelta, kuten esim. yliopistoista ja monista yrityksista. Tnternettiin liittyminen lisää purkin palveluja oleellisesti: yhdistyksen jaseniIIe tarjotaan mm. seuraavia palveluja:
sähköposti, Usenet news, IRC, taIk, gopher, telnet, finger, nntp. PurkiEle on vakiintunut melko
uskollinen n. 300 henkilön kaytt$ijakunta. Muilla
liiton järjestöilla on rnahdoIIisuus saada purkkiin
omia viestialaieitaan, mutta vain pari ryhma on
kiiytthyt oikeuttaan, mutta liikennettä niill3 ei
juuri ole.

9. Hiromioaosoittikset ja tunnustuspalkinnot

Yhdistys valitsi juhlavuotensa kunniaksi ensimmaista kertaa vuoden PC-Kiiytttij8n. Jäsenlehden
numerossa 2/93 pyydettiin j8senistUa ehdottam m sopivia henkilöitä haIIitukselIe, mutta tiettavästi yhtään ehdotusta ei saatu ja niin hallitus joutui ideoimm ehdokaslistan alku- ja loppukesän
kokouksissaan. Valinta tehtiin suljetulla lippuanestyksellä hallituksen elokuun kokouksessa, johon osallistuivat mybs purkin sycopit.
Ehdokkaita oli kymmenkunta, mutta aänestyksessa m i ä sai vain neljii ehdokasta, joista ylivoimaisen enemmistön ke&i Linus Torvalds. Hiinet
tunnetaan Sinux-k8yttöjarjeste1män ytimen kirjoittajana
ja
koko
maailmanlaajuisen

q,

kytttij&jesteImaprojektinjohtajana. Vuoden PCkayttäjaltä edellytetaan toimintaa PC:den käytön
tehostamiseksi ja helpottamiseksi, Nämä kriteerit
Linus Tomalds mielesmme tiiytti parhaiten
vuonna 1993.
Linux on Unix-klooni, joka on tarkoitettu
3 86-yhteensopiville mikrotidokoneille. Linux on
vapaasti levitettävä ja siis kaytttijilleen ilmainen.

8.3.1 994 Helsinki

Tietotekniikan liiton jäsenmaksut 1994
Henkil6jasenmaksut
Varsinainen henkilöjasen
Opiskelija tai työtön
Toissijainenjäsen (josjo kuulut johonkin toiseen yhdistykseen liitossa)
Perhejasen (jos samassa perheessä on jo joku henkilöjasenenä)tai eläkeläinen

Yhteisöjäsenmaksut
Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuas yli 50 henkilö5

-

Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15 50 henkilöä

Pienet Am-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloä

Suuret ATK-hyvaksikayttEjät, kokonaisvahwus yli 50 henkilöä
Pienet ATK-hyväksikiyttajät,kokonaisvahws alle 50 henkilöi

Yhteisön toisen toimipisteen jäsenyys
SiGltää jasenetuna lehdet Tietoviikko ja MikroPC 1 Tietoverkko.

Ei sisZllä jasenehija.
Sis. jasenetuna lehdet Tietoviikko, MikroPC ja Tietoverkko sekä yhteisöjZsentiedotteet ja -julkaisut.
Vuoden leppupuoliskolla liittyvlilli maksu on puolet koko vuoden maksusta.

PC-Käyttajat ry
hallitus
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Syyskuun yritysvierailu

!

Syyskauden avajaisiksi yhdistyksemme ohjelmassa on yritysvierailu Nokia

I'
LI

I'

Telecommunicationsi11~syyskuussa.

Aika: tiistai 20. syyskuuta 1994 kello 16.00
Paikka: Nokia Telecommunications, Makkylan puistotie 1, Espoo.

E

Tilaisuudessa Nokian edustajat kertovat mm. digitaalisista DX 200 puhelinkeskuksistaja puhelintekniikan uusista tuulista.
2

(II

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 16,9.1994 rnennessa Heikki Raussille puh.
(90) 5 11 5 83 8 (työ}, (90) 146 287 1 (koti) tai sahkopostilla hege@pcu£fi
tai raussi@tele.nokia.f Kerro ilmoittautuessasi nimesi, puhelinnumerosi
j a tyopaikkasi. Mukaan mahtuu max 25 henkeä.

d
I

Luvassa on myös kahvitarjoilua.

Tervetuloa!

NOKI
TELECOMMUNICATIONS

r3

I

Lotus SmartSuite

o
P

iniui 1-24

1-1

Lotus Approach

Lotus Freelance

Lotus Orgsnizer
'

Tekstinkasittely

Ajani-iallmla

MENESTY$*VOI OLLA
PIENESTA KIINNI.

KUTEN OIKEASTA OHJELMISTOSTA
-

Lotus SmartSuiten mukana saat täydellisen
valikoiman markkinoiden parhaita oli jelmia. Yhdessä
ja samassa paketissa.
Siihen kuuluu myös Lotus 1-2-3. Ainoa

taulukkolaskentaohjelma,jolla voit lisata työsi
tuottavuutta seka yksin että yhdessä ryhrnasi kanssa.
Niinpä numeroiden käsittely ja
taulukoiden muokkaaminen on tehty
mahdollisimman helpoksi. la sen
ainutlaatuisen Version Managerin
avulla Froko ryhmä voi työstää samaa
tiedostoa ja nähdä. kuka on lisännyt
mitä, milloin ja miksi. Näin jokainen
ryhmaci iacenista voi kätevästi edistää

on paljon samaa, opit käyttämään jokaista ohielmaa
ilman päänvaivaa. Eli saastat kou kutuksessa ia
kayttötuessa
Sen lisäksi Lotus SrnartSuite on ainoa todellisen
ryhmätyöskentelyn ja sanomanval ityksen ma hdollistava ohjelmisto. Se helpottaa tiedon iakelua ja
käsittelyä paitsi omalla osastollasi,
myös koko organisaatiossasi.
Kun yrityksesi haluaa menestyä ia
mennä eteenpain, nyt se el ainakaan
jaa ohjelmistosta kiinni.
10s haluat kuulla lisää, soita ia kysy

lähin jälleenmyyiasi rnaahantuo\alta:

yhteistä työtä.

Computer 2000 (90) 887 33 1 , DAVA

btus SrnartSciite -paketin kaikki
viisi ohjelmaa toimivat hyvin yhdessä
ja täydentävät toisiaan. ja koska niissä

(90)56 161, Scribona (90)52 72 1 .

Kesäkuun alussa kokonaisti 1anne
näytti seuraavalta:

Kansi
PC-KayttajB 2/94 ilmestyy juuri
kesin kynnyksellä, joten kanteen
piti saada "pehmo-kuva". Kesän
kukat PC-lehden kannessa - ainakin täman yhden kerran.
Tämä pehmoilu johtuu osittain
siitä, että monista hyvistä uutisista huolimatta paljon kovaa työtä
ja ynttämista on ollut useimpien
työelämässä mukana olevien ja
sinne pyrkivien osana kuluneen
taIven aikana. Loma on näissäkin
oloissa tarpeellinen ja suosfteltava. Suomen markan alennustila
edelleen jatkuu ja viisainta lienee
nauttia kotimaan lomamaisemista, kunnes va8uuttakurssit ovat
asettuneet paremmin ulkomaanmatkoja suosivaan asentoon.

PCUF-Opinion
Yhdisityksemme sähköpostilaatikon kayttajillii on mahdollisuus
osallistua kyselyyn, jossa kartoitetaan käyttgjäkunnan konekannan rakennetta. Vähitellen markkinoiden tapahtumat heijastuvat
myös tah3n taulukkoon. Vuosi
sitten tällä palstalla julkaistu taulukko kertoi 486-osuuden olleen
8.4 % ja kaksi vuotta sitten
486-osuus oli 2 %. Nyt ollaan jo
lukemassa 18,O. Samana aikana

vastanneiden määr5 on lisaantynyt 266:sta (1992) 335:een
(1993) ja nyt ollaan lukemassa
503. Pentium ja Alfa AXP eivät
vielä näy tässä tilastossa, mutta
malttakaamme vielä hieman
odottaa.

Konetyyppi

PCBCS
286
386
486

Amiga
Atari ST

Mac
Vic2O/C 167C641C128

Joku muu
Vastanneiden määri

1993

toimintakertomuksen ja

tilinpäätöksen käsittely.
Illan isäntä, Telecom Finland
Oy, sai puheenvuoron heti virallisen osuuden päätyttyii. Kuulijoille tuli varmasti selväksi se,
että rnonopoliaika suomalaisessa
teletoiminnassa on mmytta ja
Telecom Finland Oy toimii vapaan kilpailun ympäristössä siihen liittyvine
iloineen ja
sumineen.
Teletoiminta Suomessa on jo pitkaän ollut edistynytta erityisesti
uuden tekniikan soveltamisessa.
Uusinta uutta tekniikkaa meille
myös esiteltiin käytännössä. Helsingin ja Tampereen valiIIa on
toimiva ATM-verkko, jossa tieto
kulkee riittiiviin vuolaana virtana
videoyhteyden

ylläpitämiseksi.

Telecomin asiantuntevat verkkomiehet olivat uhrautuncet videoesiintyjiksi ja hyvin videoneuvottelu sujuikin. Me Helsingissä
olevat tarkkailijat saimme ATMyhteyden aw1Ia selville mm. samanai kaisen
liikennetilanteen
tamperelaisella kadulla.
ATM on uusi kirjainyhdistelmä,
Sinäkin voit tutustua t a h k ilmai- johon meldiin kaikkien tietoa
seen jäsenpalvelumuotoon.
siirtelevien ihmisten on aika tuYhdistyksen BBS löytyy nume- tustua. ATM-verkko (Asynchroroissa 90-608070, 90-640290, nous Trnnsfer Mode) ratkaisee
90-641228 ja 90-6121545. Li- melkein kaikki pikku pulmat,
säksi käytettävissä on kiinteä joita tiedonsiirtoon on aikojen
verkoyh teys.
kuluessa pesiytyyt ja ennenkaikkea enmuotsista tietoa (data.
kuva, ääni, videokuva) saadaan
Yhdistyksen kevätkokous
ATM-verkossa samaa kaapeloinYhdistyksen sääntöjen mukainen tia pitkin kulkemaan enemmiin ja
kevätkokous pidettiin 2 1.3. halvemmalla kuin mnw.
1994. Kokouspaikkana oli TeFe- Myöskzn tämä uusi tekniikka ei
com FinIand Oy (cnt. TELE), välittömästi korvaa jo valmiiksi
Sturenportin auditorio, Helsinki. rakennettuja verkkoja. ATM on
Kevätkokouksen virallisena oh- nyt kokeiluasteella ja laajassa
jelmana oli yhdistyksen vuoden

fl

fl
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käytössä sen arvellaan olevan
joskus vuosituhannen vaihteessa.
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1

Kiitämme Telecom Finland
Oy: ta kokousvieraiden runsaasta
kestitsemisestä.

m
'

.CT9

Mediatiedot
PC-Kayttajä-lehti ilmestyy kolmena numerona vuodessa. Seuraava numeron arvioitu ilmestymisaika on marraskuu 1994.
Lehden levikki on vähitellen lisääntynyt ja osoitteellinen jakelu
on nyt noin 1500 kpl seka muu
PR-jakelu noin 300. Ilmoitusten
hinnat ovat kohtuulliset, mikäli
ilmoituksen kohderyhmäksi halutaan suuri joukko innokkaita
PC:n kayttijiä. Kokosivun ilmoitus tässä lehdessä maksaa ainoastaan 1500 mk ja 1/2-sivun ilrnoihis 1000 mk. Nyt voimme myös
huolehtia keskiaukeaman mainosliitteista (A 3 taitemina) hintaan 3000 mk. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan etukgteen tilssa lehdessä.
Lisiitietoja ilmoitusasioissa voit
PCUF
M Ar L:
kysyä:
vpk@pcuf.fi (Valto Koskinen}
tai puh. 90-512 0249 / Valto
Koskinen, ALBERGA DATA
OY, Harakantie 18, 02600 Espoo.
Ilmoitustilaa seuraavaan lehteen
voi varata jo nyt tai viimeistään
lokakuussa 1994.

1
Liittyminen yhdistykseen
Hanki Tietotekniikan liiton jasenlomka joko yhdistyksen toimihenkilöilta tai suoraan Tietotekniikan liitosta, PL 68, 02600

L
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Espoo,
puh.
90-5 T 2 '1293, tässä asiassa. Ajatukset paperille
90-5 12 1283, fax 90-5 12 1276.
ja kirje postiin osoitteella: BCTäytä lomake siin5 olevien oh- Käyttäjät ry, Hallitus, PL 494,
jeiden mukaan ja maksa laskun 00 101 Helsinki.
saatuasi j asenmalcsu. Postita täy- Sisaryhdistysten Jasenlehtiä setetty lornake Tietotekniikan liit- laamalla voi saada ilmaisia toitoon. Yhdistys ki j a a sinut jise- rnintaideoita. Eteila-S airnaan tieneksi muutaman viikon h1uessa tojenkasittely-yhdisvksen
(n.
ja sen jälkeen alkavat liiton ja- 300 jäsentä) toiminnassa matkaisenedut mm. Tietoviikko sekä lulla näyttää olevan merkittävä
muut lehdet tulla. Muista hiten- osuus. Toukokuussa oli "Kevään
kin, että yhdistys on yhtä kuin perheretki" Helsinkiin. Vierailusen jäsenistö. Jos sinä haluat kohteina oli Korkeasaari ja Linhyötyä yhdistyksestä, niin yhdis- nanmäki. Matkat ja pääsyliput
tys haluaa hyötyä sinusta munta- kustansi ESATKY. ETokuussa on
kin kuin jäsenmaksun. Osallistu "Kunnon viikonloppu" Kotkan
siis tapahtumiin, kysele asioista, saaristossa. Ohjelmassa on Iinjamutta tuo myös omia tietojasi ja autoilua, laivamatkaiIaa, ul koikokemuksiasi toisille jisenille.
lua, saunomista, lohikeittoa ja
koskenlaskua. Hinta 195 mk jäseniltä ja en maksu koskenlasSisaqhdistykset
kusta. Syyskuussa on perinteinen
Tietotekniikan liiton alaisuudes- "Ui komaanmatka" Budapestiin.
sa toimii PC-Käyttäjät ry:n lisak- Hinta jäsenille 1500 mk. Toivotsi yli kaksikymmenti muuta yh- takaamme sisaryhdistyksen jäsedistystä. Yhdistysten välinen yh- nille mukavia matkoja.
teistoiminta ei ole kiellettyä,
vaikka kukin yhdistyksistä nayttää parhaiten viihtyviin omalla fidisphen toiminta on vaklinrutoiminta-alueellaan ja omissa neen tavan mukaan kesäajan
olematonta. Teoriassahan PC:n
oloissaan.
Hyvä esimerkki yhtei styömah- kanssa voisi askarrella Iampimddollisuuksista on hiljattain herän- n i vuodenaikzna si3utiloissa yhnyt ajatus hankkia Helsingin tie- tä hyvin kuin talvella, mutta lietojenkasittely-yhdistyksen kanssa nee mukavuudenhalulla osuutta
yhteinen kerhohuoneisto Kaape- lasiaan, että kesdllu Iöysy kiinlitehtaan tiloista. PC-Käyttäjät nostusta myös muihin riento ihin.
ry:n haIlitus on jo pari vuotta Näissi merkeissä PGKäyttdjäsitten harkinnut asiaa, mutta sil- lehtikin ldhtee kesätauolle ja toiloin kerhotilat j aivat hankkimatta vottaa o ikein virkistävää k d ä
ja toimintaa on kehitetty muilla kaikille lu@joille.
tavoilla.
Arvoisat jäsenet. Onko teillå
mielipiteitä puolesta tai vastaan
kerhotilojen hankinta-asiassa ?
Nyt on tilaisuus lausua mielipide
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PC-Käyttäjä-lehden vitsinurkka
9 saantöa, joilla pilaat ATK-osaston
kesaharjoittelijan päivän

I
Ä I koskaan
~
pyydä ATK-osaston kesäharjoittelijaa paikalle ennen kuin kaikki muut ovat muodos;
taneet käsityksensä siitä, miten mikron vika olisi
korjattava. Pyydä joka kerta eri harjoittelija Qotta
toinen ei tie&, mitä edellinen on tehnyt).

,
,

,,,,,ittelijalle,
miten hienosti
edeltäjänsii hoiti hommat viime kesänä. Kysy,
miIIoin m i h tulee kuntoon.

B
Kun kesaharjoittelija lopuksi saa vian korjatuksi, 7
kem hbelle, ettg siita olisi kyll$j pitänyt selvia
puolet lyhyemmas3 ajasssa.

Pyy& sahkBpostilla kesiharjoitzelija saapumaan
viivytyksittit, mutta tiIa kerro tarkkaa osoitetta,
jotta kesaharjoittelija ei lbytliisi m i h a liian
helposti.

3
Heti kun kesaharjoittelija on saapunut, kysy missä
htin on ollut ja mika hiinta viivytti matMTa. Ennenkuin h h ehtii vastata, kysy hdneIt& milloin
mikro tulee kuntoon.

4
Piilota kaikki ktiyttökiisikirjatj a oh,jeet,jotka liittyvät rni kroon. Ennenkuin kestiharjoittelija ehtii
kaivaa laukusta omansa, kysy, milloin m i h tulee kuntoon.

5
Jtirjestti paikalle v&intaan 8 asiantuntijaa kyselem m teknisista yksityiskohdista, jotka eiviit liity

korjattava vikaan.

6
Viallisen mikron on oltava mahdollisimman pölyinen ja ntipp3imistlin rasvainen seka siten sijoitettu, että kesaharjoittelijan vartalon notkeus ja
kestokyky tulee kunnollisesti kokeilluksi.

9
Kun kestiharjoittelija on lähtenyt, laita hänen esimiehelleen sahköpostia, että mikro toimii huonommin kuin aikaisernmin. Näin kesaharjoittelija11a on tilaisuus saapua uudelleen entistfi avulia m a c s a mielentilassa, jolloin voitte jälleen yhdessä kiiyda Igpi tässii esitetyn ohjelman.
Hauskaa kesaa kaikille, myös kestiharjoittelijoille
! ;-) toivoo Heikki Raussi

fl
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LOMAKE PAMUTETAAN TIETOTEKNIIKAN LlflTU RYHVN,

T A n A KIA JDITUSKOWEELLA TAI TEKSTAAMALIA
Sukunimi

KaEkkr

UUDET
TIEDOT
Yrilyksnn nimi

i

Itilytelaan. ies lasinoosti halutaan 1oimipaikkiin)

PL 68,OZEiQl ESPOO

atunirnet

Puhelin virka-arkana

Jakeluosoite

Jasennumaa

Ammittinimiki

Amm koodi

I

11 Jasenlaji
Henkilolasen
maksaa itse ,asenma,sun

15 Jasenlaji
Henkiiojasen
,yon.n ,ala maksaa ,asanma,sun

@

HENKIL~JASEN

13 Jasenlaji
"$;aan

Joc tyonintala maksaa hinkileiasenmaksun. voidaan se laskuttaa suoraan yhtiisojusenina olevalta tyonantalalta. Tyonantayan tulei antaa l i h a n ilmoituksesn suostumuksensa muussa fapauksesra jasenmaksu

valoitetain henkilolasenelti

'
1

1

1

VANHAT
TIEDOT

, su*unimr

C K ~ I ~ Letunimet
I

1

I

1

yrityksen nimi. jos

pani

J ~ k 9 l k I O 3 O i t i . lohon
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Han kilöiasanen tulee
kuulua ainakin yhteen
liiton jasenyhdist)iksista
iensisijainenl. Maksamalla
Iisilj8senrnaksun on rnahdollista kuulua useampaankin j;.iaenyhdistykseen (lisäjäsenyys) sekä
osallistua maksutta kerhojen toimintaan.

Osoita rastilIa ta) Ifiton
jasenyhdistys / kerho,
johon kuulut J tiityt.

Amrnmllinimiki
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I = ensisijainen
15 Jasenlaji
Wonkrlo~ason.

11 Jasenlaji
Henkilolasen.

fl
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Opiskeli~aiaisen

Astnrieki

13

Elanko
J

~

~

J

TIETOVIIKKO
-lehden IiaSlksi valitsen ilisenmaksuun sisaltyvdksi toiseksi jasenlehdeksi
-

d MikroPC:n

LEHOET

Tietoverkon

Etela-Pohlanrnaan TKY

Paiwsrnaaia

ALLEKIRJOTTUS

O~~itetlet~jani
-

L I saa U ei saa

Etela-Saimaan TKY
Helsingin TKY

JiSBnBn aileklrjaitus

luovuttaa kaupallisiin
tarkoituksiin
Työnantajan suostumus
Uinkilojicinmskoun saa Iatkuttaa
tyonintqalls

Imatran TKY

Tyonantakan allekirjoitus

Jaseneksi voi liittyä kirjallisesti toimittamalli jasenlomakkeen liiton toimistoon yhdistykselle. Jasenhakemus käsitellään ja liitetään jasenrekisteriin, m i n k l jalkeen jasenpalvelut
alkava1 (mm. jasenlehdet). Hakemuksen käsittely kestaa nom kuukauden.

Jasenmaksu laskutetaan liiton toimittamalla viitepankkisiirrolla. On erlttain tarkedä maksaa saadulla viitepankkisiirrolla erapäivaan mennessä,
jotta jasenpalve4ut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kestaa aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.
Osoittsenmuutokset ilmoitetaan teletaxilla 190) 512 1276, kirjallisesti tai puhslinvnstaajaan (901 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kesta# noin kaksi viikkoa.
Asioiteessa liiton toimiston kanssa on tdrkeaa ilmoittaa gSsennumero, joka loytyy jasenlehtisr osoitelipukkeesta seka jasenkortista.

JBsenyyden lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.
Kiivttöjarjestelmakerhon jäsenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin jlsenyhdistyksistä.
Kerhon jäsenyys on maksuton. OtaDATAn jasenyytts haereen suoraan OtaDATAIta.

*
**)

HUOM. OPISKELIJAT! Opisblijsjäseaeksi hy,v#ksymisen edellytyksena on liitfymispliviista
kuluvan kalenterivuoden loppuun jaikuva PAATOIMINEN opiskelu (piiiviiopiskilul, joka
tulee osoittaa appilaitoksesta saatavalla OPISKELUTODISTYKSELU. Tedistukcesta tulee
k g v d l ilmi opintojen larvioitu) paattymisaika
Htaopiskelijoita tai muutoin työn ohessa opiskalevia ei hyviksyra oplskellj~jaimnlkrl.
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