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Paakirjoitus
Uusi vuosituhat on vaihtunut jo aikaa sitten, mutta kasissa-
si on silti vuosituhannen ensimmainen PC-Kayttaja lehti.
PC-kayttajille on takanaan pitka historiikki, mutta silti voi-
daan kysya, onko tarvetta enaa nykyisin yhdistykselle, jon-
ka ehdottomia etuja oli tarjota ilmaista internet yhteytta ai-
kana, jolloin esim. TeleSampo veloitti maltaita minuutilta.

Uskon, etta yhdistykselle on kysyntaa, mutta meidan tulee
muuttua uuden vuosituhannen mybta. Tahan olemme sat-
sanneet mm. perustamalla erilaisia jaoksia, joista ehka
nakyvimmin on nyt ollut esilla Multimediajaos, jonka puit-
teissa on jarjestetty lahes ilmaista koulutusta jasenistollem-
me. Taman vuoden paapaino tulee olemaan kuitenkin Mik-
rotukihenkilbjaoksessa, joka perustettaneen 3.5.2001.

Kaiken kaikkiaan yhdistys pyrkii palvelemaan reilua kahta
ja puoltatuhatta jasentaan kaikin mahdollisin tavoin - tapo-
ja voisi olla paljon enemmankin ja ta'ssa SINA astut mu-
kaan - VAIKUTA! Ole aktiivinen, laheta toiveesi hallituksel-
le tai tule itse mukaan vaikuttamaan! Me hallituksen jasenet
olemme TEITA palvelemassa, joten rohkeasti vain yhteyt-
ta meihin!

Jyri Lindroos
Paatoimittaja
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Keita me olemme
PC-kayttajien tietotekniikan
Niton yllapitaman vuoden
2000 marraskuun jasenre-
kisterin mukaan meita oli yli
2700:

Miehia 88 %
naisia 12 %.

Postinumeroalueittain PC-
kayttajista vain puolet (1400
eli 52%) asuu paakaupun-
kiseudulla (postinumeroalu-
eet 000-023). Paakaupunki-
seutua ymparoivalla Uudel-
la maalla (024-109) asuu vii-
dennes (21 %) eli 600. Muu-
alla Suomessa asuu yh-
teensa neljannes (27%) eli
700, joista

• Varsinais-Suomessa ja
Satakunnassa noin 120

• Pirkanmaalla 120
• Keski-Suomessa 49
• Hameessa 80
• Kaakkois-Suomessa 80
• Pohjois-Karjalassa 30
• Pohjois-Savossa 50
• Pohjanmaalla 80
• Oulun laanissa 80
• Lapin laanissa 20.

Tietotekniikan liiton ka'ytta-
ma'n ammattiryhmaluokituk-
sen mukaan suurin ammat-
tiryhma on suunnittelijat 23
%. Opiskelijoita on noin

10%, johtajia 8 %, insinoo-
reja 8 %, ohjelmoijia 6 %,
jne..

Yksittaisista nimikkeista, joi-
ta on yhteensa 300 erilais-
ta, on yli 50 jasenta ilmoitta-
nutseuraavia: toimitusjohta-
ja, suunnittelija, jarjestelma-
asiantuntija, atk-suunnitteli-
ja, ohjelmistosuunnittelija,
mikrotukihenkilo, opiskelija,
insinoori, CAD insinoori, leh-
tori, konsultti, projektipaallik-
ko ja laadunohjaaja.

Jasenistosta on syntynyt
1% 80-luvulla

23% 70-luvulla
25% 60-luvulla
12% 50-luvulla
5% 40-luvulla
1% aikaisemmin.

Noin 30% syntymavuosi on
tuntematon. Tiedetyista
vanhin on syntynyt 1921 ja
nuorin 1989. Syntyma'vuosi-
en huippu on 1968 eli olem-
me keskimaarin noin 32
vuotiaita. 32 vuotta on aina-
kin ollut parikymmenta vuot-
ta normaalin vakiintuneen
suurehkon ohjelmistotalon
henkiloston tavanomainen
keski-ika.

Sahkopostiosoitteensa on

Tietotekniikan liiton yllapita-
maan jasenrekisteriin ilmoit-
tanut 70 %, joista toimivia on
kolme neljasosaa.
Nykyisesta Jasenistosta yh-
distykseen on liittynyt vuon-
na

2000 8%
1999 8%
1998 9%
1997 12%
1996 13%
1995 11%
1994 9%

vuosina 1990-199320%
ja 13% 1980-luvulla.

PC-kayttaja maksaa tyypil-
lisesti itse jasenmaksunsa
(80%). Luku on tietaakseni
harvinaisen korkea Tietotek-
niikan liiton jasenjarjestois-
sa. Esimerkiksi Systeemi-
tybyhdistyksessa tyonanta-
ja maksaa joka toisen ja'sen-
maksun. Tilanne on ilmei-
sesti muuttumassa, silla
vuodesta 1996 lahtien PC-
Kayttajiin liittyneilla on yritys-
ten maksamien jasenmak-
sujen osuus selvasti kasva-
nut. Yritykset maksoivat jo
40% viime vuona liittyneiden
jasenmaksuista. Yritysten
maksamat jasenmaksut tu-
levat lahes yksinomaan
paakaupunkiseudulta ja sen
ymparistosta.

Lauri Laitinen

lauri.laitinen@nokia.com
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http; Awww.pcuf.fi
PC-kayttajat ry:n www-sivut
palvelevat jasenistoa osoittees-
sa http://www.pcuf.fi. Sivujen al-
kuperainen tarkoitus oli saada
tehokas ja nopea tiedotuskana-
va jasenistolle. Tata tehtavaa
sivusto paaasiassa ajaa viela
tanakin paivana.

Sivustoa kayttaa paivittain kes-
kimaarin 115 henkiloa. Vierai-
luista 40 prosenttia tapahtuu
sunnuntai ja maanantai paivi-
sin. Eniten sivuja ladataan pa'i-
visin kello 12ja 13 valilla, jolloin
tapahtuu 9 % latauksista.

Mielenkiintoista on katsoa PC-
kayttajien sivuston kavijbiden
kayttqjarjestelmia. 38 prosent-
tia kayttaa Windows NT:ta, ja
lahes samaan, 35 prosenttiin,
yltaa Windows 98. Koteihin
vasta tuloaan tekeva Windows
2000 haukkaa potista viisi pro-
senttia. Mielenkiintoista kuiten-

kin on se, etteivat linux ja unix
jarjestelmat yhdessa ylla edes
prosenttiin kavijamaarista.

Puolet sivuston kayttajista kayt-
taa selaimenaan Microsoftin
Internet Explorerin viitosversio-
ta. Kilpailija Netscape 4 selain-
ta kayttaa 31 prosenttia kavi-
joista.

Noin viikon seuranta-ajan aika-
na sivustoillamme vieraili Inter-
netin hakukoneista Altavistaja
Lycos, kumpikin nelja kertaa.
Hakukoneilla sivuiltamme ha-
ettiin mm. sanat: tetris, playgirl,
webcam lissabon, pc-sanakir-
ja, PC Finland ja PC-kayttajat.

Sivuillamme vierailijoista 60
prosenttia tulee suomalaisen
domainnimen takaa. Muita
maita, joista sivuillemme on vie-
railtu on mm. Sveitsi, Ruotsi,
Saksa, Japani, Espanja ja

Tanska. Ja perati kaksi vierai-
lua on tullut Lahi-ldasta, Oma-
nista.

Suurin osa sivuillemme tulevis-
ta vierailuista on suoria, eli kayt-
taja kirjoittaa selaimensa osoi-
tekenttaan suoraan PC-kaytta-
jien www-sivun osoitteen. Myos
Intemetissa olevien linkkilisto-
jen kautta PC-kayttajien sivuil-
la on vierailtu usein.

PC-kayttajien www-sivu on ny-
kyisen teknologian aikakaudel-
la karua katseltavaa. Tama on
huomattu myos yhdistyksen
hallituksessa. Sivuille onkin
suunniteltu suurta ulkonakbuu-
distusta, joka toisi sivulle enem-
man nykyajan ilmetta. Ideoita
www-sivun uudistukseen liitty-
en voi lahettaa yhdistyksen toi-
mihenkilbille osoitteella
hallitus@pcuf.fi.

Marko Puistovirta 2001

Kuvista kotisivuksi
Pitkasta aikaa olin menossa tie-
totekniikkakoulutukseen. No-
peana ilmoittautujana olin mah-
tunut mukaan PC kayttajat ry:n
jasenilleen tarjoamaan paivan
koulutukseen. Olin lujasti paat-
tanyt saada tukea omaan opis-
keluuni seka puhtia kotisivuje-
ni uusimiseksi. Uskoni sai vah-
vistusta miellyttavasta oppimis-
ymparistosta, kun upea kau-
punkimaisema avautui aamul-
la juodessani koulutustiloissa
teeta. Sanotaan ulkoisesta op-
pimismotivaatiosta mita tahan-
sa, en voi kiistaa etteikotarmok-
kuuttani olisi lisannyt ulkoiset
puitteet.

Myohemmin tulin huomaa-
maan, etta asiantunteva kou-
luttajamme toi myos lisan op-
pimiseeni. Vaansimme ja
kaansimme aamupaivan kuu-
mailmapallokuvaa PhotoSho-
pilla. Kavimme lavitse keskei-
set tyokalut ja tutustuimme eri-
laisten efektien tekoon. Antoi-
sinta oli kuulla kokeneen ohjel-
mankayttajan kokemuksia. Nii-
den kautta voi itse valttaa sa-
mojen "virheiden" tekemisen.
Digitaalisen kuvan ominaisuuk-
sien lapikayminen oli hyvaa
muistinvirkistamista. lltapaivan
uurastimme FrontPagen kim-
pussa. Sain haltuuni keskeiset
toiminnot ja muistiinpanojeni

seka jaetun oppimateriaalin
avulla saan toteutettua haavee-
ni kotisivujeni uudistamisesta.

Kun www-sivuja on tehnyt html
-koodilla, tuntuu FrontPage
nopealle tavalle saada nakyvaa
aikaiseksi. PC kayttajien tukies-
sa koulutusmaksussa jasenia
tuntui, etta maksulleen oli saa-
nut enemman kuin vastiketta.
Sisaltyihan paivaan myos bu-
nas ja kahvi. Olisin ollutvalmis
maksamaan enemmankin pai-
vasta. Jasenena haluan olla
kannustamassa PC kayttajia
tulevaisuudessakin saman-
tyyppiseen toimintaan.

Sirpa Lindroos

J

-
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PC-Kayttajat ry:n vuoden 2001
hallituksen jasenten esittelyt:

Aki Seuranen
^^^ Sain kehoituk-

• sen kertoa mika
mies oikein

t olen, joten tuu-
| masta toimeen.

Kotoisin olen
Riihimaelta, jossa asustelin
lukion loppuun saakka. Tie-
tokone-harrastus la'hti vuo-
desta -83, jolloin rapelsin
ZX-81:n kanssa (muistia
vain 1mb!). Sita seurasi
Spectrum 48, Commodore
64&128 ja Amiga 500 kun-
nes paadyin PC-koneisiin.

Lukion jalkeen loysin itseni
Parolan metsista, lopputu-

loksena viestikessu. Opin-
not jatkuivat Kotkan ammat-
tikorkeakoulussa, jossa tuli
vietettya nelja seuraavaa
vuotta. Linjana oli tietokone-
tekniikka, lopputyon aihee-
na oli era'an UNIX-pohjaisen
tietoliikenneohjelmiston siir-
to Windows NT ymparis-
toon. Tama tapahtui Scan-
dinavian Softline Softwaren
leivissa, jossa jatkoin mm.
samaisen ohjelmiston edel-
leenkehitysta yhteensa kol-
me vuotta.

Ura on toistaiseksi jatkunut
Espoossa Stonesoft Oyj:n

palkkalistoilla, jossa olen
keskittynyt paaosin tuotetie-
donhallintaan seka myynti-
konfiguraattoreihin. Selvyy-
den vuoksi mainittakoon,
etta kyseessa on monimut-
kaisten tuotteiden myyjien
tyota helpottava ohjelmisto,
joka luo aina 100% oikean
tilauksen.

Harrastukset liittyvat tietoko-
neisiin, peleihin ja scifiin.
Naiden lisaksi salibandy ja
kesaisin moottoripyoraily
saa minut pysymaan kauka-
na naytosta.

Pipsa Raussi

t
Olen Pipsa
Raussi, PC-
kayttajien halli-
tuksen jasen jo
toista vuotta.
Tulin mukaan

PC-kayttajiin perhejasene-
na noin 6 vuotta sitten, jol-
loin mieheni Heikki oli halli-
tuksessa. Milloinkahan lie
viimeksi ollut naisjasenia
hallituksessa? Tana vuonna
meita on jo kaksi.

Olen ammatiltani sairaan-
hoitaja ja talla hetkella a'itiys-

lomalla virastani. Saimme
ensimmaisen lapsemme
kaksi vuotta sitten ja toisen
nyt viime joulukuussa, joten
kotona hulinaa riittaa. Lisak-
si opiskelen mikrotukihenki-
loksi iltakoulussa ja tana
kevaana olisi tarkoitus val-
mistua.

On ollut mielenkiintoista olla
mukana suunnittelemassa
PC-kayttajien toimintaa.
Olen jarjestanyt muutamia
vierailukaynteja yrityksiin.
Naita vierailuja jarjestaessa

toivoo tietysti, etta paikka on
niin mielenkiintoinen, etta
jasenet kiinnostuvat ja osal-
listuvat joukolla. Olin myos
mukana jarjestamassa kou-
lutuspaivia aiheena Front-
Page ja Photoshop. On ol-
lut ilo huomata, etta koulu-
tuspaivat ovat kiinnostaneet
jasenistoamme, silla varatut
paikat ovat menneet kuin
kuumille kiville.
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Markus Topi
Olen28vuotias,
kolmen potran
pojan isa. Per-
heen taydentaa
ihana vaimoni.

Koulutusta on monenmois-
ta, ainut valmis tosin yliop-
pilastutkinto. Tyoskentelen
kirkollisissa piireissa, pienis-
sa ja va'ha'n suuremmissa-
kin yhdistyksissa atk-tuki-
henkilona.

Tietokoneet ovat olleet kiin-
nostuksen kohteena jo var-
sin kauan, siita siis tuo am-
mattikin johon ei virallista
patevyytta ole, toistaiseksi
kai varsin yleista IT-alalla.
Commodore 64 oli ensim-
mainen tietokoneeksi luoki-
teltava laite johon nappini
syvallisemmin tungin, ihan
kirjaimellisestikin. Onneksi
ei mikaan osa mennyt huk-
kaan sita auki ruuvaillessa-

ni, paasivat veljeni viela pe-
lailemaankin silla.

PC:t olivat tietenkin se luon-
nollinen suunta johon kiin-
nostukseni sitten kohdistui,
niissa kun sai itse kasailla ja
viritella konetta. Sen verran
nuori olen, etta Macit olivat
jo valmiiksi tehtyja eika nii-
hin paassyt oikein kasiksi
samalla tavalla.

PC-kayttajiin liityin vasta
kuitenkin kesalla 2000. No-
pea ajautumiseni hallituk-
seen johtuu paaasiassa Jyri
Lindroosiin ja nyt kaynnis-
tyksen alia olevaan mikrotu-
kijaokseen. Tallainen jaos
joka toimisi asiantuntija
"poolina" tuntui varsin ja'rke-
valta ja tarkealta joten lu-
pauduin mukaan. Tasta
enemman toisaalla tassa
lehdessa.

Kuten aina kun harrastuk-
sesta tulee tyo, on harras-
tukseni karsinyt. Tyon ulko-
puolella ei koneet enaa niin
paljon kiinnosta. Perhe, var-
sinkin ne kolme sottaavaa
poikaa, vie tietysti myos
osansa, mutta ei sita pitsan-
paistajakaan varmaan hir-
vea'sti pitsoja kotona syb.

Yhdistykseen kuuluminen
on varsin antoisaa jo pelkas-
ta'a'n senkin takia, etta saa
hyva'n lehden halvemmalla
kuin olisi tilausmaksu. Tal-
Ib'in jaa kuitenkin suuri po-
tentiaali hyodyntamatta,
kontakti muihin pc-kayttajiin.
Nailla kontakteilla saa niin
harrastukseen kuin tyohon-
kin apuja. Kuitenkin kuten
sanonta kuuluu, jos et kylva
et kylla niitakaan. Luulen
kuitenkin etta kylvo on pien-
ta verrattuna antiin.

J

Sirpa Lindroos
Olen PC-kaytta-
jat ry:n hallituk-
sen uusi jasen
ja edustan lop-
pukayttajia. Toi-
min vuoden

2001 hallituksessa sihteeri-
na. Yhdistyksen jasenena
olen ollut jo useamman vuo-
den ajan. Innokkuuteni on
ajoittunut kesatapahtumiin
ja kovalevynheittokilpailui-
hin, vaikka minulla ei ole-
kaan hyvia kilpailusijoituk-
sia. Paatyokseni toimin Hel-
singin sosiaali- ja terveys-
alan oppilaitoksessa kasva-
tustieteellisten aineiden leh-
torina. Opetustyossa en ny-
kyisellaan ole ollenkaan

mukana, silla mm. kansain-
valiset hankkeet tyollistavat
minua. Syksylla 2000 olin
viiden opiskelijan kanssa
Ghanassa, Accrassa.

Perheeseeni kuuluu avio-
mies Jyri Lindroos, joka toi-
mii myos PC-kayttajien hal-
lituksessa. Olen myos iha-
nan 7 kuukautisen koiran
onnellinen omistaja. Voit
kayda seuraamassa ela-
maamme osoitteessa:
w w w . n i c . f i / ~ j p l 2 2 5 /
nuppu.html. Vapaa-aikana-
ni Ibydat minut paikallisesta
metsasta, pyorailemasta tai
sulkapallokentalta.

Ensimmaiset kosketukset
tietokoneisiin olen ottanut
1980 luvun loppupuolella.
Aloittaessani opinnot Hel-
singin yliopistossa vuonna
1986, muistan kirjoittaneeni
seminaariraporttini viela kir-
joituskoneella. Ensimmai-
sen tietokoneeni olen osta-
nut kaytettyna vuonna 1989.
Koneeni oli 8086. On ollut
aikoja jolloin olen haaveillut
WP 4.2 peraan.... Jo muu-
tamia vuosia olen vetanyt
tyovaenopistoissa erilaisia
tietotekniikan kursseja vii-
konloppuisin. Viime aikoina
olen pysytellyt internetin ja
sahkopostin opetuksessa.
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Matti Tiainen
1. Kuka olet?
Olen Matti Ti-
ainen

2. Koulutus?
Olen valmistunut TKK:n
kemian osastolta Otanie-
mesta, mutta ensimmai-
nen tyopaikkani silloisel-
la Nokia Elektroniikalla oli
ATK-suunnitteluhomma,
ja sen jalkeen virta vei
mennessaan ATK-alalle
lopullisesti.

3. Perheesi? Vaimoni on
lukion matemaattisten ai-
neiden opettaja, ja meilla
on kaksi teini-ikaista poi-
kaa.

4. Miten haluat kehittaa
PCUF:ia? Koska jasenia
on runsaasti ympari Suo-
mea, myos etapalveluita
tulee tarjota vastineeksi
jasenmaksulle. Yhtena
hyvana esimerkkina on
suunniteltu verkkokoulu-
tus. Kun multimediajaos
on paassyt kayntiin jar-
jestamalla koulutusta ja-
senille, myos muiden ja-
osten toiminta pitaisi saa-
da alulle.

5. Kauanko olet ollut ja-
senena? PCUF:n jasene-
na olen ollut syksysta
1995 alkaen, mutta Tieto-

tekni ikan li ittoon olen
kuulunut jo sita ennen.
Liittymisajankohtaa en
ena'a muista.

6. Mika sai sinut liitty-
maan? PCUF:n tarjoamat
SHELL-oikeudet saivat
minut vaihtamaan
HETKY:n PC-kayttajiin.
Tein pcuf.fi:lle varsin as-
keettiset kotisivut, mutta
kiinnostavimpina pida'n
marraskuusta 1997 alka-
en keraamiani webbika-
meroiden l inkki l istoja.
PCUF:n kavijalaskuri on
rekisteroinyt niil la yli
71000 kayntia n. 60
maasta. llmeisesti en ole
yksin kiinnostunut asias-
ta.

7. IT ja sina? Talla alalla
olen tienannut leipaa per-
heelle koko tyb'historiani
ajan. Muutaman vuoden
kaupallista valivaihetta lu-
kuun ottamatta olen ollut
lahinna tuotekehityshom-
missa. Siihen on sisalty-
nyt tyoskentelya ensin
Digital-ja sitten PC-maa-
ilmassa assembler-, Fort-
ran-, Pascal-ja C-kielilla.

8. Ensimmainen koske-
tuksesi tietokoneeseen
/ tietokonehistoriasi?
Ensimmainen kosketus

tietokoneeseen tapahtui
TKK:ssaTeletypen, reika-
nauhan ja Elliot 803:n va-
lityksella, kun olin Algol-
o h j e l m o i n t i k u r s s i l l a .
Opiskeluaikoina ehdin
viela tutustua assembler-
ja Fortran-kieliin. Tyoela-
massa kehitin automaa-
tiojarjestelmia Digitalin
PDP-11-koneil le RSX-
kayttojarjestelmiin. PC-
maailmassa olen sitten
kehittanyt OS/2-kayttojar-
jestelmassa toimivia sys-
teemeja, ja nyt tuntuu
suuntaus vieva'n Linuxin
suuntaan.

9. Kuinka paljon aikaa
kaytat tietokoneen pa-
rissa (koti / tyo eritelty-
na)? Tyopaiva kuluu kyl-
la lahes kokonaan tieto-
koneen aaressa, kun toi-
mistorutiineja myoten asi-
at hoidetaan PC:lla. Koto-
na ei kovin paljon enaa
kulu aikaa PC:n parissa,
ehka muutamia tunteja
viikossa.

10. Mita haluat sanoa ja-
senille? Kehitys IT-alalla
on ollut aivan kasittamat-
toman nopeaa, ja onnek-
si Suomi on hyvin muka-
na kuvioissa. Meidan on
vaan pidettava huoli siita,
ettei ote lipsu tassa.
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Jyri Lindroos
1. Kuka olet?
Olen Jyri Lind-
roos, 35 vuotias
ATK-kouluttaja/
t u k i h e n k i l o .
Paatoimeni on

lahetysja'rjestojen yhteinen
ATK-tuki, mutta sen lisaksi
koulutan viela jonkin verran
kansalaisopistoissa - la'hin-
na PageMakerin kayttoa.

2. Koulutus? Olen koulu-
tukseltani Yo-laskentamer-
konomi, mutta valmistumi-
seni jalkeen en ole tehnyt
alan toita paivaakaan (pal-
kallisesti). On tuosta koulu-
tuksesta ollut ainakin se
hyoty, etta ymmartaa jotain
esim. PCUF:n kirjanpidon
suhteen. Muuten olen ikui-
nen opiskelija - tallakin het-
kella yliopiston tietojenkasit-
telytieteen laitoksen kirjoilla.

3. Perheesi? Perheeseeni
kuuluu talla hetkella yksi (1)
vaimo seka aivan ihana 7
kuukautinen ruskea labra-
dorinnoutajan pentu.

4. Miten haluat kehittaa
PCUF:ia? Ensisijaisesti tah-
don, etta PCUF:sta tulee
'elava' yhdistys, eli toimintaa
on muutakin, kuin syys- ja
keva tkokous ja jotkut yritys-
kaynnit. Olen ollut mukana
kaynnista'ma'ssa Multime-
diajaosta sen koulutuksen
osalta ja toivoisin, etta se
saisi siita' nyt uutta kipinaa.
Olen myos mukana uuden
Mikrotukihenkilojaoksen
aloitustouhuissa ja toivon,
etta se voisi antaa alan ih-
misille eva'ita parjata tassa

jatkuvasti muuttuvassa IT-
maailmassa.

5. Kauanko olet ollut ja'se-
nena? Jaa-a. Tulipa hyva
kysymys. Tarkkaa aikaa en
muista, mutta noin 10 vuot-
ta.

6. Mika sai sinut liitty-
maan? Olin tuohon aikaan
Helsingin kauppaoppilaitok-
sessa ATK-opettajana ja
joku meida'n ATK-opettajis-
ta mainosti yhdistysta ja oli-
han se kiva saada mm. *hal-
vat* Internet-yhteydet tuo-
hon aikaan, kun TeleSampo
veloitti maltaita per minuut-
ti.

7. IT ja sina? Niinkuin edel-
ta kavi ilmi, olen alan 'am-
mattilainen'. Ala on siita mie-
lenkiintoinen, ettei siina voi
jaada paikalleen makoile-
maan, silla muuten tippuu
kelkasta hyvin akkia. Varsin-
kin kouluttajana tekee jos-
kus jopa tuskaa pysya vauh-
dissa mukana.

8. Ensimmainen koske-
tuksesi tietokoneeseen /
tietokonehistoriasi? Tieto-
konehistoriani alkoi kauppa-
opistossa, jolloin 5 parasta
kaveriani oli joko tekussa tai
tietojenkasittelylaitoksella
opiskelemassa. Aina yhdes-
sa ollessamme puheet
kaantyivat tietotekniikkaan,
josta silloin en ymmartanyt
mitaan ja koin itseni hieman
ulkopuoliseksi. Niinpa paa-
tin, etta kun en voi voittaa
heita, pitaa minun liittya hei-
hin ja niinpa ostin ensimmai-

sen tietokoneeni 80-luvun
lopussa. Se oli 8086 kone
20 MB kiintolevylla. Muistia
siina oli kuitenkin niin va'ha'n
(256 Kt), etta jouduin ensim-
maiseksi hankkimaan sita
lisa'a, etta sain pyoritettya
siina tarvitsemiani ohjelmia.
Muistan kuitenkin, etta tein
tuolla koneella ystavilleni
Haakutsukortit A&L-ohjel-
malla ja kun sivulla oli enem-
man kuin yksi kuva, tarkoitti
se sita, etta jos halusin siir-
taa kuvan paikkaa, kesti
paivitys niin kauan, etta saa-
toin rauhassa menna keitta-
maan itselleni teet ja juoda
ne Hesaria samalla lukien.
Taman jalkeen on konekan-
tani paivittynyt lahes vuosit-
tain ja talla hetkella naputan
700 MHz:n pc:n aaressa.

9. Kuinka paljon aikaa kay-
tat tietokoneen parissa
(koti / tyo eriteltyna)? PAL-
JON - vaimoni mielesta lii-
kaa. Tyoni on sellaista, etta
kaikkea ei voi eika ehdi teh-
da tyopaikalla (varsinkin
koulutusmateriaalia), joten
ka'ytan monta tuntia illasta-
kin koneen aaressa istues-
sa - lahinna etsiessa uutta
tietoa internetin valityksella.
Samoin haluan raplata ko-
nettani koko ajan, joten va'-
ha'n valia koneeseeni ilmes-
tyyjokin uusi lisa'laite, johon
haluan tutustua.

10. Mita haluat sanoa ja-
senille? Olkaa aktiivisia.
Olette mukana Suomen toi-
seksi suurimmassa Tieto-
tekniikan Niton alaisessa ja-
senjarjestossa, joka voi an-
taa teille paljon, jos vain niin
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haluatte. Me hallituksen ja-
senet emme tieda kaikkea,
mita haluatte, joten olkaa
aktiivisia ja ottakaa meihin
yhteytta ja kertokaa miten

teidan mielestamme mei-
dan pitaisi palvella jasenis-
toamme. Liittykaa jaoksiin,
joiden kautta saatte varmas-
ti paljon uutta kokemusta ja

ennen kaikkea kontakteja,
joilta voi sitten kysya asioi-
ta, joita ei ehka sittenkaan
itse tieda!

jatkuu sivulla 21

PC-Kayttajien liittoedut
Henkilojasenet 2001
CD Osallistuminenjasenyh-

distysten ja kerhojen toi-
mintaan, useilla jasen-
yhdistyksilla on myos
oma jasenlehti

® Jasenetulehdet vuon-
na2001:
ITviikko, viikoittain
ilmestyva uutislehti
Lisaksi henkilbjasen
voi valita halutessaan
yhden seuraavista
lehdista:
Tietokone, Prosessori,
Macmaailma, Hifi,
KotiPC, Pelit, Tiede
2000

CD 30 % alennus seuraa-
vista Helsinki Median
lehdista:
Tietokone, Prosessori,
Macmaailma, KotiPC,
Pelit, Peliasema, Hifi,
Tiede2000, Matka-
opas, Skimbaaja, Me
Naiset, Kodin Kuvaleh-
ti, Gloria, MG

© 20 % alennus Helsinki
Median ATK-kirjoista,
ammattiCD-ROMeista
ja Taloussanomat-leh-
den tilauksesta

© 15 % alennus Suomen
Atk-kustannnus Oy:n
normaalihintaisista
tuotteista.
Kerro jasennumerosi
tilausta tehdessasi,
puh. (09) 5421 2200,

www.satku.fi.
(Huom! Alennusta ei
voida liittaa Internet-
tilauksen alennukseen)

© Tietotekniikka 2001 -
vuosikirja ja osto-opas

© Edulliset vakuutukset
(Sampo) puh. 0800-9-
7605

© Puhelinneuvonta tieto-
tekniikan lakiasioissa
(huom. El tyosuhdeasi-
at) Asianajotoimisto
Castren & Snellman, At-
torneys at Law. Puhelin-
aika maanantaisin klo 9-
12 puh: (09) 2285 8382,
fax: (09)655919/Asi-
anajaja Kimmo Rekola.

© O. Manninen & Co:n
kello-, kulta- ja jalokivi-
liike (Tampere) myontaa
alennuksia tuotteista.
Lisatietojapuh:(03)222
9652.

© Hotelli-kylpyla Rauha-
lahdesta (Kuopio) 20 %
alennus normaalihintai-
sesta majoituksesta
seka hotellissa etta hos-
tellissa. Varausoikeus
korkeintaan viikkoa ai-
kaisemmin. Edellyttaa
jasenkortin esittamista.
Lisaetuna majoituksen
yhteydessa kylpylan
kaytto klo 22 asti tai sau-
nominen maailman suu-
rimmassa savusaunas-

sa aidolla 50- luvun Jat-
kankampalla (voimassa
tiistaisin ja perjantaisin)
tai tunnin aerobic tai
kuntopiiri (= circuit trai-
ning). Lisatietoja puh:
(017)473473.
Alennuksia Shellin luot-
tokortilla esim: - 10 p/l
bensiinista ja - 9 p/l die-
selista. Lisatietoja Shell
Info Center puh: 9800
2424
Henkilot voivat ensim-
maisen ostoksensa yh-
teydessa liittya Instru-
mentariumin tai Nisse-
nin kanta-asiakkaiksi,
myos tarjoustuotteiden
hankinnan yhteydessa.
Alennukset myonnetaan
voimassaolevaa Tieto-
tekniikan Niton ja'sen-
korttia vastaan. Tarjous
on voimassa toistaisek-
si kaikissa Instrumenta-
rium-, Nissen-ja A- lins-
simyymaloissa. Lisatie-
toja saat myymaloista ja
Matti Tyynilalta puh: (09)
528 5206.
Kaikkien IFIP:in kuuluvi-
en yhteisqjen (Tietotek-
niikan liitto ry kuuluu
IFIP:in) henkilojasenet
saavat 35 % alennuk-
sen Kluwer Academic
Publishers -kustantajan
julkaisuista.
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PROPLEEMI 2001
PC-kayttajat ry jarjestaa vuoden 2001 alkajaisiksi kilpailun, joka on avoin kaikille yhdistyk-
sen jasenille. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja.

Etsi alia olevasta ruudukosta 12 tietotekniikkaan liittyvaa sanaa. Sanat voivat olla vaaka-
tai pystysuorassa tai vinoittain. Samoin ne voivat olla ylhaalta alaspain tai alhaalta ylos-
pain kirjoitettuja.
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Saannot
Kevatkilpailu 2001 on avoin kaikille PC-kayttajat yhdistyksen jasenille. Kilpailuun voitosal-
listua lahettamalla vastauksesi postikortilla huhtikuun 30. paivaan mennessa osoittee-
seen: PC-kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki tai lahettamalla sen sahkopostilla osoittee-
seen kilpailu@pcuf.fi.

Laita vastaukseen mukaan myos nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sa'h-
kopostiosoitteesi. Myos kaikki kommentit koskien tata kilpailua, yhdistysta tai lehtea ovat
tervetulleita samassa vastauksessa.

Voittajille tiedotetaan henkilokohtaisesti seka voittajien nimet julkaistaan seuraavassa PC-
kayttajat lehdessa ja PCUF:n kotisivuilla.

Hyvaa kilpailuonnea kaikille!

Sirpa Lindroos, PC-kayttajat ry
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TecIT FORUM
Tietotekniikan ammatti-
laisten huipputapahtuma
TecIT Forum 2001 ja'rjes-
tett i in 24.-25.1.2001
Wanhassa Satamassa.
Seminaarissa oli puhu-
massa asiantuntijoita ko-
timaasta ja ulkomailta.
Tapahtuman sisalto koos-
tui kolmesta teemasta,
joita olivat mobiilisovel-
lukset, tietokannat, sovel-
luskehitys ja standardit
seka verkot, verkkotekno-
logia ja internet-ohjel-
mointi. Seminaari jarjes-
tettiin toisen kerran laa-
jempana seminaariantin-
sa ja naytteilleasettajien
maaran puolesta. TecIT
Forum 2001 :ssa oli kaik-
kiaan 39 seminaaria, 100
tietoiskua ja 55 naytteille-
asettajaa. Tarjolla oli uut-
ta tietoa ja nahtavaa tie-
tohallintojohdolle, ohjel-
moijille, sovelluskehittajil-
le etta muilla alan ammat-
tilaisille.

Tapahtuman arvauspai-
van keynote-puhujana
esiintyi Hewlett-Packar-
din Rajiv Gupta, General
Manager. Guptan aihee-
na oli "Enabling the mo-
bile e-services world
through open standards".
Guptan johtaman E-
speak Operation -yksikon
tehtavana on tuotteistaa
e-speak-teknologia seka
maaritella ja levittaa uu-
sia bisnesmalleja. Gup-

tan johdolla kehitetty e-
speak on eraalainen uni-
versaali kieli, jonka avul-
la e-palvelut voivat kes-
kustella keskenaan ja toi-
mia yhteistyossa riippu-
matta siita, mille teknolo-
gia-alustalle ne on raken-
nettu.

Avauspaivan toinen key-
note-puhujana esiintyi
Sun Microsystemsin Si-
mon Ritter, Java Techno-
logy Evangelist. Ha'nen
aiheenaan oli "Java from
the Source". Ritter kertoi,
miten ohjelmoija ja sovel-
luskehittajat voivat hyo-
dyntaa parhaalla mahdol-
lisella tavalla Java-ohjel-
mointikielta e-bisneksen
ja laajemman koko verk-
kotalouden uusissa haas-
teissa.

Mielenkiintoisinpana pi-
din Sybase Finlandin se-
niorikonsultin Raija Akas-
lompolon esitysta "Mobi-
le- jar jeste lmaprojekt i :
case Helsingin kapungin
kotihoidon kehittamises-
ta", mika antoi kaytannon
esimerkin teknologian
hyodyntamisesta arki-
tyossa. Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveysvi-
rasto ovat olleet mukana
hankkeessa, jossa on ke-
hitetty kotihoitoon erityi-
sesti vanhustyon tyonte-
kijolle sovellusohjelmaa
kaytettavaksi esimerkiksi

ka'mmen pc:ssa. Ohjel-
maan voidaan laatia tay-
dellinen asiakkaan hoito-
suunnitelma. Tyontekija
voi ennen asiakaskayntia
katevasti tarkistaa hoito-
suunnitelman yksityis-
kohtia. Siihen voidaan kir-
jata ylos sovitut hoidon
eri osa-alueiden tavoit-
teet. Samoin siita voi tar-
kistaa kaytettavan laaki-
tyksen ja laboratiokokei-
den tulokset. Kayntiker-
ran jalkeen tybntekija voi
kirjata muistiin kuvauksen
kaynnista ja asiakkaan
kuntoutumisesta. Ohjel-
maa on tavoitteena viela
muokata laajemmaksi
mm. ottaen huomioon ra-
vi tsemukseen l i i t tyvat
vaatimukset. Kotihoidos-
sa kyseinen ohjelma olisi
hyodynnettavissa myos
perhetyossa, kunhan ny-
kyista "mallipohjaa" muo-
kattaisiin enemman per-
heiden tarpeiden nako-
kulmasta. Kehitetty ohjel-
ma on liikkuvaa tyota te-
keville lahihoitajille oiva
tyovaline, kun varsinai-
sella toimistolla ei kayda
usein ja kun on tarkeaa
pitaa ylla asiakastietoja.
Samoin se vaikutti selke-
alta kayttaa, eika vaadi
liian vaativaa perehtymis-
aikaa kaytannon tyonteki-
jalle.

Sirpa Lindroos
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PC-kayttajien kesatapahtuma 2000
Yhdistys jarjesti vapaamuotoisen kesatapahtuman Helsingin Merisatamarannalla kesa-
kuussa 2000. Ohjelmassa oli minigolfia ja kovalevyn pituusheittoa.

PC-kayttajien kesajuhliin
osallistui noin kaksikym-
menta minigolfista innostu-
nutta henkiloa. Paikkana oli
Merisatamarannan Mini-
golf-rata, jonka yhdistys oli
varannut yksityiseen kayt-
toon kolmeksi tuntia. Hie-
man tuulisesta ja sateises-
ta saasta huolimatta iltapai-
va oli onnistunut. Paikalla
oli niin harjaantuneita put-
taajia kuin ensikertalaisia-
kin. Minigolf rataa kierrettiin
omaan tahtiin ja nopeimmat
ehtivat pelata parikin pelia.
Pelailun lomassa syotiin
pizzaa ja vaihdettiin kesa-
lomasuunnitelmia.

Kovalevyn tyontokisan
voittaja

Kuvassa mm. Aku Raussi, Sirpa Lindroos,
Hilkka Huttunen ja Jyri Lindroos

Minigolfin lisaksi viereisella nurmikentalla kaytiin jo perinteeksi
muodostunut kovalevyntyontbkilpailu. Kilpailuvalineena kay-
tettiin 1,45 kg painoista Bigfootia. Tiukan sekasarjan tyonto-
kisan voittaja oli Markku Wachter ja nan sai palkinnoksi Finn-
kinon elokuvalippuja. Muut kilpailijat antoivat kovan vastuk-
sen ja mittamiesten tyo muodostui vaativaksi. Lisaksi kaikki-
en osallistujien kesken arvottiin Finnkinon elokuvalippuja.
Voittajat olivat Pasi Taiminen ja Jyri Lindroos.

PC-kayttajien pikkujoulut
PC-kayttajien pikkujoulutapahtuma
jarjestettiin syyskokouksen jalkeen
joulukuussa. lltaa vietettiin Pasilas-
sa hyvan ruuan ja jutustelun mer-
keissa. Menossa mukana mm. pu-
heenjohtaja Lauri Laitinen, Esa
Karkkainen seka tilintarkastaja
Hannu Maattanen, Werner Rebhan
ja Kari Saarinen.

\
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PC-kayttajien tuloslaskelma 2000
TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA

PC-KAYTTAJAT RY 01.01.2000 - 31.12.2000

Toteutuma

2000

Talousarvio

2000

Toteutuma

1999

Toteutuma

1998

1.TUOTOT
Osallistumismaksut

YHTEENSA

2. KULUT
Toimistokulut

Pankin palvelumaksut

Kokouskulut

Lahjat

Toiminnan kehittaminen

Projektit

Muut kulut

PC-Kayttajat lehden kulut

PC-Kayttajat lehden postitus

Jasenkirjeen painatus ym.

Jasenkirjeen postitus

Modeemilinjojen perusmaksut

ELtSAn dataliityntakustannukset

Verkkomaksut (Clinet, Telehallinto)

Palvelimen energiakustannukset

Palvelimen laitehankinnat

Pienet tarvehankinnat palvelimeen

Vakuutus

Retket

Teemailtojen kulut

Koulutustoimintojen kulut
Muiden tapahtumien kulut

YHTEENSA

3. TUOTTO-/KULUJAAMA

VARAINHANKINTA

4. TUOTOT
Jasenmaksut
YHTEENSA
5. KULUT

6. TUOTTO-/KULUJAAMA

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

7. TUOTOT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
YHTEENSA

8. KULUT

9. TUOTTO-/KULUJAAMA

SATUNNAISET ERAT

10. SATUNNAISET TUOTOT
11. SATUNNAISET KULUT
12. YLEISAVUSTUKSET

13. TILIKAUDEN TULOS

14. TILINPAATOSSIIRROT

15. TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA

1 900,00 mk

1 900,00 mk

1 255,40 mk

711,00mk

1 892,00 mk

mk

3 500,00 mk

5 500,00 mk

1 000,00 mk

50 000,00 mk

10 000,00 mk

3 860,00 mk

5 740,60 mk

10 135,20 mk

3 786,88 mk

33 606,44 mk

2 000,00 mk

6 580,00 mk

230,00 mk

10 000,00 mk

6 000,00 mk

30 000,00 mk

:

2 000,00 mk

60 000,00 mk

500,00 mk

5 000,00 mk

1 164,00 mk. J" 5 000,00 mk

21 716,00 mk I 20 000,00 mk

4 663,00 mk 5 000,00 mk

97 340,52 mk 213 500,00 mk

30,00 mk

30,00 mk

2 884,50 mk

495,00 mk

3 429,86 mk

10 180,00mk

7 593,90 mk

9 614,40 mk

4 997,12 mk

28 654,41 mk

2 000,00 mk

28 472,70 mk

78,00 mk

224,00 mk

3 250,00 mk

400,00 mk

mk

1 025,50 mk

591,00mk

2 393,00 mk

27 297,74 mk

300,00 mk

6 730,00 mk

6 802,50 mk

6 034,00 mk

13 409,66 mk

8 664,00 mk

4 655,52 mk

19 260,00 mk

2 000,00 mk

222,00 mk

4 290,00 mk

5 200,00 mk

12 578,40 mk

102 273,89 mk 121 453,32 mk

95 440,52 mk - 213 500,00 mk - 102 243,89 mk - 121 453,32 mk

•frYhdistettyna alkuperaisessa talousarviossa

140 571,00 mk 130 000,00 mk 143 743,00 mk 146 447,00 mk

140 571,00 mk 130 000,00 mk 143 743,00 mk 146 447,00 mk

1 989,30 mk
720,00 mk

2 709,30 mk

2 709,30 mk

600,00 mk 2 250,50 mk

600,00 mk 2 250,50 mk

600,00 mk 2 250,50 mk

1 317,50mk

1 317,50mk

101,64mk

1 215,86mk

1 200,00 mk

47 839,78 mk - 82 900,00 mk 43 749,61 mk 27 409,54 mk

- 48 562,22 mk

47 839,78 rnk - 82 900,00 mk 43 749,61 mk - 21 152,68 mk
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TOEVflNTAKERTOMUS
VUODELTA 2000

1. Yleista
Yhdistyksen 17. toimintavuosi sujui pitkalti aiempien vuosien mukaisesti.

Yhdistyksella oli vuoden 2000 lopussa 12 yhteisqjasenta. Yksityishenkiloita oli jasenena 2600,
naista opiskelijoita 144. Yhteensa yhdistyksella oli 2612 jasenta. Yhdistys on Tietotekniikan
liiton toiseksi suurin jasenyhdistys.

2. Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen toiminta
Hallituksen puheenjohtajana oli Lauri Laitinen (Nokian Tutkimuskeskus).
Hallituksen varsinaisia jasenia olivat:

Johan Uusimaki (varapuheenjohtaja)
Esa Karkkainen (hallituksen sihteeri ja rahastonhoitaja)
Marko Puistovirta (jasenasiat ja shell-oikeudet)
Jyri Lindroos (jaokset)
Pipsa Raussi (jaokset)
Veikko Laakso

Varajasenina olivat

Matti Tiainen ja Hanno Vainio

Hallitus kokoontui 5 kertaa. Kokoukset olivat 11.01, 15.02, 24.05, 11.08 ja 18.10.-Kokoukset
pidetiin Nokian Tutkimuskeskuksessa Itamerenkadulla lukuunottamatta viimeista ideointiko-
kousta Tietotekniikan liiton toimistossa. Tassa kokouksessa oli toimintaa ja yhteyistyomahdol-
lisuuksia ideoimassa myos Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Jouko Ruissalo.

Kevatkokous pidettiin 30.3.2000 Helian tiloissa Rautatielaisenkatu 5:ssa Helsingissa. Koko-
uksessa kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen 1999 liittyneet asiat. Kokouksen jalkeen
keskusteltiin jaosten toiminnan kaynnistamisesta.

Syyskokous pidettiin 29.11.2000 Helian tiloissa Rautatielaisenkatu 5:ssa Helsingissa. Koko-
uksessa kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen 2001 liittyvat toimintasuunnitelma, ta-
lousarvioja henkilovalinnat. Kokouksen jalkeen Microforumin kouluttaja kertoi verkko-opiske-
lumahdollisuuksista, joita PC-kayttajat saataisivat sponsoroida jasenilleen. Kokouksen jalkeen
yhdistyksen pikkujoulu vietettiin laheisessa Van Goghissa.

3. Yhdistyksen jasentoiminta
3.1. Yhdistyksen palvelin (pcuf.fi)
PC-kayttajien laajimmin kaytetty jasenpalvelu on yhdistyksen internet-palvelin. Palvelimensa
kautta PC-kayttajat tarjoavat jasenetuna jasenilleen mm. pa'asyn modeemilinjojen kautta In-
ternettiin, sahkb'postiosoitteen, kotisivujen web-hotellin shell-oikeudet, jne.

Palvelimen yllapidosta on vastannut sysop-ryhma, vetajana Jari Nopanen.
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3.2. Teemafflat
Vuoden 2000 aikana yhdistys ei jarjestanyt erillisia teemailtoja.

3.3. Yritysvierailut
Vuoden 2000 aikana yhdistys jarjesti seuraavat yritysvierailut:

Sanomatalo 2000-04-27 Toonlahdenkatu 2, 25 osallistujaa.
F-Secure 2000-05-18 Pyyntitie 7, Marita Nasman-Repo, 12 osallistujaa.
Saunalahti Oyj 2000-1 1 -1 3 Annankatu 44A, Petteri Jarvinen, 25 osallistujaa.

3.4. Muut tapahtumat
PC-kayttajien perinteinen kesajuhla eli perhetapahtuma vietettiin Helsingin Kaivopuiston la-
heisyydessa Merisatamarannan Mini-golf kentalla 17.6.2000 kello 12 alkaen minigolfia pela-
ten ja kovalevyn hoitossa kilpaillen. Osallistujien kesken arvottiin Finnkinon elokuvalippuja.

3.5. Yhdistyksen lehti
Yhdistyksen lehti - PC-kayttaja - ei ilmestynyt toimintavuonna.

3.6. Muutlehdet
Tietotekniikan liiton jasenetuna PC-kayttajien jasenisto on saanut viikkolehtena IWiikon ja
aikakausilehtena Tietokone-lehden tai jokin muun vapaavalintaisen Helsinki Median lehden.

3.7. Jaosten toiminta
Vuoden 2000 yhtena tavoiteena oli aloittaa PC-Kayttajien organisoituminen jaoksiksi. Jokai-
selle jaosidealle valittiin yhteyshenkilo hallituksessa. Hallitus paatti kevatkokouksessa ka'ydyn
keskustelun perusteella keskittya Multimediajaoksen kaynnistamiseen mm. jarjestamalla ja-
oksen aihealueeseen liityvaa jasenkoulutusta.

3.71. Multimediajaos

PC-kayttajat sponsoroi edulliset multimediajaoksen FrontPage/PhotoShop -koulutuspaivat ja-
senilleen Helsingissa. Koulutuspaivat ovat ti 21.11. ja pe 1.12. Kummankin pa'ivan osallitujien
lukumaara oli rajoitetu opetustiloista johtuen kymmeneen. llmottautuneita olisi ollut yli kaksin-
kertainen maara.

3.72. Muutjaosideat

Muiden jaosideoiden (Windows-jaos, Linux-jaos, Ohjelmointi-jaos, Access-jaos, Multimedia-
jaos, Lisalaite-jaos) toiminta ei konkretisoitunut. Kullekin jaokselle perustettiin kuitenkin sa'h-
kopostilistat, joille ilmottautui n. 10-20 jasenta kullekin.

3.73. Uudet jaosideat

Tietotekniikan liiton toiminnanjohtajan Jouko Ruissalon kanssa kaydyssa ideointikokouksessa
havaittiin tarve mikrotukihenkilojaoksen perustamiselle tulevaisuudessa.
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4. Muutoiminta
Tietotekniikan liitto

PC-kayttajat osallistuivat Tietotekniikan liiton toiseksi suurimpana jasenjarjestona Tietoteknii-
kan liiton kevat-, kesa-ja syyskokouksiin. Liittokokousedustajina olivat Marko Puistovirta, Esa
Karkkainen, Mauno Tuohiniemi ja Heikki Raussi.

Lauri Laitinen osallistui TTLn jasenyhdistyksien puheenjohtajien kokouksiin ja Tietotekniikan
liiton vaalivaliokunan toimintaan.

5. Tiedotus
Yhdistyksella oli ilmoitus-jatiedostussivutomalla palvelimella (www.pcuf.fi). Marko Puistovirta
toimi yhdistyksen www-tiedotus vastaavana.

Toimintavuoden aikana ei lahetetty jasenkirjeita. Tiedostus hoidettiin ITviikon jasenpalstojen,
jasenille suunattuulla tapauskohtaisella Tietotekniikan liitton jasenrekisteriin perustuvalla sah-
kopostijakelulla ja omien www-sivujen kautta.

6. Yhdistyksen talous
Tilinpaatoksen tulos oli 47 839 mk ylijaamainen. Hallitus esittaa, etta tilikauden alijaama kirja-
taan kokonaisuudessaan ylijaama/alijaamatilille. Yhdistyksen talous on vakaa.

Yhdistyksen talous perustui la'hes yksinomaan jasenmaksuihin, jotka olivat vuonna 2000 Tie-
totekniikan liiton suositusten mukaisesti seuraavat:

varsinainen henkilqjasen kaksi lehtea 340,-
varsinainen henkilbjasen yksi lehti 240,-
opiskelijajasen
opiskelijajasen
lisa- ja perhejasenet

kaksi lehtea 240,-
yksi lehti 150,-
ei lehtia 90,-

Yhteisojasenten maksut olivat 1000 markasta 5200 markkaan riippuen yhteison koosta.

Yhdistyksen talouden suurin menoera oli Tietotekniikan liiton jasenmaksut, joilla kustannettiin
liiton tarjoamat jasenetulehdet, jasenmaksujen kerays ja jasenrekisterin yllapito. Yhdistyksen
jaljelle jaava osuus jasenmaksusta oli 50 markkaa jasenelta, paitsi opiskelijajasen ista 25 mark-
kaa.

Noin puolet yhdistyksen valittbmaan kayttoon jaaneista jasenmaksutuloista (n. 140 000 mk)
kaytettiin yhdistyksen jasenpalvelimen (pcuf.fi) yllapitoon ja kehittamiseen (n. 56 000 mk).

Vuonna 1999 yhdistys sai 600 HPY Holdingin osaketta vastineeksi aikanaan palvelimen mo-
deemilinjoja varten hankituista neljasta HPY:n osuus-todistuksesta. Osakkeita sailytetaan Ar-
vopaperikeskuksen arvo-osuustililla.

Yhdistys ei ole maksanut palkkaa eika palkkioita hallituksen jasenille.

Yhdistyksen rahastonhoitajana ja toimistonhoitajana toimi Esa Karkkainen.
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Kirjanpidosta ja vuoden 2000 tilinpaatoksesta vastasi rahastonhoitaja Jyri Lindroos.

Yhdistyksen tilintarkastajina v. 2000 ovat Matti Leporanta ja Hannu Maattanen. Varatilintar-
kastajina olivat Werner Rebhan ja Kari Saarinen.

19.02.2001
PC-kayttajat ry hallitus

Esitetaan yhdistyksen kevatkokoukselle 28.03.2001

PC-kayttajat ry:n uudet
ydinryhmat

Yhdistyksen esi-kaupalliset jasenpalvelut
PC-Kayttajat ry:lle on ollut
sen yli 15-vuotisen historian
aikana tyypillista pyrkimys
tarjota jatkuvasti jasenistol-
leen kunakin aikana tarpeel-
lisia ja hoydyllisia palveluja.
Palveluja, jotka eiva't viela
ole olleet kaupallisesti saa-
tavissa ainakaan mihinkaan
jarkevaan hintaan. Yleensa
nama PC-kayttajien aloitta-
mat jasenpalvelut ovat myo-
hemmin kaupallistuneet ku-
luttajatuotteiksi ja lopulta kil-
pailu on saattanut muuttaa
ne jopa ilmaiseksi.

1980-luvun puolivalissa, kun
IBM PC teki tuloaan, ei kau-
pallisia suomenkielisia PC-
erikoislehtia viela ollut, PC-
Kayttajat ry perusti tyhjioon
PC-kayttaja-lehden. PC:n
kayton yleistyessa 1980-lu-
vun lopulla alkoi ilmestya
kaupallisia PC-erikoislehtia
ja 1990-luvun lopussa niis-
ta on jo runsauden pula. PC-
kayttajien jasenetuihinkin
kuuluu nykyisin yksi kaupal-
linen PC-lehti - Helsinki Me-
dian Tietokone-lehti.

1980-luvun loppupuoli oli
3.5-tuuman korpulla olevien
DOS-pohjaisten public do-
main-tyyppisten ilmaisohjel-
mien kulta-aikaa. Ohjelmia
oli kuitenkin vaikea saada
mistaan. Talla esi-internet-
tilaisella kaudella PC-kaytta-
jat ry organisoi PD- ja SW-
ohjelmien jakelua seka pos-
titse, etta BSS-purkin kaut-
ta. 1990-luvun alussa jake-
lukanavaksi tuli internet,
eika erillista vapaaehtoista
jakeluorganisaatiota enaa
tarvittu. Itseasiassa suurim-
milla PC-lehdilla on nykyaan
taman kaltainen tilaajapal-
velu lukijoilleen.

Mutta jasenistolla ei ollut
1990-luvun alussa paasya
internettiin yliopistojen, kor-
keakoulujen ja tutkimuslai-
tosten ulkopuolelta mihin-
kaan jarkevaan hintaan.
Kaupallinen tarjonta keskit-
tyi, kotikayttajien sijasta, yli-
hintaisiin yritysten yhteyk-
siin. 1990-luvulla PC-kaytta-
jien tarkeimmaksi jasenpal-
veluksi muodostuikin mah-

dollisuus internet-yhteyteen
modeemilla pcuf.fi-serverin
kautta. Vastaavia palveluita
oli muillakin yhdistyksilla.
Esimerkki Suomen Unix-
kayttajilla (FUUG ry) oli vas-
taavankaltainen palvelu,
joka sittemmin yhtioitettiin
EuNet-nimella. 1990-puoli-
valin jalkeen internet-yhte-
yspalvelut muuttuivat koh-
tuuhintaisiksi ja lopulta ka'y-
tannossa ilmaisiksi. PC-
kayttajien pcuf.fi yhteyden
kayttajia on kuitenkin viela
toistatuhatta. Pcuf.fi tarjoaa
edelleenjoitakin markkinoil-
la maksullisia erikoismah-
dollisuuksia, kuten shell-oi-
keudet.

Ehka merkkina PC-maail-
man vakiintumisesta on, et-
tei PC-kayttajat yhdistykses-
sa ole ta'lla hetkella varsinai-
sesti kehittymassa uusia
edella kuvattujen kaltaisista
muutoksen hermolla olevia
toimintaideoita. Mikrotieto-
koneiden yhteydesta on
ehka havinnyt tarve hoydyl-
lisista jasenpalveluista, joita
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ei saa nyt mistaan kohtuu-
hintaisesti, mutta jotka yh-
distyksen kaltainen organi-
saatio pystyy henkisilla ja

taloudellisilla resursseillaan
luomaan. Taman luokan
esikaupallisten palveluiden
tuntomerkkeihin kuuluu

Uusien ydinryhminen luominen
PC-kayttajat ry on kasvanut
onnistuneiden jasenpalvelu-
jensa ansiosta suureksi yh-
distykseksi - la'hes 3000 ja-
senta. Kuitenkin organisaa-
tio on edelleen kuin pienyh-
distyksella. Kaikki edella
kuvatut toimintamuodot
(lehti, PD-jakelu, internet-
yhteys) ovat olleet mahdol-
lisia ja tehokasta toteuttaa
pienen ydinjoukon toimesta.
PC-kayttajien ongelmana
on nykyisessa koko luokas-
saan rakenteellinen hah-
mottomuus. Muissa suuris-
sa yhdistyksissa on raken-
teellista hahmottomuutta
pyritty ratkaisemaan organi-
soitumalla. Talloin puhutaan
jaoksista/ kerhoista/ tyoryh-
mistajne. Organisoitumisel-
la pyritaan luomaan yhdis-
tyksen sisalle useita ydin-
joukkoja. Esim. 5000 ja'se-
nen Suomen Sukututkimus-
seurassa on nelja jaosta
(Tietotekniikka-, Julkaisu-,
Tutkimus-ja koulutus-, Hel-
sinki-jaos). Nama jaokset
voisivat olla, ja jotkut ovat
olleetkin, kokonsa puolesta
omia yhdistyksiaankin, mut-
ta toimimalla seuran puit-
teissa pysyvat hallintokuvi-
ot helppohoitoisina. Lisaksi
seuralla on projekteja, joihin
osallistuu useita kymmenia
jasenia ympa'ri Suomea.

Niin yhdistysten luvatussa
maassa kuin olemmekin lie-
nee tarpeetonta perustaa

jokaista mikrotietokonetta
sivuavalle uudelle tekniikal-
le omaa yhdistysta tai ka'yt-
taja kerhoa etenkin, kun sen
voi helposti organisoida PC-
kayttajien jaokseksi. Varsin-
kin kun monet teknologiat
voivat olla lyhytikaisia.

Useiden erilaisten ydinryh-
mien muodostamiksi PC-
kayttajien hallituksessa on
kehitelty ajatusta jaos-tyyp-
pisesta toimintatavasta.
Jostakin aihealueesta kiin-
nostuneet voisivat muodos-
taa heita kiinnostavasta tee-
masta heida'n haluamallaan
tavalla toimivia ydinryhmia.
Jaokset ovat jostakin PC-
kayttajien yhdistyksen aihe-
alueeseen liittyvista aiheis-
ta kiinnostuneiden jasenten
ydinryhmia. Jaokset luovat
ja elavoittavat kulloinkin kai-
vattua toimintaa kerhoja ja
pienryhmia PC-kayttajat ry:n
jarjestollisen, hallinnollisen
ja rahoituksellisen sateen-
varjon alia. Toimivalla jaok-
sella on vahintaan puheen-
johtaja eli veta'ja, jolla on
apunaan joukko muita akti-
visteja nk. isannistossa. Toi-
mivan jaoksen tuntomerkke-
ja ovat mm. oma sahkopos-
tilista keskinaiseen yhtey-
denpitoon, kyky jarjestaa
omat kokouksensa, kyky
ideoida aihealueestaan
koko yhdistyksen laajuisia
teemailtojajavierailuja. Liit-
tyminen jaoksiin on PC-

myos, etta palvelu on niin
hyodyllinen, etta esim.
vuonna 2005 joukko yrityk-
sia hintakilpailee sen tarjoa-
misesta.

kayttajien jasenille ilmaista.
PC-kayttajat ry maksaa ja-
osten kaikki kulut.

Hallituksessa on kehitelty
ideoita erilaisista mahdolli-
sista jaosten aihealueista.
Jaoksen syntymiseen tarvi-
taan vain joukko kiinnostu-
neita aktiivisia jasenia, jotka
loytavat toisensa ja muo-
dostavat jaoksen ydinryh-
man. Toteutumattomia ide-
oita ovat esim.

Linux-jaoksen aiheena
voisi olla Linuxin ka'ytto
PC:ssa.

Windows-jaoksen ai-
heena voisi olla eri MS
Windows versioiden
ka'ytto PC:ssa.

Access-jaoksen aihee-
na voisi olla kuinka Inter-
netiin pa'a'see ja kayttaja-
kokemukset eri tavoista
(esim. modeemit, ISDN,
ADSL, kaapelimodeemit)
eli eraanlaisten XYZ-tek-
niikoiden yhdistettyina
kayttajakerhona toimimi-
nen.

TV-jaoksen aiheena voi-
si olla TV-ja PC-laiteym-
paristojen yhdistyminen
(convergence) eli PC
TV:na tai TV PC:na, seka
tahan liittyvat tekniikat
kuten: DVD, DVB-T/
DVB-S/DVB-C.
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Aani-jaoksen aiheena
voisi olla PC aanen kasit-
telijana (esim. HiFi, MP3,
jne.)

Lisalaite-jaoksen aihee-
na voisi olla erilaiset
PC:hen mahdollisesti kyt-
kettavat uudet ulkoiset li-
salaiteetja niiden kaytta-
mat vaylat/verkot (esim.
Bluetooth, USB, jne.)

Ohjelmointi-jaoksen
teemana voisi olla ohjel-
mointikielet ja -ymparistot

(esim. JAVA, PERL, C/
C++, Delphi, jne.). Esim.
kayttbliittyminen ohjel-
mointi, Internet-sovellus-
ten teko tai tietoturvallis-
ten internet-sovellusten
teko voisivat olla jaoksen
yhteistyon, kokeiluhank-
keiden, tiedonvaihdon,
esitelmatilaisuuksien tai
yritysvierailuiden aihee-
na.

Kuluvan vuoden toiminta-
suunnitelmaan on jo kirjattu
vuonna 2000 jasenkoulutuk-

sella aloittaneen multime-
diajaoksen toiminnan vakiin-
nuttaminen ja mikrotukihen-
kilbita yhdistavan mikrotuki-
henkilojaoksen perustami-
nen. Uusien jaosten ja tyo-
ryhmien osalta PC-kayttajat
ry:n hallitus odottaa aloittei-
ta jasenistblta. Jos jollekin
aihealueelle ilmaantuu edes
yksikin aktiivinen vetaja, niin
yhdistyksen voimavarojen ja
jasenkunnan kautta jaos
syntynee helposti.

Lauri Laitinen
Vuoden 2001 puheenjohtaja

Tapahtumakalenteri:
27.3. IBM -vierailu 28.3. Vuosikokous Heliassa

4.4. Vierailu Maanmittauslaitoksella 9.4. Multimediakoulutus

3.5. Mikrotukihenkilotapahtuma 9.6. Kesatapahtuma - seuraa ilmoittelua It-viikossa

Tietotekninen osasto suosittelee:
1. Kun pyyda't meita siirta-

maan tietokoneesi toi-
seen tyopisteen varmis-
ta, etta se on paallystet-
ty pehmoleluilla, muisti-
lapuilla, kuivatuilla kuk-
kasilla, kasoilla posti-
kortteja ja lasten kuvilla.
Meilla ei ole omaa ela-
maa ja siksi on muka-
vaa nahda, etta sinulla
on.

2. Ala koskaan kirjoita vir-
heilmoituksia muistiin.
Meilla on yliluonnollinen
kyky lukea ne tietoko-
neen pimenneelta nay-
tolta.

3. Kun mikrotukihenkilo
sanoo tulevansa juuri
paikalle, mene kahvitau-
olle. Me muistamme
kaikki yrityksen tietoko-
neiden 300 naytonsaas-
tajan salasanaa ulkoa.

4. Kun soitat mikrotukeen,
kerro meille mita haluat
saada tehtya. Ala mis-
saan tapauksessa ker-
ro, mika esta'a sinua te-
kemasta sita.

5. Kun mikrotukihenkilo la-
hettaa sinulle kiireellista
sahkopostia, poista se
nopeasti, lukematta sita.
Mehan vain testailem-
me.

6. Kun mikrotukihenkilo
syo lounastaan, ryntaa
hanen luokseen valitta-
maan kaikki tietokone-
huolesi. Me olemme
olemassa vain palvel-
laksemme sinua emme-
ka siksi tarvitse ruoka-
rauhaa.

7. Laheta kiireelliset vies-
titainalSOILLAKIRJAI-
MILLA kirjoitettuna.
Sahkopostipalvelin huo-
maa sen ja lahettaa

viestin meille kiireellise-
na.

8. Kun kopiokone on epa-
kunnossa, soita mikro-
tukeen. Onhan kopioko-
neessa elektroniikkaa.

9. Kun saat kotitietoko-
neellasi Ei Valintaaanta-
ilmoituksen soita mikro-
tukeen. Osamme korja-
ta puhelinlinjasi eta'na.

10. Kun sinulla on puolitusi-
naa vanhaa, epakun-
toista monitoria, soita
mikrotukeen. Kerailem-
me niita.

11. Kun kotititetokoneesee-
si tulee vika, kanna se
mikrotukihenkilon tyo-
tuolille. Ala missaan ni-
messa laita koneeseen
lappua, josta ilmenisi ni-
mesi, osastosi, puhelin-
numerosi tai vian kuva-
us. Me rakastamme
kunnon arvoituksia.
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12. Kun mikrotukihenkilo
kertoo sinulle, ettei tie-
tokoneen naytossa ole
mustekasetteja, vaita
vastaan. Rakastamme
naita pikku vaittelyita.

13. Kun mikrotukihenkilo lu-
paa tulla hetken paasta
auttamaan sinua, vas-
taa narisevalla aanella:
"Ja kuinkahan monta
viikkoa siihen hetkiseen
menee?" Se motivoi
meita.

14. Jos tulostin ei suostu
tulostamaan dokument-
tiasi, yrita vahintaan 20
kertaa uudelleen. Usein
mustat aukot nielevat
tulosteita bittien taivaa-
seen.

15. Jos tulostin ei 20 uusin-
nankaan jalkeen suostu
tulostamaan, laheta do-
kumenttisi yrityksen kai-
kille 69:lle tulostimelle.
Kylla varmasti jokin niis-
ta suostuu tulostamaan
dokumenttisi.

1 6. Ala missaan tapaukses-
sa opiskele minkaan
teknisen laitteen oikeaa
nimea. Me tiedamme
tarkalleen, mita tarkoitat,
kun ilmoitat meille, etta
"Tama hommeli ei toi-
mi".

17. Ala koskaan kayta oh-
jelmissa itsessaan ole-
via ohjeita. Ne ovat vain
aivottomille ja lahjatto-
mille.

18. Jos hiiren johdon napse
vasten nappaimistoa
hairitsee sinua, sijoita
johto nayton alle. Hiiren
johto on ilman muuta
suunniteltu kestamaan
20:n kilon paino.
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19. Jos valilyontinappaime-

si ei toimi, syyta siita ei-
len sahkopostiohjel-
maan tehtya versiopai-
vitysta.

20. Nappaimistot suoras-
taan rakastavat pullan
muruja ja kokispisaroita.

21 . Kun ohjelma kysyy sinul-
ta "Oletko varma, etta
haluat tehda ta'ma'n toi-
minnon?", niin napsauta
mahdollisimman nope-
asti Kylla- painiketta.
Ethan sina mitaan teki-
si ilman etta olisit varma
siita, vai mita?

22. Kun loyda't mikrotuki-
henkilon puhumassa
puhelimessa henkilo-
kohtaista puhelua, istah-
da pyytamatta ha'nen
poytansa laidalle ja tui-
jota hanta koko puhelun
ajan. Meillahan ei ole
henkilokohtaista ela-
maa.

23. Voit aivan vapaasti sa-
noa: "Mina en ymmarra
yhtaan taman tietotek-
n i ikkahompotyksen
paalle". Meista on mu-
kavaa, kun asiantunte-
mukseemme viitataan
hompotyksena.

24. Jos tulostimeen pitaa
vaihtaa varikasetti, kut-
su mikrotuki paikalle.
Varikasetin vaihtaminen
on niin hankala ja vaati-
va tehtava, etta Hewlett-
Packardkin suosittelee
tehtavaa vain Diplomi-
insinoorille, jolla on toh-
torin arvo kvanttifysii-
kasta.

25. Jos et loyda etsimaasi
henkilb'a puhelinluette-
losta, soita mikrotukeen.

i
26. Jos et saa vanhan tyo-

poytasi lukittua laatikkoa
auki, soita mikrotukeen.
Meista on kivaa hakke-
roida.

27. Kun tietokoneessasi on
vika, pyyda sihteeriasi
soittamaan mikrotu-
keen. Meista on ihanaa
keskustella tietokoneon-
gelmastasi ulkopuolisen
kanssa. Varsinkin, kun
han ei tieda asiasta mi-
taan.

28. Kun ystavasi lahettaa
sinulle 30 MB:n kokoi-
sen (VALTAVAN) eloku-
vatiedoston, laheta se
kaikille mahdollisille ys-
tavavillesi sahkopostin
liitteena. Meilla on kylla
levytilaa eika se ketaan
haittaa, etta verkkolii-
kenne hidastuu.

29. Ala missaan tapaukses-
sa pilko isoja tulosteita
pienempiin patkiin. Joku
saattaisi viela paasta sii-
na valissa tulostamaan
oman dokumenttinsa.

30. Kun kysyt jotain teknis-
ta yksityskohtaa, a'la
missaan nimessa paina
sita mieleesi, vaan
muista kysya samaa
asiaa vahintaan 10 ker-
taa seuraavan viikon ai-
kana.

31. Koska mikrotukihenkilot
ovat niin kiireisia, on
paljon parempi ainakin
yrittaa itse korjata syn-
tynyt ongelma. Meista
on mukavaa korjailla jal-
kiasi ja arvailla virheen
alkuperaista syyta.

32. Ala koskaan myonna
tehneesi mitaan. "En
mina mitaan tehnyt, se
vain sammui", on paras
puolustus.
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Uusi jaos - Mikrotukihenkilojaos
PCUF on kaynnistamassa TTL:n toimesta aivan uutta jaosta, joka toimisi kaikkien jasen-
jarjestqjen jaoksena. Kaikkia kiinnostuneita pyydetaan tulemaan perustamiskokoukseen
3.5. Heliaan (kts. tarkempi ilmoittelu IT-viikosta). Tassa hieman ideoita tuolle jaokselle -
HUOM! tama on vain pohjaa - varsinainen toimintasuunnitelma yms. tehdaan vasta pe-
rustamiskokouksessa, joten TULE VAIKUTTAMAAN!

1. J auk sen tarkuitus

Jaos on suunnattu Mikrotuen kanssa toimiville jasenille. Jaos jarjestaa vuosittain tapahtu-
mia, seminaareja, koulutustilaisuuksiaja muita yhteisia tapahtumia, joiden avulla mikrotu-
en kanssa kamppailevat henkilot voivat tavata toisiaan ja mahdollisesti keskustella ongel-
mistaan. Jaoksen tarkoituksena on luoda verkosto, jonka avulla pienimmat ongelmat saa-
taisiin ratkaistua puhelinsoiton avulla. Jaosta on pyydetty myos tekemaan ns. tietopankin,
jonne yleisimpia ongelmatapauksia tallennettaisiin, jotta ne olisivat kaikkien saatavilla suo-
raan netista.

2. Jauksen kaynnistamincn
Koska tehtava on annettu TTL:n toimesta PCUF:lle, otetaan ensimmaisessa vaiheessa
yhteytta PCUF:n jaseniin, jotka ovat ilmoittaneet toimivansa Mikrotuen piirissa. Heidat
kutsutaan yhteiseen ns. perustamiskokoukseen, jossa laaditaan tarkemmat linjat ja peli-
saannot jaokselle. Jaoshan on tarkoitus pitaa PCUF:n alaisena itsenaisena jaoksena, ei
yhdistyksena, johon voi liittya jokaisesta TTLn jasenyhdistyksesta. Rahoituksesta paate-
taan myohemmin. Toisessa vaiheessa kutsumme jasenia mukaan Tietoviikon avulla, mi-
kali emme saa riittavaa tietoa jasenistosta TTLn kautta.

3. Tuimintamuudut
Jaos pyrkii jarjestamaan erilaisia tapahtumia, kuten Mikrotukihenkilopaivat, joissa jaok-
sen jasenet voisivat tavata. Lisaksi pyritaan jarjestamaan seminaareja ja koulutustilai-
suuksia jaseniston toiveiden mukaisesti - tarve talle varmasti on sangen suuri, koska ala
muuttuu koko ajan. Emme myoskaan saa unohtaa vapaa-ajan toimintaa, jota voisi olla
erilaiset liikunnalliset harrastukset (salibandy, lentopallo, jalkapallo, vesipallo jne) seka
muut mukavat - Carting/MegaZone yms.

4. Hallinta
Koska jaos toimii itsenaisena yksikkona, muttei kuitenkaan yhdistyksena on tama asia
viela avoin - paras tapa olisi saada jaoksen hallitukseen edustajat jokaisesta TTLn jasen-
yhdistyksesta, jolloin mm. tiedonjako toimisi kaikkein parhaiten.

Jo ennen kokousta voit esittaa ajatuksia ja ideoita sahkopostitse osoitteella jpl@pcuf.fi

Tervetuloa mukaan!
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Toimintasuuimitelma vuodelle 2001
PC-kayttajat ry:n saannoissa maaritelty toiminnallinen tavoite on henkilokohtaisten
tietokoneiden tarkoituksenmukaisen ka'yton edistaminen. Keinoina kaytetaan yhdis-
tyksen toimintavuonna 2001 osin samoja hyviksi havaittuja toimintamuotoja, kuin ai-
kaisempinakin vuosina.

Yleistoiminta

PC-kayttajat voidaan nahda PC-laitealustan tehokayttajien (harrastuksena tai ammat-
timaisesti) kotiyhdistyksena. Tyypillinen PC-kayttajien jasen yllapitaa ja kehittaa itse
laiteisto-ja ohjelmistoymparistoaan erilaisiin tarkoituksiin. PC-kayttajat ry tarjoaa tata
tukevan kontakti-, yhteydenpito- ja kouluttautumisverkoston.

Yhdistys pitaa yhteytta muihin alan jarjestoihin ja tarvittaessa osallistuu erilaisiin yh-
teisiin tapahtumiin. Yhteytta Tietotekniikan liittoon pidetaan ylla paivittaisissa rutiini-
asioissa ja osallistumalla liiton liittokokouksiin seka mahdollisiin tyoryhmiin. Yhdistys
panostaa myos uusien jasenten hankintaan.

Tiedotus ja julkaisut
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan paaasiassa yhdistyksen WWW-sivujen
(www.pcuf.fi), Tietotekniikan liiton virallisen ilmoituslehden (ITviikko) jasenpalstan seka
sahkopostilistojen kautta. Jasenkirjeiden avulla tiedotetaan jasenille yhdistyksen toi-
minnasta, jollei tietoa saada jostakin syysta kulkemaan edella mainituilla tavoilla.

Yhdistyksen jasenlehti PC-Kayttaja julkaistaan yksi numero seka paperimuodossa etta
World Wide Webissa edellyttaen, etta lehdelle loydetaan paatoimittaja ja innokkaita
kirjoittajia. Lehden sisalto perustunee teema-ja yritysvierailujen aineistoon ja muiden
tarjottuihin kirjoituksiin.

Teemailta- ja vierailutoiminta
Teemailtoja jarjestetaan kevat-ja syyskaudella hallituksen tai jaseniston ideoiden mu-
kaisesti. Teemailtojen aiheet kasittelevat ajankohtaisia asioita PC-ja tietoliikennealal-
la. Teemailloissa pyritaan myos yhteistyohon muiden tietoteknniikka-alan jarjestojen
kanssa.

Yritysvierailut sailyvat oleellisena osana yhdistyksen toimintaa, koska niiden avulla
jasenien on mahdollista saada uusinta tietoa vastailmestyneista tuotteista seka niiden
maahantuojista ja jalleenmyyjista. Yhdistyksen perinteinen pienimuotoinen perheul-
koilutapahtuma jarjestetaan myos vuonna 2001.

PC-kayttajat on Tietotekniikan liiton toiseksi suurin jasenjarjesto. Suurten yhdistysten
tavoin toimintaa pyritaan teravoittamaan kerhotyyppisella organisaatiolla. Ainakin joi-
denkin vuonna 2000 perustettujen kuuden jaosaihion (Windows-, Linux-, Access-, Oh-
jelmointi-, Multimedia-, Lisalaite-) itsenainen toiminta pyritaan kaynnistamaan jarjes-
tamalla jaoksien teemaa liityvia koulutustilaisuuksia. Vuonna 2001 keskitytaan Multi-
mediajaoksen vakiinnuttamiseen ja uuden mikrotukihenkilojaoksen perustamiseen.
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Mikrotukihenkilojaos jarjestaa mahdollisesti mikrotukihenkilopaivat yhdessa Tieto-
tekniikan liiton kanssa.

Vakiintuneena yhdistyksena PC-kayttajat ry voi toimia organisatorisena, taloudellise-
na, tiedotuksellisena ja jarjestelyllisena sateenvarjona aihepiiriimme kuuluvista uusis-
ta erikoisaloista kiinostuneille pienryhmille, joilla oman yhdistyksen perustamien ei
ehka viela ole ajankohtaista. Teemailtojen ja vierailujen aiheet liittyisivat talloin kiinte-
asti kerhojen toimintaan.

Tietoliikennetoiminta
Yhdistyksen suosittu PCUF.FI-palvelin jatkaa toimintaansa jasenten yhteydenpitoka-
navana ja internet-palvelimena. PCUF.FI-palvelin mahdollistaa mm. paasyn internet-
tiin, shell-oikeudet palvelimessa, sahkopostin kaytdn ja omien WWW-kotisivujen jul-
kaisemisen. PCUF:n tekniikan kehittamiseen panostetaan myos vuonna 2001 erilli-
selta SysOp-ryhmalta tulevien aloitteiden mukaisesti.

Hyvaksytty PC-kayttajat ry:n syyskokouksessa 2000-11-24

jatkuu sivulta 9

Marko Puistovirta
Nimeni on Mar-
ko Puistovirta.
Olen 17-vuotias
opiskelija. Par-
haillaan opiske-
len Etela-Tapio-

lan lukiossa toista vuosi-
kurssia. PC-kayttajat ry:n
jaseneksi liityin vuoden
1997 alussa, jolloin huu-
maannuin mahtavista lehti-
eduista ja mahdollisuudes-
ta saada kotisivut pcuf:n
palvelimelle. Harrastuksiini
kuuluu musiikki ja yhdistys-
toiminta.

PC-kayttajat ry:n "aktiiviksi"
ryhdyin, kun vuoden 1998
hallituksen puheenjohtaja
Henrik Ahlgren kysyi minul-
ta halukkuuttani ryhtya mu-
kaan hallitukseen. Vuonna
2000 paasin Tietotekniikan-
liitto ry:n liittokokousedusta-
jaksi. Yhdistyksen hallinnos-

sa minun kauttani kulkevat
jasenasiat ja shell-hake-
mukset.

Vaikka PC-kayttajat ry on
Tietotekniikanliitto ry:n toi-
seksi suurin jasenyhdistys,
tuppaa liitto kovin usein paa-
toksissaan unohtamaan ko-
konaan ulos tietotekniikan
ns. harrastekayttajat. Muut
liiton jasenyhdistykset kun
ovat paaosin jonkin tietyn
ammattialan ymparille eri-
koistuneita yhdistyksia. Liit-
tokokousedustajana koen
paatavoitteekseni turvata
harraste-ja opiskelijajasen-
ten tulevaisuus liiton toimin-
nassa. Liiton pitaisi mieles-
tani entista enemman satsa-
ta toimintaansa juuri opiske-
lijoita kohtaan, silla heista-
han tulee tulevaisuuden tie-
totekniikkaguruja ja tietoko-
neiden suurkuluttajia. Miten

olisi esimerkiksi "Tietoteknii-
kan harrastajapaivat", joilla
esiteltaisiin tavallisia koti-
kayttajia koskevia asioita ja
luennoitaisiin esimerkiksi
tietoturvan merkityksesta
kotikayttajalle verkossa ta-
pahtuvan kaupankaynnin
yhteydessa.

PC-kayttajat ry on varsinkin
tana vuonna saanut siipien-
sa alle uutta tuulta, ja tule-
vaisuutta on suunniteltu in-
nokkaiden hallitusjasenten
kanssa. Erityisen tarkeaksi
yhdistyksellemme koen eri-
toten erilaisten vierailujen ja
teemailtojen jarjestamisen.

Talla hetkella olen yhdistyk-
sen hallituksessa kolmatta
vuotta, joten ta'man vuoden
jalkeen siirryn syrjaan halli-
tuksesta.



Yhteystiedot:

TIETOTEKNIIKAN LIITTO ry

PL 325, 00181 HELSINKI
puh. (09) 4765 8530, fax (09) 4765 8595
sahkoposti: jasiat@ttlry.fi, kotisivu: http://www.ttlry.fi

Henkilojasen
LIITTYMINEN 2001

MUUTOS (laita vanhat tiedot tarvittaessa sulkeisiin)

EROAMINEN

Nimi Jasennumero

Lahiosoite

Postinumero ja
postitoimipaikka

Puhelin/tyo Puhelin/koti

Matkapuhelin Syntymaaika (pp.kk.ww)

Sahkoposti

Ammattinimike Tieto tulee esille vuosikirjaan.

Tieto tulee esille vuosikirjaan, mikali tyonantaja on
yhteisoja'senemme.

Tyonantajan nimi

| | Tyonantaja maksaa
jasenmaksun *)

*) Jasenmaksu voidaan veloittaa tyonantajalta, jos tama on liiton
yhteisojasen. Tyonantajan hyvaksynta merkitaan talle
lomakkeelle. Kysy tarvittaessa ohjeita puh. (09) 4765 8530.

Tyonantajan allekirjoitus/hyvaksynta Yhteisojasenen jasennumero

Opiskelijajasenyys { JLiityn opiskelijajaseneksi
Toimitan todistuksen taman lomakkeen liitteena

Paatoimiset paivaopiskelijat saavatjasenyytensa edullisemmin.
Liitteeksi tulee laittaa todistus, jossa on arvioitu valmistumisaika.

Perhejasenyys
| |Liityn perhejaseneksi
Paajasenen nimi ja ja'sennumero

Perhejaseneksi voi liittya, jos samassa taloudessa asuva henkilo
on jo Tietotekniikan liitto ry:n henkilo-/opiskelijajasen.
Perhejasenyyteen ei sisally lehti-/vuosikirjaetuja.

Jasenetulehtipaketti

Valitse vain yksi
lehtipaketti (x)

I I ITviikko

I I ITviikko + Tietokone

I I ITviikko + Prosessori
I I ITviikko + Macmaailma

I] ITviikko + Hifi
n ITviikko + KotiPC
n ITviikko + Pelit

H ITviikko + Tiede

Jasenetulehdet alkavat
ilmestya noin
2 - 3 viikon kuluessa
liittymisesta.
Kesken vuotta liittyville
toimitamme loppuvuoden
lehdet.

Tietojen luovutus

Tietojani

H saa luovuttaa markkinointiin
D ei saa luovuttaa markkinointiin

U ei saa laittaa esille vuosikirjaa

Jasenyhdistyksen
valinta
Jasenmaksuun sisaltyy
yhden yhdistyksen
jasenmaksu.
Merkitse valintasi
sarakkeeseen A.

Maksamalla lisamaksun
voit kuulua useampaan
yhdistykseen.
Merkitse haluamasi
lisayhdistykset
sarakkeeseen B.

A Opiskelijayhdistykset

D
D

D
D
D

B A Alueyhdistykset

Asteriski ry - Turun yliopisto
Blanko ry - Oulun yliopisto
OtaDATA ry - TKK/Espoo *)
*) Laheta OtaDatan jasenhakemus suoraan heille:
OtaData ry, PL 52, 02151 Espoo

D

Teemayhdistykset

PC-Kayttajat ry
Tietojenka'sittelvtieteen Seura ry
Tietoturva ry
Systeemityoyhdistys ry - SYTYKE ry
Huom! Datanomit ja Tradenomit on
Sytykkeen kerho vuodesta 2001 lahtien
IT-kouluttajat ry

D
n
n

Jasenmaksut vuonna 2001

Jasenmaksut vuonna
2001 laskutetaan
kuukausiperusteisesti.
Kun liityt maaliskuussa,
veloitamme
jasenmaksua 10:lta
kuukaudelta.
Lisatietoja:
puh. (09) 4765 8530
sahkoposti:
jasiat@ttlry.fi

Henkilojasen
ITviikko + 1 ammatti/harrastelehti
Vain ITviikko

Opiskelija
ITviikko + 1 ammatti/harrastelehti
Vain ITviikko

Perhe- / Lisajasenyys

Jasenmaksun laskutamme postittamalla
tilisiirtolomakkeen.

360 mk
240 mk

240 mk
150 mk

80 mk

n
n

n
n

n

Etela-Pohjanmaan TKY ry
Etela-Saimaan TKY ry
Helsingin TKY ry
Imatran TKY ry
Kanta-Hameen TTY ry
Keski-Pohjanmaan TTY ry
Keski-Suomen TKY ry
Kymen TKY ry
Lahden TKY ry
Lapin TTY ry
Mikkelin TTY ry
Pirkanmaan TKY ry
Pohjois-Karjalan TKY ry
Pohjois-Pohjanmaan TKY ry
Satakunnan TKY ry
Savon TKY ry
Varsinais-Suomen TKY ry

D
D

D
LL
D

D

D
D
D

D
D

Paivays ja jaseneksi liittyvan allekirjoitus

PH/13.3.2001


