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Puheenjohtajan palsta 3/91

Tama sitten jaakin viimeiseksi puheenjohtajan palstakseni,
koska lehti ei enaa taman kolmannen numeron jalkeen ilmesty tana
vuonna ja vuoden alusta puikoissa onkin jo yhdistyksen
syyskokouksessa valittu uusi puheenjohtaja ja hallitus.

Palannenvarsinaistenjaahyvaisen
merkeissa vasta lehden ensiviioden en-
simmaisessa numcrossa, koska tiissahan
vuosi jatkuu vie la loppuun asti ennen
kuin saantomaarainen ero koittaa.

Liiton jasenlehdet

Tietotekniikan liitto on kesaliitto-
kokouksessaan paattanyt muuttaa liiton
tarjoamia jasenlehtietuja, niin kuin jo
olettekinlehtienkustantajanTalentumin
liihettamasta kyselysta huoinanneet. Tana
vuonnahan jasenlehtinii ovat olleet Tie-
toviikko ja Tictotckniikka. Tahan tulee
muutos ensi vuoden alusta, jolloin Tie-
totekniikan julkaiseminen loppuu. Uu-
det jasenlehdet ovat joko Tietoviikko ja
Mikro-PC tai vaihtoehtoisesti Tietoviik-
ko ja Tietoverkko. Tietoviikko siis tulee
joka tapauksessa kaikille, mutta toLsen
lehdea saa kukin valita mielensa mu-
kaan noista kahdcsta.

Ota inahdollisimman pikaisesti
yhteys Talentum Oy:n tilaajapalveluun
ja kerro, kiunman vaihioehdon haluat.
Samalla voit sopia, mitcn toimitaan jo
tilaamiesi lehtien kanssa. Niiden, joilla
on ollut tilaus esirn. Mikro-PC:sta, pitaa
ilmoittaa tilaajapalveluun, jos haluaa
muuttaa Mikro-PC:n tilauksen jaseneduk-
si. Jos et ota yhteyttii, niin Mifcro-PC:n
tilauksesi jatkuu ja saat Tietoverkon
jasenetuna. Jos sckaatmuksia tulee, pitaa
asioida suoraan Talentumin kanssa.

Liiton jasenmaksut rmiuten sai-
lyvat ensi vuonna samoina kuin tana
vuonnakin, tamahan oli liittokokouksen
paatos vuoden 1990 syysliittokokouk-
sessa ja ehto sille, etta maksuja korotet-
tiin vuonna 1.991.

Tietokone -lehti myontaa tilaushin-
noistaan edelleen 30% alennusta PCUF:n
jiisenille. Lehden tilaajapalvelussa on lista
yhdistyksen jasenten nimlsta, johon voi
viitata alemiustahakiessaan. Jos olet liit-
tynyt vasta viuneaikoina ja nimeasi ei
listassa ole, ota yhteys yhdistyksen sih-
teeriin Ari Rautiaiseen, niin ban kirjoit-
taa jasenyydestii todistuksen Tecnopres-
sille.

Talentumin Mikro-PC -lehdesta saa
edelleen 27% alennuksen, jos sita ei valitse
jiisenetulehdekseen.

Jasenmaara

Liitto laskee yhdistystensa
jasenmaiirat virallisesti vain per 31.8.
TalloinPC-Kayttajatry:n Jasenmaara oli
1075, mika oikeuttaa ensi vuodeksi kol-
meen liittokokousedustajaan kuten tanii
vuonnakin. Liiton suurin jiisenyhdistys
on HETKY 10661 jasenelliian. Toisena
on VSTKY 1100 ja kolmantena PITKY
1093 jiisenella. PCUF onkin sitten jo
neljannella sijalla. Viidentena on SY-
TYKE, 738jasenta.

Yhdistyksen Jasenmaara ei kasva-
nut vuonna 1991 juuri paljonkaan -
31.8.1990 mitara oli 1019 ja vuotta
myohemminsiis 1075. Edellisen lehden
(2/91) kannessa ollut lukema 1234
kesakuun ensimmaiselta oli ennen kuin
liitto piiiitti ponnistaa voimatisa aarim-
milleen ja monottaa rekistereista pois
ne, jotka eiviit olleet maksaneet jasen-
maksuaan ajallaan. Luvuista voinee
paatellii, ettii PCUF:ssa oli naitii rahatto-
mia haamuja n. 160. Terveluloa takai-
sin, jos olitte vain unohtaneet maksaa
jasemnaksun (vaikka eihan tiima lehti
enaa teille tule...).

Purkki

Sahkopostilaatikkoon (tuttavallises-
ti purkkiin) on nyt saatu hankituksi
Usenetista hieman kolmattasataa News -
konferenssia. Usenethan on patiasiassa
yliopistojen valiuen tietoverkko, mutta
on siella muitakin, mm. yrityksia ja esim.
PCUF. Usenetissii olisi kaiken kaikki-
aan useita tuhansia eri alojen kouferens-
seja, joissa liikkuu paivittain viestejii n.
10-20 MB verran. Rajalliseu levytilan ja
siirtokapasiteetin takia PClJF:aiin on otettu
vain kaikkein toivotuimmat alueet. Ai-
hepiirit ovat hyvin vaihtelevia alkaen
tietokoneaiheista aina politiikkaan asti.
Newsseja luetaan NN-ohjelmalla (aseta
easin VT-piiateohjaus paiille ja komeu-
na nn).

AriJarnuila9.ll.1991

Vihdoinkin -puheenjohtajan kuva.
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Talla palstalla julkaistaan
saamiamme kysymyksia ja
vastauksia ni ihin.

PC-Kayttajat -lehti painetaan vih-
realle paperille perinteisista syista. Kun
yhdistyksen ensimmaista lehtea julkais-
tiin, tuonajan toimittajat pohtivat, milla
lehden saisi erottumaan muista yhdis-
tysjulkaisuista. Yksi idea oli painaa lehti
varilliselle paperille ja vihreaa pidettiin
varivaihtoehdoista neutraalina ja sopi-
vimpana. Koska kyseessa on jo traditio,
painetaan lehtea edelleenkin vihrealle.
Siita sen tuntee.

Aikoiuaan lehdessa ollut kirjoitus
4DOSista kasitteli nimenomaan 4DOS -
nimista vaihtoehtoista komentotulkkia
eika suinkaan MS-DOS versio neljaa.
4DOSin tekija on J.P. Software kun taas
MS-DOSin on Microsoft. Tassa on vissi
ero. 4DOSista tuli tana syksyna uusi
versio 4, jossa on taas paljon uutta ja
hyodyllista. Nelosversio alkoi levita
Suomessa 6.11.91.

PCUF on englanninkielinen ly-
henne PC-Kayttiijat ry:sta. Siis PC Users
of Finland.

Sahkopostilaatikkoon kirjoittau-
dutaan easimmaista kertaa sisaan seu-
raavalla tavalla: modeemisi tnuodostet-
tna yhteyden purkkiin paina muutaman
kerran enteria, jos pnrkki ei vastaa mitaan.
Kirjoita purkin kysymykseen
"Kayttajatunmis:" NEW. Sen jalkeen
purkki kyselee, kuka olet ja niita
kayttajatunnusta haluat ruveta kayttamaan
ja mika tnlee salasanaksesi. Rekisteroi-
dyttyasi et saa heti samalla soitolla
kayttcioikeuksia, koska purkin systee-
mioperaattorin on tarkistettava antamasi
tiedot. Tahan kuluu pari paivaa. Sen
jalkeen voit kayttaa antamaasi tunnusta
ja salasanaa.

Purkin puhelinnumerot ovat
90-612 1545(V.22)ja
90-608 070 (V.32bis).

Molemmat numerot ovat myos
DIANA-palvelussa eli, jos soitat toises-
ta verkkoryhmasta, saastat DIANAlla
hieman pnhelinlaskussasi - ei-vierekkai-
sesta verkkoryhmasta soitettaessa mak-
su on paivisin 65 p/min ja muina aikoina
30 p/min. PCUF:n numerot DIANA:n
kautta ovat 9102-0-612 1545 ja 9102-0-
608 070. Itse purkin kaytto on ilmaista -
maksat siis ainoastaan normaalisti puhe-
linlinjasta ja -ajasta.

Naytonohjaimet voivat lahettaa
monitorille periaatteessa kahdenlaista
signaalia: digitaalista tai analogista. Ennen
VGA-monitoreja kaikki signaalit olivat
digitaalisia. VGA-signaali taasen on
analoginen, mika mm. mahdollisti suu-
ren varien maaran.

Sahkopostia lahetetaan seuraa-
vasti:

Fidonet -> Fidonet: kayta net-
maiiia. Siirry Netmail-alueelle ja aloita
uusi viesti, kirjoita vastaanottajan nimi
ja hanen purkkinsa osoite, esim.

Nimi: Matti Meikalainen
Osoite: 2:220/91

ja kirjoita viesti normaaliin tapaan.
Huom! netmail ei ole taysin salaista,
koska polun varrella olevien purkkien
sysopit piiasevat lukemaan viestisi, jos
niin haluavat. Salakirjoitettuja viesteja
ei Fidonetissii taas saa netin saantqjen
mukaan lahettaa. Syyna tahan ovattietyt
Yhdysvalloissa olevat lait, joiden mu-

kaan sysoppia voidaan syyttaa herjauk-
sesta yhta hy vin kuin viestin kirjoittajaa-
kin - sen takia sysoppien on paastava
tarvittaessa iiakemaan, millaista postia
hanen purkkinsa kautta liikkuu. Toinen
syy on se, etta kaupallinen toiminta har-
rastajavetoisessa Fidonetissa on kiellet-
ty - tatakaan ei pysty tarkastamaan, jos
viestit ovat salakirjoitettuja.

Fidonet -> Internet: inene net-
mail -alueelle ja aloita uudeu viestin
kirjoitus:

Nimi: Uucp
Osoite: 2:220/801

Posti lahetetaan Internetiin silta-
purkin kautta. Varsinaisen viestin en-
simmaiselle riville kirjoitetaan "To: "ja
osoite:

To: zap@foo.bar.nn

jossa To-sanan jalkeen tulee pos-
tin saajan osoite. Sen jalkeen seuraaville
riveille kirjoitetaan viesti normaaliin
tapaan.

Internet -> Fidonet: aloitetaan
uuden viestin kkjoitus ja asetetaan osoit-
teeksi haluttu saajan nimi ja purkki, esim.
minulle PCUF:aan osoite olisi

jarmala @ f65.n220.z2.fidonet.org
Posti muuten kulkee Internetista

Fidonettiin gate way-purkin kautta, jon-
ka osoite on

uucp @ f801 .n220.z2.fidonet
En tarkkaan tuime Intemetissa

olevien postiohjelmien toimintaa, mutta
nailla tiedoilla pitaisi post! kylla saada
kulkemaan.

Elisaan posti lahetetaan X.400 -
osoitteella:

/S=sukunimi/G=etunimi/O=Elisa-
Helsinki/® elisa.fi

Ari Jarmala 10.11.1991
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Toimintasuunnitelma vuodelle
1992

Yhdistyksen toiminnan peruslinja jatkuu edellisten
vuosien tapaan. Nopeasti kehittyvalla alalla on kuiten-
kin tarpeen sailyttaa riittava joustavuus toiminnan
suunnittelussa, jotta vuoden aikanakin voitaisiin siirtaa
painotuksia uusimpien tarpeiden mukaisesti.

Yhdistyksen tarkeimpina toimintamuotoina tulevat
sailymaan tiistaikokoukset, yritysvierailut, PC-Kayttaja-
lehden julkaiseminen ja yhdistyksen oman sahkoposti-
laatikon yllapito ja kehittaminen. Kaikki jasenet tavoit-
tavana tiedotuskanavana tulee toimimaan PC-Kayttaja-
lehti. Jasenkirjeella tiedotetaan tarvittaessa yhdistyk-
sen toiminnasta. Tiistaikokoukset ja yritysvierailut
tullevat edelleenkin sijoittumaan paaasiassa paakau-
punkiseudulle, tosin toimintaa pyritaan entista aktiivi-
semmin suuntaamaan myos muualle Suomeen.

Tiistaikokouksia pidetaan entiseen tapaan
joka kuukauden toinen tiistai ATK-
Instituutissa, jos vain on mahdollista
kokoontua siella. Kokousten aiheet kasit-
televat enemman tai vahemman paiva'n-
polttavia kysymyksia PC-alalla.

Yritysvierailut sailyvat oleellisena osana
yhdistyksen toimintaa, koska niiden avul-
!a on jasenten mahdollista saada uusinta
tietoa vastailmestyneista tuotteista seka
niiden maahantuojista ja myyjista. Kevaan
aikana pyritaan jarjestamaan ainakin yksi
vierailu paakaupunkiseudun uikopuolelle,
retken aikana voitaisiin tehda muutakin,
kuin puhua ATK:sta.

PC-Kayttaja-iehtea pyritaan edelleen
kehittamaan. Lehdessajulkaistaan paaa-
siassa jasenten mielipiteita ja kirjoituksia.
Hallituksen ulkopuolisten jasenten aktiivi-
suutta lehden toimittamiseen pyritaan
lisaamaan jonkinlaisella palkkiosysteemilla
(ohjelmat, pelit). Mikali paikallistoimintaa

muualla Suomessa saadaan kaynnisty-
maan, tuodaan se esiin myos lehden pals-
toilla. Mahdollisuuksien rajoissa (raha !)
voidaan ajatella myos ulkopuolisten,
korkeatasoisten kirjoittajien laatimia artik-
keleita.

Sahkopostilaatikko sailytetaan jasenten
nopeimpana tiedotuskanavana, ja sen
korkea keskustelun taso seka valmius
toimia valineena ATK-ongelmien selvitta-
misessa pyritaan pitamaan vahintaankin
entisellaan.

Jasenkirjeiden avulla tiedotetaan jasenille
yhdistyksen toiminnasta ainakin kahdesti
vuodessa, kevat- ja syyskauden alussa,
jollei tietoa saada kulkemaan esim. ja'sen-
lehden valityksella. Liiton pyrkimykset
tiedottamisen suuntaamisesta entista
enemman yhdistysten kautta voidaan
mahdollisesti toteuttaa lisaamalla Jasen-
kirjeiden maaraa.
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Paikallistoimintaa ympa'ri Suomen pyri-
taan kaynnistamaan aktiivisella "puuha-
henkiloiden" varvayksella. Paikalliskerhot
voisivat jarjestaa omia teemailtoja ja
vierailuja. Yhdistys tukee mahdollisuuk-
sien mukaan paikallistoimintaa myos
rahallisesti.

PD-ohjelmat ovat edelleenkin yhdistyksen
toiminnassa mukana. On havaittu, etta
itse ohjelmien jakelu on tyolasta ja
vaikeasti jarjestettavissa. Lieneekin paras-
ta, etta yhdistys keskittyy arvioimaan
PD-ohjelmia ja kertomaan hyviksi havait-
tujen ohjelmien ominaisuuksista jasenille.
Mahdollisen ohjelmien jakelun tulisi
keskittya naihin parhaimpiin ohjelmiin.
Ohjelmien jakelua yhdistyksen sahkopos-
tilaatikossa karsastetaan toisaalta teknis-
ten vaikeuksien ja toisaalta sen vaatimien
investointien vuoksi.

Yhdistys on viime vuosina kasvanut
Tietotekniikan liiton suurimpien jasenyh-

distysten joukkoon. Muista liiton yhdis-
tyksista PC-Kayttajat eroaa siina, etta
jasenistossa toimivat rinnakkain seka
ATK-ammattilaiset etta kotikayttajat.
Tata piirretta pyritaan eri yhteyksissa
korostamaan. Eraana kunnianhimoisena
ajatuksena on jarjestaa jonkun radioase-
man (valtakunnallinen) kanssa eraanlainen
mikronkayttajien "luontoilta", jossa voitai-
siin asiantuntijoiden kanssa puida pc-a-
sioita ja selvitella soittajien ongelmia.
lltaan voisivat osallistua tietysti muutkin
kuin jasenet.

Yhteytta Tietotekniikan liittoon pidetaan
paivittaisissa rutiiniasioissa ja osallistu-
malla liiton liittokokouksiin, joissa yhdis-
tyksella on kolme edustajaa.

PC-Kayttajat ry

Hallitus

TIETOTEKNIIKAN LIITON VAHVISTAMAT JASENMAKSUT 1992

Henkilojasenmaksut
Varsinainen henkilojasen
Opiskelija

Toissijainen jasen (jos jo kuulut toiseen yhdistykseen liitossa)

Perhejasen (jos samassa perheessa on jo joku henkilojasenena)

Yhteisojasenmaksut
Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa
Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15 - 50 henkiloa

Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloa

Suuret ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa

Pienet ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus alle 50 henkiloa
Toissijaiset yhteisojasenet

MK
220

100

50

50

*

*

**

**

MK

4360 ***

2180 ***

1100 ***

2180 ***

1100 ***

1100 *

[*] Sisaitaa jasenetuna Tietoviikon ja vaihtoehtoisesti joko MikroPC tai Tietoverkko.
[**] Ei sisalla jasenetuja.
[***] Sisaitaa jasenetuna lehdet Tietoviikko, Tietoverkko ja MikroPC seka yhteisojasentiedotteet ja -julkaisut

Vuoden loppupuoliskolla liittyvilla maksu on puotet koko vuocten maksusta.
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PC-Kayttajat ry:n esittely

PC-Kayttajat ry on tyossaan tai harrastuksenaan PC:ta

kayttavien yhteenliittyma. Yhdistys kuuluu jasenjarjes-

tona Tietotekniikan liittoon.

Yhdistys kuuluu jasenjarjestona Tietoteknii-
kan liittoon ja on yksi liiton nopeimmin kasva-
vista yhdistyksista. Muutamassa vuodessa
PC-Kayttajat on raivannut tiensa liiton nelja'n-
neksi suurimmaksi yhdistykseksi ja ilmeisesti
vuoden 1992 alussa siita tulee liiton toiseksi
suurin jasenjarjesto. Yhdistyksen jasenmaara
on marraskuuhun 1991 mennessa kasvanut
n. 1130 henkiloon. Yritysjasenia on jo 11.
Suurin osa jasenista asuu paakaupunkiseudul-
la ja yhdistyksen toiminta keskittyykin pa'aa-
siassa Helsingin tienoolle. Muualla maassa
asuvat hyotyvat yhdistyksen jasenyydesta
siten, etta he saavat kolmasti vuodessa
julkaistavan PC-Kayttaja -lehden ja jasentie-
dotteet. llmeista on myos, etta monet arvos-
tavat jasenyydesta koituvia muita etuja:
Tietotekniikan liiton jasenetuna kaikki saavat
Tietoviikko -lehden ja vaihtoehtoisesti
MikroPc- tai Tietoverkko -lehden. Lisaksi etui-
hin kuuluu liiton julkaisema ATK-vuosikirja.
Oy Talentum Ab myontaa liiton jasenille 27
% alennuksen MikroPC -lehden tilaushinnasta
ja Erikoislehdet Oy Tietokone -lehdesta 30 %
PC-Kayttajat ry:n jasenille.

Toiminta

Yhdistyksen toiminta koostuu tiistaikokouk-
sista, jasenlehden julkaisemisesta, elektroni-
sen postilaatikon yllapidosta ja julkisohjelmien
valityksesta. Tiistaikokous on vapaamuotoi-
nen tiiaisuus, jossa keskustellaan jostakin
aktueilista ja yieisests kiinnostavasta aiheesta
- kokous myos tavallisesti alustetaan, jotta
mukanaoiijat saisivat kunkin aiheen jucnesta
kiinni. Myos mita tahansa muuta ajankohtais-
ta aihetta voidaan kasitella ja vapaa keskuste-
lu ei suinkaan ole kiellettya.

Alustus ja mahdollinen keskustelu pyritaan
referoimaan seuraavaan PC-Kayttaja -lehteen,
jotta paikalta poissa olieetkin saisivat kasityk-

sen asiasta. Kokoukset pidetaan ATK-
Instituutin tiloissa Ita-Pasilassa Helsingissa
joka kuukauden toinen tiistai klo 17. Esimerk-
kina tiistaikokousten aiheista on alia luettelo
vuodelta 1991:

Helmikuu: Naytonohjaimet ja monitorit

Maaliskuu: Tietoliikenne ja sahkopostilaatikot

Huhtikuu: Kannettavat mikrot

Toukokuu: DR-DOS-kayttojarjestelma ja
4DOS-komentotulkki

Lokakuu: MS-DOS 5-kaytt6jarjestelma

Marraskuu: Mikrojen diagnostiikka

Joulukuu: Mikrojen grafiikka, ohjelmat ja
standardit

Yritysvierailut pyritaan suuntaamaan kiinnos-
taviin kohteisiin, joissa on jotain uutta esitet-
tavana. Vierailuja on yleensa ollut 2-3 seka
syys- etta kevatkaudella.

Kolmanneksi, yhdistys julkaisee jasenlehteaan
PC-Kayttajaa, joka ilmestyy ainakin kolmesti
vuodessa. lehden artikkelit ovat paaasiassa
jasenien itsensa kirjoittamia, joten kaikilla on
nain mahdollisuus saada oma artikkelinsa
julkaistuksi lehdessa. lehti on myos yksi
yhdistyksen tiedotuskanavista. Muita valinei-
ta ovat jasenkirjeet, joita postitetaan yleensa
alkusyksysta ja -kevaasta, jotta tapahtumat ja
ajat saadaan jasenien tietoon.

Yhdistyksella on oma sahkopostilaatikkonsa,
joka myos toimii tehokkaana ja nopeana
tiedotusvalineena niille, joilla on mahdollisuus
ottaa yhteys purkkiin modeemeitse. Purkki on
rakennettu Unixin pa'alle, joten sinne voi olla
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yhtaaikaa yhteydessa monia kayttajia - talla
hetkella siihen on hankittu kaksi puhelinlinjaa,
jotka ovat numeroissa 90-608070 (V.32bis,
vain jasenille klo 14-21} ja 90-6121545
(V.22bis, vapaasti kaikkien kaytettavissa).

Purkissa on lukematon maara erilaisia keskus-
telualueita, joihin kayttajat voivat kirjoittaa
mielipiteitaan, kommenttejaan ja kysymyk-
sia'an. Aiheet vaihtelevat mikroihin ja ohjel-
miin liittyvista alueista (Ohjelmointi, C,
Pascal, MS DOS, Hardware) kauenpana
tekniikasta oleviin aihepiireihin (Elokuvat,
Tiede, Jokes, Huuhaa). Purkissa voi myos
lukea kolmattasataa erilaista yliopistojen
valista Internet -tietoverkosta saatavaa
Usenet News -keskustelualuetta.

Elektronisen postilaatikon kautta voi esimer-
kiksi saada hammastyttavan nopeasti
vastauksen vaikkapa johonkin ohjelmointip-
robleemaan, jos vain joku muu purkin kaytta-
jista sattuu tietamaan vastauksen kysymyk-
seen. Postilaatikossa on nimensa mukaan
kaytettavissa myos postipah/elu, jolla kaytta-
jat voivat lahettaa yksityisia viesteja toisil-
leen, joko purkin sisalla tai postipalveluihin -
julkisille keskustelualueille kirjoitetut viestit-
han ovat kenen tahansa luettavissa ja
kommentoitavissa.

MikroPC -lehdella on myos purkki, jossa PC-Kayttajat
ry:lla on oma keskustelualueensa nimeltaan PC-Kayttajat.
Paaosa keskustelusta kaydaan kuitenkin yhdistyksen
omassa PCUF -purkissa. MikroPC:n toimiikin vain tiedo-
tuskanavana yhdistyksen tilaisuuksista.

Yhdistyksen tarkeimmat toimihenkilot

Puheenjohtaja (-1991): Ari Jarmala, puh.
912-1441(ty6)

Puheenjohtaja (1992-): Kimmo Ollikainen,
puh. 90-315437 (koti)

Sihteeri: Ari Rautiainen, puh. 90-8042140
(koti)

Taloudenhoitaja (-1991): Kari Kiravuo, puh.
90-1524787 (tyo)

Taloudenhoitaja (1992-): Ari Jarmala

Lisatietoja yhdistyksen toiminnasta

Yhdistys yleensa: Ari Jarmala

Tiistaikokoukset: Kimmo Ollikainen

Julkisohjelmat: Raimo Janka, puh.
90-174772 tai Ari Jarmala

Liittyminen yhdistykseen

1) Hanki Tietotekniikan liiton henkilo- tai
yhteisojasenlomake joko ylla mainituilta toimi-
henkiloilta tai mieluimmin suoraan Tietoteknii-
kan liitosta, Tulkinkuja 3, 02600 ESPOO,
puh. 90-5121255, FAX 90-5121276.

2) Ta'yta lomake siina olevien ohjeiden
mukaan. Rastita ruutu "PC-Kayttajat" joko
ensisijaisen- tai lisajasenyyden kohdalta (lisa-
jasen olet, jos olet ensisijainen ja'sen jo
jossain muussa Tietotekniikan liiton yhdistyk-
sessa). Kirjoita lisaksi kommenttisi haluatko
Tietoviikon lisaksi MikroPC- vai Tietoverkko-
lehden jasenetuna.

3) Toimita taytetty lomake Tietotekniikan liit-
toon (ks. osoite ylla), yhdistyksen toimihenki-
loille tai postiosoitteella PC-Kayttajat ry, PL
494, 00101 Helsinki. Kun lahetat liittymislo-
makkeen suoraan Tietotekniikan liittoon, saat
jasenetusi alkamaan mahdollisimman nopeas-
ti, jolloin alat saada liiton jasenetuna mm.
Tietoviikko -lehtea. Yhdistys kirjaa sinut ja'se-
nekseen ja liitto laskuttaa sinulta jasenmak-
sun jalkikateen.

4) Muista viela, etta yhdistys on yhta kuin
sen jasenisto. Osallistu siis tapahtumiin,
kysele asioista, ja kerro myos omia tietojasi ja
kokemuksiasi toisille.

Yhdistyksen postiosoite

PC-Kayttajat ry

PL 494

00101 HELSINKI

Tervetuloa siis vireaan joukkoomme !

PC-Kayttajat ry

Hallitus

18.11.1991
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VIERAILU DELLILLA

Dell Computer Oy aloitti toimintansa laman kourissa
painivassa Suomessa maaliskuun puolivalissa. Aloitus-
kokoonpano on pieni, mutta sitakin rautaisempi. Kaikil-
la on luja usko siihen, etta DELL tulee olemaan menes-
tystarina myos Suomessa.

Tata Dellin menestystarinaa tuli myos PC-Kayttajat
ry:n vaki todistamaan syyskuisella yritysvierailullaan.
Ja osanotatajamaaran runsaus todisti sen, etta
Michael Dellin idea kiinnostaa atk-alan ammattilaisia-
kin.

Yli neljastakymmenesta ilmoittautuneesta
saapui paikalle kolmisenkymmenta
PC-Kayttajaa. Tuolit riittivat kaikille, eika
poytiin tarvinnut turvautua.

Aluksi johtaja Kalevi Kivimaa kertoi Dell
Computer Corporationin taloudellisesta
tilasta ja esitteli DELL-PALVELUT. DELL-
PALVELUT ovat Dellin toiminnan selka-
ranka. Tama aihe jo kirvoitti ensimmaiset
kysymykset huollosta ja tuesta.

Dellin antama tuki ja huolto on niin uusi
asia tietokonemarkkinoilla, etta epailijoita
loytyy, varsinkin kilpailijoiden leirista.
Mutta moni Dell-asiakas tietaa, etta Dell-
Palvelut eivat ole pelkkaa huhua tai
puhetta, vaan toimivaa todellisuutta.

Kalevi Kivimaan osuuden jalkeen esitteli
tukihenkilomme Timo Soikkeli tarkemmin
Dell-Palveluita kaytannossa. Hanen
toimenkuvaansa kuuluu esimerkiksi tuki-
puheluihin vastaaminen. Timo selvittikin
yksityiskohtaisesti, miten meneteliaan,
sen jalkeen kun asiakas tilaa koneen,
unohtamatta myos omaa tarkeaa osuut-
taan asiakkaan jalkihoidossa. Timo joutui
myos vastaamaan melko teknisiinkin
kysymyksiin laitteista.

Puheiden jalkeen siirryttiin pitopoytien
aareen. Jokainen otti pienta purtavaa ja
alkoi tutustua esilla oleviin esitteisiin ja
laitteisiin. Dellilaisia tentattiin melkoisen

visaisillakin kysymyksilla, mutta uskon
kaikkien saaneen kaipaamansa vastauk-
set.

TIETOPAKETTI DELLISTA

TOIMIALA: mikrotietokoneiden valmistus
ja myynti

PERUSTETTU: 1984, Michael Dell,
Austin Texas, USA

LIIKEVAIHTO: yli 546 milj. dollaria vuon-
na 1990

HEIMKILOSTO: yli 2300 tyontekijaa vuon-
na 1990

LIIKEIDEA: 1) Teknisesti alan huippua
olevien mikrotietokoneiden kehittaminen,
valmistarninen, markkinointi ja niiden
huollon jarjestaminen ilman valiportaita.
Eli suoran yhteyden luominen asiakkaan
ja Dell Computerin valille asiakkaan koos-
ta riippumatta. 2) Vuoden huollon sisa'l-
lyttaminen mikrotietokoneen hankintaan.
3) Rajoittamattoman tuen tarjoaminen
paikallispuhelun hinnalla koko mikrotieto-
koneen kayttoian ajan. 4) Tuotteiden
jatkuvan kehittamisen varmistaminen
markkinoiden vaatimusten mukaisiksi.

Ulla Granholm, Dell Computer Oy
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PC ja lehdet

Ta'lla palstalla on tarkoitus seurata mikrotietokoneai-
heista kirjoittelua varsinaisissa PC-lehdissa seka muis-
sa lehdissa.

Kehityksen vauhti PC-maailmassa on aivan omaa luok-
kaansa ja sen seuraaminen on haaste jo sinansa. Alan
ammattilehtia ilmestyy Suomessa useita ja ulkomailla
lukematon maara seka jatkona on PC-aiheinen kirjoitte-
lu muissa lehdissa. Kukaan ei ehdi kaikkea ta'ta lukea,
mutta kotuullinen lukuharrastus auttaa kohdistamaan
oiken soft-, hardwarehankinnat ja PC-osaamisen
paranteluun kaytetyn ajan.

PC-lehdet kirjoittavat mm. seuraavista
aiheista:

Tietokone 10 / 91: Jyvat ja akanat,
WordPerfect ja 1 -2-3 vihdoin Window-
siin, Kielta oppimaan (englanti), lltalypsy
ennen sotaa, IDEoita, Omantunnon kysy-
mys (kopioinnista), Parempi myohaan
kuin ei milloinkaan (varmistusohjelmat
vertailussa), Saannollisyytta varmistami-
seen, Kuvankasittelyn varikkaat aakkoset,
Keisarin uudet vaatteet (1-2-3), Laserien
uudet vaihtoehdot (mustesuihkukirjoitti-
met vertailussa), Voimakaksikko (1-2-3 ja
Quatro Pro vertailussa), Tehokayttajan
tietokanta (FoxPro), Ikkuna onneen ?,
Mitka ihmeen DDE, DLL ja OLE, ANSI-
nappaimisto.

Tietokone 11 / 91: Prosessorikilpa kiris-
tyy, Tietokone-lehti ja PC Magazine
yhteistyohon, Itkuvirsia iama-ajalta,
Kauniimpia mikrotukihenkiloita, Virustut-
kijat kokoontuivat Jerseyila, Turvalliset
verkkotyoasemat (vertailussa), Piisirun
taival hiekasta mikropiiriksi, Jokapojan
laserit (vertailussa), Tyokaluja tositarpee-
seen (NU 6.0 ja PC Tools 7), Todelliset
muistikirjamikrot (Gridpad ja NCR 3125),
Cyrix, IIT vai Intel (matematiikkaproses-
sorit), Tilan saastoa pakkauksella, Terve-

tuloa hautajaisiin (PC:n), Tietoturvaa
mikroille ja yrityksille (kirja-arvostelu).

MikroPC 8 / 91: Lamassa rahmallaan,
Tyoasema vai PC, BBS-piratismi tulilinjal-
le, Syksy toi kirjaimia ja grafiikkavalineita,
Paljon porua, vahan villoja (Tulevaisuuden
tyoasema), Softakauppa vetaa hyvin,
rauta seisoo varastossa, Aina vain ehom-
pi Lotus - nyt 1-2-3/W, The Ultimate PC,
Novell saanut uusia haastajia, Kayttoo-
notto tapahtuu yllattavan nopeasti
(Taloushallinnon ohjelmistot), Visual
Basic mullistaa Windows-ohjelmoinnin,
Intel, IIT ja Cyrix vaihtoehtoina, Na'ytta-
vyys lahtee ohjaimesta, Windows-
esitysohjelmien karkikaarti, Kuva ja aani
osaksi esitysta, Pakkomielteena ehdotto-
muudet, Hyppyja ilman aputiedostoja,
Onko lounas ilmainen ?, Desktop thin-
king.

MikroPC 9 / 91: Mikrot, tuottavuus ja
tyonteko, Skannereiden uusi standard!
(ScanJet He), PC Tools 7.0 ja Windows
ne yhteen soppii, WordPerfect ja Micro-
soft avaavat Suomen toimistot, ICL
keskittaa mikrojen tuotekehityksen
Suomeen, Applen ja IBM:n sopimus alle-
kirjoitettiin, Katukauppa ka'y olemassao-
lon kamppailua (mikroilla), Miten
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PC-lehdet kirjoittavat mm. seuraavista
aiheista (jatkoa edelliselta sivulta):

Windows kuriin ?, Tarkkuutta Windows-
grafiikkaan (Grafiikkakortit vertailussa),
386SX perustyoasemaksi vertailu),
Matkalaisen tulostajat, Salkkujen johto-
tahdet, Pienen yrityksen yhteyspaketti,
dBase ja haastajat, Hyperohjelmointi
ryhmatyoksi, Taisto kayttoystavallisyyden
kanssa.

Yritysmikrot 4 / 91: IBM ja Apple liittou-
tuivat, Kynamikro on todellinen muistikir-
jamikro, Mikrosta yhteys moneen palveli-
meen, 10 vuotta PC-kauppaa, UNIX
toimii mikroissakin, Oppiiko tietokone
ajattelemaan, Helpon ohjelman suunnitte-
lu on vaikeaa, Selvakielisesta kohinaksi,
Hyoty ja taloudellisuus (tietojarjestelmis-
sa), uuden sukupolven ohjelmointia
(Visual Basic), Cobolista SQLServeriin,
Mikrotukihenkilon paivakirja.

Byte November 1991: The Real Compu-
ter Revolution, Momenta Points to the
Future, A Peck of New Apple Macintos-
hes, Sweet Memory, Digital Research
Creates a Better DOS, Destroying the
GUI Mess with Masai, Inside Pandora's
Box, Stellar Attractions (User's Column),
That Pesky 640-KB Barrier, The Public
Speaks on OS/2 vs. Windows, The
Single-Chip PC, LISP, Faster Packet
Networks, Portability and the GUI, Mix
'n' Match LAN, The Next Best Thin to
the Paperless Office, Peer LANs Offer a
Low-Cost Network Alternative, New 3-D
Graphics engines Give PCs Workstation
Power, Photoshop vs. ColorStudio: Their
Battle Reaches New Heights, Printf Plus,
Modular-CPU Designs, Setting Up Shop,
PCs to Workstations, Dealing with
System Errors.

Kauppalehti Optio (21.11.1991) on
uhrannut pera'ti nelja sivua artikkelille
"Kolmen taistelu". Jutun taisteleva
kolmikko on tietysti IBM, Apple ja Micro-
soft. Samaa aihetta on lehdissa kasitelty
syksyn aikana monet kerrat ja toki tama
aiheellistakin on. Aiheeilista sikali, etta
tama kolmikko pyorittaa tahtonsa mukaan
suurta joukkoa ihmisia ja miljardien raha-
summia. Meistakin useimmat kuulumme
siihen suureen pyoritettavien joukkoon,
josta ne rahatkin (miljardit) kerataan. KL
Optio on talla kertaa paneutunut mikrotie-
tokoneiden olemukseen perusteellisesti.
Ehkapa tama artikkeli hieman auttaa
ennustamaan tulevaa kehitysta alallam-
me.

Helsingin Sanomat 4.12.1991 valistaa
kuluttajia kokosivun artikkelilla "Tietoko-
neen osto vaatii perehtymista ja hintojen
vertailemista". Mikrotietokoneen kulutta-
jiksi on siirtynyt ja edelleen siirtymassa-
suuri joukko ihmisia, jotka haluavat oman
laitteiston kotiin. Tyopaikoilla ammattilai-
set hoitavat hankinnat ja useimmat
PC-kayttajat saavat laitteen poydalleen
heidan toimestaan. Jos ei toimi, niin
silloin vain kova valitus paalle ja syyllisille
(niille muille) halutaan rangaistus. Kun
hankkii kotiin omalla rahalla PC-laitteita,
niin virheostoksista joutuu syyttelemaan
vain itseaan. Tassa asiassa HS tarjoaa
lukijoilleen runsaasti hyvia neuvoja.

Tietoviikko 28.11.1991: Tietoviikon luki-
jat tuskin kuuluvat innokkaisiin piraattioh-
jelmien kayttajiin ja voivat nukkua edel-
leen yonsa rauhassa. Mielenkiintoinen
pikkuartikkeli tassa lehdessa kertoo
Complex Softbankin ja sen kayttajien
joutuneen rikospoliisin kuulusteluihin.
Sivistys- ja oikeusvaltiossa na'in pitaakin
olla, jotta jarjestys sailyy ja me kaikki
voimme nukkua yomme rauhassa.

Valto P. Koskinen
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PC-TIEDOTTEET

Kansi

Lopultakin yhdistyksemme tunnusmerkki,
LOGO, on saanut lopullisen muotonsa ja
voimme sen nyt julkistaa ensimmaista
kertaa taman lehden kannessa.
LOGO-kilpailu pyorahti kayntiin vuosi
sitten, jolloin tama lehti (3 / 90) etsinta-
kuulutti yhdistyksellemme logoa. Jasen-
ten aktiivisuutta loytyi aivan riittavasti ja
nyt julkisuuteen tullut logo perustuu
kilpailuun osallistuneen Jouko Nyyssosen
ehdotukseen.

Hallitus ehti kasitella logo-asiaa lahes joka
kokouksessaan noin vuoden ajan. Tama
design-toiminta ei varmasti ollut mikaa'n
"helppo nakki" yhdistyksen hallitukselle,
mutta erinomainen lopputulos tietysti
palkitsee vaivat.
Hallituksen jasen, Anja Faven, antoi
kuvalle viimeisen silauksen. Puhtaaksipiir-
taminen suoritettiin tietysti mikrolla,
DESIGNER-ohjelrnaa apuna kayttaen.
Kuva on nyt talletettu levykkeelle erilaisis-
sa tiedostomuodoissa (-.DRW, -.EPS,
-.HP, ja -TIP). Na'in voimme itse kukin
saada helposti, tarkalleen alkuperaisen,
logokuvan esimerkiksi jasenkirjeeseen
liitettavaksi.
Nyt voimme vain ihmetella, miten yhdis-
tyksemme saattoi tulla toimeen ilman
LOGOa na'in monta vuotta !

Arvoisat PC-tuotteiden toimitta-
jat

PC-Kayttajat ry:n jasenisto lisaantyy ja
kehittyy taidoissa. llmoitus tassa lehdes-
sa tavoittaa jatkuvasti tarkeammaksi
muuttuvan PC-kayttajaryhman, joten
kertokaa tuotteistanne taman lehden

sivuilla - samalla tuette myos yhdistyksen
paaosin vapaaehtoiseen tyohon perustu-
vaa toimintaa.
llmoitushinnat: Kokosivu, mustavalkoi-
nen, monistettu 1000 mk ja puoli sivua
600 mk. Mukaan liitetty erillinen mate-
riaali sopimuksen mukaan. (Hinnat
voimassa toistaiseksi.)

Ovatko yhteystietosi muuttuneet ?

Ajan tasalla oleva jasenrekisteri auttaa
meita ja teita antoisaan yhteistyohon.
Esimerkiksi jasenetuna lahetettavat lehdet
ja kirjeet tulevat suorinta tieta perille.
Muuttuneet yhteystiedot voit ilmoittaa
katevasti postista saatavalla osoitteen-
muutoskortilla lahettamalla sen taytettyna
yhdistyksemme osoitteeseen. Posti antaa
ja kuljettaa kortin ilmaiseksi, aivan usko-
mattoman ilmaiseksi.

Kerro kokemuksistasi meillekin

Taman lehden sivuilla jasenistolla on tilai-
suus julkaista itse kirjoittamiaan artikke-
leita yhdistyksemme toimintaan liittyvista
aiheista. Kovin moni ei ole rohjennut
kayttaa tilaisuutta hyvakseen viimeksi
kuluneen vuoden aikana, mutta lehti on
toki pienen ja tuotteliaan joukon voimin
ilmestynyt yhdistyksen toimintasuunnitel-
man mukaisesti. Sina, joka et viela tana
vuonna paassyt PC-KAYTTAJA-lehden
avustajajoukkoon mukaan, voit yrittaa
uudelleen ensivuonna. Good luck !

JULKAISUJARJESTELMAT '91

Makromakko Oy on jalleen saanut
valmiiksi Julkaisujarjestelmat '91-kirjan.
Kirjaa jaetaan ilmaiseksi PC-Kayttajat ry:n
tiistaikokouksissa ja mahdollisuuksien
mukaan muulloinkin. Tarvittaessa tiedus-
tele asiaa yhdistyksen hallituksen jasenil-
ta. Kirja on erinomaisen edustava ulkoa-
sultaan ja sisaltaa taytta asiaa julkaisujar-
jestelmista, alan tuotteista seka toimitta-
jista.
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Yhdistyksemme syyskokous

PC-Kayttajat ry:n saantomaarainen syys-
kokous pidettiin 20.11.1991 Korsossa,
Korpivaara Oy:n toimitiloissa. Perintei-
seen tapaan osanottajien maara ei ollut
kovin suuri, mutta kuitenkin riittava.
Tarkeimmat kokouksen paatettaviksi
annetut asiat olivat yhdistyksen toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 1992
seka luottamushenkiloiden valinta.
Kokous valitsi yhdistykselle uuden
puheenjohtajan saantojen mukaan erovuo-
rossa olieen Dl Ari Jarmalan tilalle. Vali-
tuksi tuli Kimmo Ollikainen, joka on jo
ehtinyt esittaytya mm. yhdistyksen
kevatkokouksessa ja tiistaikokouksissa.
Ari Jarmala jatkaa edelleen yhdistyksen
aktiivisena puuhamiehena muissa tehta-
vissa. Yhdistyksen hallituksen varsinaisik-
si jaseniksi valittiin: Ari Rautiainen, Anja
Faven, Valto P. Koskinen, Samuli Kaila,
Henry Hellsten, Heikki Laaksonen ja Jari
Tuomi seka varajaseniksi Ari Jarmala ja
Lasse Kahara. Ari Rautiainen toimii lisaksi
yhdistyksen sihteerina ja jasenrekisterin
hoitajana. Tilintarkastajiksi valittiin Risto
Saarni ja Hannu Maattanen. Yhdistyksen
liittokokousedustajiksi (Tietotekniikan liit-
to) vuodelle 1992 valittiin Ari Jarmala,
Kimmo Ollikainen ja Ari Rautiainen. (PC-
Kayttaja-lehti yrittaa ensi vuonna raportoi-
da tarkemmin yhdistyksemme luottamus-
tehtavissa toimivista henkiloista.)
Tassa yhteydessa viela parhaimmat kiito-
set Korpivaara Oy:lle, joka tarjosi toimiti-
lansa yhdistyksen kokouskayttoon ja
jarjesti kokousvieraille kahvitarjoilun ym.

MikroMikko
Sinua

Onnittelemme

Lehtien uutiskynnyksen nayttaa nykyisin
erikoisen helposti ylittavan sellaiset koti-
maiset uutiset, joissa kerrotaan lomautuk-
sista, konkursseista ja tappioista. Hyvat
suoritukset jaavat vaille mielenkiintoa ?
Kaikkien aikojen suurin MikroMikko-tilaus
Bundespostilta (Saksa) lapaisi kuitenkin

uutisseulan ja lahes hapeillen siita lehdet-
kin kertoivat. Tamantapaiset kaupat ovat
kuitenkin juuri niita, joista suomalaisissa
juhlapuheissa haaveillaan. Kurjistumisen
sijaan nain syntyy hyvinvointia tanne
pohjolaan.

Rahaa kuluu ja ongelmia tulee

Englanniksi. You will get expenses and
problems. Ta'ma 90-luvun kansanviisaus
ei na'yta menevan perille Microsoftille
edes englanninkielisena versiona, vaan
yritys on perustamassa Suomeen tytaryh-
tiota. Taallahan jo kaikissa mikrotietoko-
neissa on kayttojarjestelmat, tekstinkasit-
telyohjelmat ja muut viritykset. Ei kannata
koko homma.
Ei kannatakkaan, jos uusi tytaryhtio
hoitaa asiansa huonommin kuin taalla
taha'n asti on tehty. Parempi suoritus
yleensa saa myonteisen vastaanoton ja
ongelmien ehkaisy ja ratkominen - sitahan
usein kutsutaan tyoksi (work).

Joulu ilman PC:ta

Moni saa varmasti ensimmaisen mikrotie-
tokoneensa joululahjaksi tanakin vuonna.
Heille suotakoon se ilo, etta koko jouluai-
ka menee uuden ystavan seurassa. Park-
kiintuneimmille mikrotietokoneen kayttajil-
le (putken aaressa yot ja paiva't) suositte-
len turkulaisten julistaman joulurauhan
ajaksi eroa mikrotietokoneista. Tehan
saatatte olla aivan oikeita ihmisia - viih-
dytte toisten ihmisten seurassa ja toiset
ihmiset ovat kiinnostuneita Teista ja
touhuistanne. Kokeile jo tana jouluna.

Omasta ja yhdistyksen puolesta toivotan
kaikille nykyisille ja tuleville jasenille
rauhallista ja viihtyisaa jouluaikaa muiden
ihmisten seurassa !

Valto P. Koskinen



JASENLEHDET 1992; Tietoviikko-lehden lisaksi
haluan toisena jasenlehtena

TIETO-
TEKNIIKAN

kuino HENKILOJASEN

MikroPCrn
Tietoverkon

MUUTOS LIITTYMINEN EROAMINEN
TAYTA KIRJOITUSKONEELLA TAI TEKSTAAMALLA

UUDET
TIEDOT

Suku n i m i

Yr i tyksen nimi, jos posti halutaan toimipaikkaan

Kaikki etunimet

Puhelin v i rka~aikana

Jakeluosoite, johon liiton ja jasenyhdistyksen posti halutaan Ammatt in imike

Postinumero -toimipaikka Tyonanta ja

15 Jasenlaji 11 Jasenlaji 13 Jasenlaji
~~j HenkMojasen, ~~| Henkilbjasen, ~~j Opiskeli fajasen

— [ tyonantaja maksaa jasenmaksun -1 maksaa itse jasenmaksun

Jasennumero

! i i i
Amm .koodi

i i

Jasennumero
i
!

HENKILOJASEN
Henkildjasenen tulee
kuulua ainakin yhteen

Jos tyonantaja maksaa henkilbjasenmaksun. voidaan se laskut taa suoraan yhteisojasenena olevalta tyon-
antaial ta. Tyonantajan tulee antaa tahan ilmoitukseen suostumuksensa, muussa tapauksessa jasenmaksu
veloi tetaan henkilbjasenelta

Perhejasen (samassa taloudessa ennastaan jasen; El LEHTEA)

/ANHAT
TIEDOT

Sukunimi : Kaikki etunimet

Yrityksen nimi, jos posti tu l lut toimipaikkaan Puhelin v i r ka -a ikana

i Jakeluosoite. johon liiton ja jasenyhdistyksen posti tu l lut

j Postinumero -toimipaikka

Ammattinimike

Tyonantaja

Jasenlaji
i Henkilojasen.

tyonantaja maksaa jasenmaksun

Jasenlaji
! Henkilojasen,

maksaa itse jasenmaksun

13 Jasenlaji
I Opiskelijajasen

Vaihtaessasi tybnantajaa VARMISTA JASENYYTESI jatkuminen!

ALLEKIFH
JOITUS ! Osoitetietojani

luovuttaa kaupallisiin
tarkoituksiin

Tyonantajan suostumus
I Henkilojasenmaksun saa laskuttaa

tyonanta ia i ta .

Paivamaara

Jasenen a l lek i r jo i tus

Tybnantajan allekirjoitus

liiton jasenyhdistyksista
(ensisijainen). Maksamalla
lisajasenmaksun on man-
dollista kuulua useam-
paankin jasenyhdistyk-
seen (l isajasenyysl seka
osallistua maksutta ker-
hojen toimintaan.

Osoita rastilla (x) liiton
jasenyhdistys / kerho,
johon kuulut / liityt.

I = ensisijainen
II = lisajasenyys

Asterisk! 13

Blanko 15

Datanomit ry A \ 23

Etela-Pohjanmaan TKY 8

lEte la-Saimaan TKY 9

1Helsmgm TKY

Imatran TKY

Kanta-Ham Tietotekn yhd. 20

Keski-Suomen TKY

iKymen TKY

Lahden TKY 10

Jaseneksi voi liittya kirjallisesti toimittamalla jasenlomakkeen liiton toimistoon yhdistyk-
selle. Jasenhakemus kasitellaan ja liitetaan jasenrekisteriin, minka jalkeen jasenpalvelut
alkavat (mm. jasenlehdet). Hakemuksen kasittely kestaa noin kuukauden.

Jasenmaksu laskutetaan Niton toimittamalla viitepankkisiirrolla. On erit-
tain tarkeaa maksaa saadulla viitepankkisiirrolla erapaivaan mennessa,
jotta jasenpalvelut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kestaa aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan telefaxilla (90) 512 1276, kirjall isesti tai puhelinvastaa-
jaan (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtim kestaa noin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka loytyyjasen-
lehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.

Jasenyyden iopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.

Ka'yttojarjestelmakerhon Jasenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin jasenyhdistyksista.
Kerhon jasenyys on maksuton. OtaDatan jasenyytta haetaan suoraan OtaDatalta.

Lapm TTY

Mikkelin TTY

OtaData

PC-kayt ta ia t

Pirkanmaan TKY

Pohjois-Karjalan TKY

Pohjois-Pohjanmaan TKY

Satakunnan TKY

Savon TKY

21

22

14

19

4

16

11

3

12

SYTYK.E r y .

*) VAIN DATANOMIT TAYTTAVAT!

Luokka

Tietojenkas.tieteen seura 17

| Varsinais-Suomen TKY

Ka'yttojarjestelmakerho 93

LOMAKE LAHETETAAN TIETOTEKIMIIKAN LIITTO RY:HYN
TTLHJ FRM/UNIC


