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Puheenjohtajan palsta 2/93

No niin, tata kirjoittaessani alkaa kevatkauden
toiminta kohtapuoliin olla plakkarissa - huomenna on
viimeinen tapahtuma, kevatretki. Ilmoittautuneita
retkelle lahtijoita on 29, saapa nahda kuinka moni
nukkuupommiin...

Osallistujia kevaan tilaisuuksissa on ollut niin
sanoakseni nonnaali maara. Tosin joihinkin tilaisuuksiin
olisi mahtunut huomattavasti enemmankin vakea
mukaan. Compaqilla ja kevatkokouksessa oli
molemmissa noin parikymmenta henkea, mutta
Scribonan vierailulla vain kuusi osallistujaa. Malitaako
viimemainitun osanottoa vahentanyt ajankohta klo 14
iltapaivalla? On ilmeista, etta aktiivisin osallistujajoukko
ei voi/halua/viitsi lahtea yhdistyksen tilaisuuksiin kesken
tyo- tai koulupaivan. Mukana olijoiden kannalta on
tietenkin parasta vahainen osanotto, koska yleisena
huomiona on se, etta pidot paranevat osallistujamaaran
vahetessa ja mainoslahjoja ynna muuta rekvisiittaa saa
sita enemman, mita vahemman vakea on.

Tiistaikokouksissa, joissa kasiteltiin tana kevaana
Paradoxia, Grafiikkaohjaimia, massamuisteja,
kirjoittimia ja mikrotietokoneen kokoamista ja
paivittamista itse, on niissakin ollut tavallinen, enempi
tuttu, osallistujajoukko lasna lahes joka kerran. Vakea
on tiistaikokouksissakin noin parikymmenta, vaikka
ATK-Instituutin upeilla esityslaitteilla varustettuun
luokkaan mahtuisi ainakin 60 henkea, jopa istumaan.
Kokousten asiasisallosta lienee taas tassakin lehdessa
referaatteja niita varten, jotka eivat paikalle itse
paasseet.

Tietotekniikan liitto on taas siivonnut
jasenrekisteriaan ja potkaissut ulos sellaiset jasenet,
jotka eivat kahdesta kehotuksesta huolimattakaan ole
maksaneet kuluvan vuoden jasenmaksuaan. PC-
Kayttajat ry:n osuus naista laiskimuksista oli 199
henkiloa. Nyt sitten alamme odotella erotettujen paluuta
sen jalkeen, kun huomaavat, etta Tietoviikko ja
MikroPC jaavatkin tipahtamatta postilaatikkoon...
Mutta toki jotkut olivat eronneet aivan omasta
pyynnostaankin.

Syksyn toimintaa on ehditty jo hieman retostella
hallituksessa. Yhdistetty tiistaikokous/yritysvierailu
IBM:lle jarjestetaan syyskuun 14. paivana klo 17-19.
Muu toiminta tullee sisaltamaan kaavailujen mukaan
tiistaikokouksissa CD-ROM -tekniikkaa, PC:n ohjaus-,

mittaus, ja saatosysteemeita ja salakirjoituksen
saloja. IBM:n lisaksi muita vierailukohteita kaavaillaan
Lotusille, Digitalille, ICL:lle ja Heurekaan. Mutta toki
vain, jos isannille sopii... Vierailut jarjestetaan
ei_tiistaiksi, koska jotkut jasenet ovat esittaneet
kritiikkia siita, etta liian monet tapahtumat sattuvat
syysta tai toisesta juuri tiistaiksi. No,
tiistaikokouksethan on nimensa mukaan jarjestettava
tiistaisin, mika on jo traditio. Mutta muut tilaisuudet on
nyt paatetty jarjestaa jonain muuna viikonpaivana kuin
tiistaina.

Vaikka kuluva vuosi onkin PC-Kayttajat ry:n
kymmenvuotisjuhlavuosi, ei yhdistys aio jarjestaa
mitaan varsinaista iltajuhlaa, jossa vaki juhlapuvussa
pitaa juhlapuheita. Juhlallisuudet vietetaan siten, etta
yhdistyksen tilaisuuksia jarjestetaan kenties enemman
kuin ennen ja mahdollisuuksien mukaan ne ovat hieman
juhlavampia kahvitarjoiluineen tai mita nyt
keksitaankaan. Tarkoitus on jarjestaa myos syysretki,
joka olisi aivan uutta yhdistyksen historiassa.

Hallitus on kaavaillut myos vuoden PC-kSyttajan
valintaa. Monet yhdistykset ja organisaatiothan
valitsevat ja palkitsevat jonkun toiminta-alaansa lahella
olevan merkkihenkilon. Miksei PC-Kayttajat ry:kin voisi
siis valita PC:n kayton alalla kunnostautunutta henkiloa?
Kriteereina kaytetaan mm. seuraavia seikkoja: PC:n
kayton hallinta, tunnettuus, toiminta PC:n kayton
edistamiseksi, virtuositeetti... Nimiehdotuksia saa esittaa
hallitukselle koko kesan ja alkusyksynkin ajan.

Eipa sitten muuta kuin keveaa kesaa ja leppoisia
lomapaivia!

Ari Jarmala 12.5.93
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Talla palstalla on perinteiseen tapaan
koottuna vastauksia vastaantulleisiin
sekalaisiin kysymyksiin.

PCUF-sahkopostilaatikko

Yhdistyksen purkissa PCUF:ssa (90-608 070 tai 90-
612 1545, molemmissa on V.32bis -modeemit) on nyt
koottuna COM-keskustelualueella PC-kirjat referaatit
jo 33 eri opuksesta. Tama on tiedoksi niille, jotka
kaipaavat kirjaa vaikkapa Windowsin kaytosta.
Referaatit lukaisee nopeasti lapi ja saa kuvan, millaisia
kirjoja yleensakin kaupoissa on saatavana.

Purkista voi imuroida itselleen joitakin tiedostoja,
vaikkakin valikoima on huomattavasti suppeampi kuin
varsinaisissa tiedostopurkeissa, joita yleensa maksulliset
purkit ovat. Niilla kun on varaa ostaa kayttajien
maksuilla laitteita (lue: levya).

PCUF:ssa hakemistot ja niiden sisallot nakee
komennolla DIR. Hakemistosta toiseen siirrytaan
komennolla CD. Imurointiin kannattaa kayttaa Zmodem-
protokollaa, joka kaynnistetaan komennolla SZ foo
(jossa foo on halutun tiedoston nimi, SZ <- Send
Zmodem). Tama tietenkin vain silloin, kun kayttamasi
tietoliikenneohjelma sisaltaa Zmodemin. Jos ei,
kannattaa harkita ohjelman vaihtamista tai erillisen
Zmodem-ohjelman liittamista terniikseen.

Tiedostojen lahettaminen purkkiin ei sujukaan yhta
helposti: ensin pitaa siirtya hakemistoon \upload. Siella
voi sitten komentaa RZ, ja kaynnistaa omalta
termikseltaan Zmodem-lahetyksen. Taniaii jalkeen on
siirryttava postipuolelle (MAIL) ja lahetettava
tunnukselle tar (Teemu Riipinen) viesti, jossa kerrotaan
upatun tiedoston selite - siis mita tiedosto sisaltaa. Viesti
lahetetaan mailissa komennolla SEND tar. Teemun
saatua mailia ban siirtaa tiedoston muiden kayttajien
nakyviin imuroitavaksi, jos katsoo tiedoston sen
arvoiseksi. Tama on nain hankalaa siksi, etta PCUF ei
ole tarkoitettu tiedostopurkiksi. Muissa purkeissa
uppiminen on paljon helpompaa.

Purkkikulttuuriin liittyy myos termi "off-line -luku".
Se tarkoittaa sita, etta viesteja ei lueta silloin, kun ollaan
puhelinyhteydessa purkkiin vaan vasta sen jalkeen, kun
yhteys on jo katkaistu ja annettu nain muillekin
mahdollisuus paasta kaymaan purkissa. Viestien
lukeminen on paljon hitaampaa kuin niiden imuroiminen
omalle PC:lle yhtena tiivistettyna pakettina. Off-line
pienentaa kaiken muun lisaksi puhelinlaskuja, jos soittaa
sellaiselta alueelta, jossa kaytetaan aikaveloitusta.
Helsingin verkkoryhmassahan iltaisin, 6'isin ja
viikonloppuisin talla ei kuitenkaan ole mitaan
merkitysta, koska HPY kayttaa silloin kertaveloitusta:
puhelu maksaa vajaat 50 pennia vaikka linjalla roikkuisi
perjantai-illasta klo 17:sta maanantaiaamuun klo 7 asti...
Mutta paivalla ja muista verkkoryhmista soittajille off-
line voi saastaa suuret summat rahaa.

Etaluvun eli off-line:n periaate on seuraava: purkki
tietaa, mitka ovat edellisella soittokerralla viimeksi
lukemasi viestit kullakin seuraamallasi
keskustelualueella. Tietylla komennolla (PCUF:n Usenet
News -alueella komento on READ/GRAB) purkki
kokoaa yhteen kaikki uudet viestit, joita et viela ole
lukenut, ja tiivistaa paketin jollakin hyvaksi havaitulla
ohjelmalla (PCUF:ssa Lha:lla, muissa purkeissa on
kaytossa myos Pkzip ja Arj), jotta tiedoston siirtoaika
lyhenisi. Tiedosto imuroidaan Zmodem-protokollalla
omalle PC:lle, yhteys purkkiin katkaistaan ja kaydaan
lukemaan uusia viesteja kaikessa rauhassa omalla
PC:lla. READ/GRAB tekee viesteista Lha:lla pakatun
tiedoston, joka sisaltaa kaikki uudet viestit normaalissa
7-bittisessa ASCII-muodossa. Periaatteessa mika
tahansa teksturi tai selausohjelma kykenee lukemaan
ASCII-tekstia.
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7-bittinen ASCII tarkoittaa sita, etta omat
diakriittiset merkkimme eli skandit (aao'AAO) on
muunnettu historiallisten siirtoteknisten syiden takia
merkeiksi }{|][\. Siis esim. pikku-a nakyy {-merkkina.
Parin tunnin harjoituksella oppii lukemaan sulkuja hyvin
sujuvasti... Jos ei kuitenkaan satu pitamaan tallaisesta
masokismista, voi toki aina teksturissaan kayttaa replace
(korvaa)-komentoa, jolla vaihtaa sulut oikeiksi
skandeiksi. Toinen tapa on ajaa koko tiedosto TR-
suotimen lapi, jolloin koko skandimuunnos tulee yhdella
kerralla.

Olennaisin etaluvussa on mielestani se, etta viesteja
voi lukea omassa rauhassaan omalla PC:llaan ja
kirjoittaa vastaukset omalla mieliteksturillaan (joka toki
osaa tallettaa vastaukset puhtaana ASCILna...). Lisaksi
omatunto on puhdas, koska lukeminen ei kuluta linja-
aikaa ja muutkin soittajat paasevat silloin kayttamaan
purkkia. Tyypillinen off-line -kayttaja viipyykin purkissa
vain 2 - 1 0 minuuttia per yhteyskerta, kun taas viesteja
on-line lukevat persoonat tuhlaavat purkin linja-aikaa
jopa tuntitolkulla.

Onkin olemassa purkkeja, jossa yksi linja on
tarkoitettu off-line -kayttajille ja talla linjalla aikaraja on
tyypillisesti luokkaa 10 minuuttia, jonka kuluessa hyvin
ehtii upata vastauksensa purkkiin ja imuroida itselleen
uuden viestipaketin. Purkin muilla linjoilla on sitten
pidemmat aikarajat niille kayttajille, jotka lukevat on-
line, imuroivat tiedostoja, pelaavat linjapeleja tai
chattaavat (<-chat (engl) rupatella, keskustella) muiden
kayttajien kanssa. PCUF:ssa aikarajat ovat kuitenkin
samat molemmilla linjoilla.

Ylla mainittu READ/GRAB -komento tekee ASCII-
muotoisen tiedoston, jota voi lukea suoraan teksturilla.
On kuitenkin olemassa muitakin etalukutapoja ja -
formaatteja. Yleisimmat naista ovat OMEN ja QWK.
Naissa viestipaketti on monimutkaisempi ja sen
lukemiseen tarvitaan vartavasten tehty lukuohjelma.
Monimutkaisuus tuo sitten myos enemman palveluja ja
mahdollisuuksia saataville.

OMEN-lukijoita kirjoittavat suomalaiset ohjelmoijat
ja lukuohjelmatkin ovat sen takia usein suomenkielisia.
QWK-lukuohjelmat ovat taas paasaantoisesti peraisin/
Yhdysvalloista ja siksi amerikankielisia. PCUF ei tue
OMEN:ia eika QWK:ta, joihin tormaa kuitenkin heti
muissa purkeissa.

Etalukuohjelmia on kymmenia erilaisia, jotka kaikki
tekevat periaatteessa saman asian, mutta kukin hieman
eri tavalla, eri asioita painottaen ja ulkonadltaan
erilaisina. Ohjelmia voi imuroida hyvinvarustetuista
purkeista tai Internetissa hyvista FTP-sijoista.
Kannattaa vertailla muutamaa eri ohjelmaa, koska
ohjelmien erot saattavat olla melkoisia ja kayttajien
mieltymykset erilaisia.

Prosessoreiden ylikellottaminen

Purkeista aivan toiseen asiaan, laitetekniikkaan.
Mikrojen prosessoreiden ylikellottamisesta on viime
aikoina ollut joissakin piireissa paljonkin juttua.
Ylikellottaminen tarkoittaa sita, etta emolevylla oleva
prosessorin kayttotaajuuden maaraava oskillaattori eli
kide irrotetaan kannastaan ja tilalle laitetaan
suurempitaajuuksinen kide. Talloin prosessori alkaa
toimia suuremmalla taajuudella ts. nopeammin. Mikas
tassa sitten on vikana? Koneen nopeutuminenhan on kai
hyva asia?

Ylikellottamista vastaan on kaksi seikkaa ja yksi on
sen puolesta.

Ylikellotuksen puolesta on se, etta periaatteessa
ylikellotus kannattaa aina tehda, koska siina saa
parinkympin kiteen hinnalla mikroonsa 30 - 50 % lisaa
nopeutta. Siis periaatteessa. Ylikellottamiselle on
joitakin reunaehtoja: ensinnakin emolevyn pitaa olla
suunniteltu useille eri kellotaajuuksille, jotta sen
komponentit pysyisivat ripeamman vauhdin mukana. Jos
emolevyn manuaalissa sanotaan sen toimivan eri
nopeuksilla, ja kide on asennettu kannalle eli etta sen voi
irrottaa ilman kolvaamista, voi kyseisella emolla kayttaa
todennakoisesti ylikellotusta.

Talloin katsotaan prosessorin nopeus, esim. 80386
25 MHz ja verrataan sita kiteeseen painettuun
megahertsilukemaan, jonka pitaisi tassa tapauksessa olla
joko 50 tai 25 Mhz (50 niissa tapauksissa, joissa kide
kay kaksinkertaisella taajuudella prosessoriin nahden ja
kiteen tuottama taajuus jaetaan kahdella ennen kuin sita
kaytetaan prosessorin ohjaamiseen).
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Oletetaanpa, etta loytyi 50 MHz:n kide. Marssitaan
komponenttiliikkeeseen ja ostetaan sielta samaa tyyppia
oleva yhta porrasta nopeampi kide, 66 MHz. Laitetaan
uusi kide vanhan paikalle ja kokeillaan, toimiiko mikro
kaatumatta muutaman tunnin ajan. Jos se ei lahde edes
kayntiin tai jumittuu muutaman minuutin kuluttua,
ylikellotus ei ole mahdollista kyseisella
emolevy/prosessori/vayla/laajennuskortit -kombinaati-
olla, jolloin koneeseen laitetaan takaisin vanha kide.

Koneen kaatuminen ylikellotettaessa johtuu
prosessorin/vaylan/oheispiirien ajoitusten pelivaran
loppumisesta (kone kaatuu heti) tai kuumempana kayvan
prosessorin kohinatason lisaantymisesta, jolloin signaalit
eivat enaa erotu toisistaan (kone kaatuu muutaman
minuutin kuluttua, kun prosessori on lammennyt liikaa).
Lopputuloksena voi sitten onnitella itseaan tarpeettoman
kiteen omistajana.

Kiteen vaihtamisesta ja koneen kokeilemisesta
uudella kiteella parin tunnin ajan ei pitaisi olla mitaan

PC:n komponenteille. Jos kone ei toimi, niin
:i Mitiiflr) p.i Iniitfitikaan mpnp fWcispcti riH

vaaraa PC:n komponenteille. Jos kone ei toimi, niin
sitten ei. Mitaan ei kuitenkaan mene fyysisesti rikki ja
toimimattomuus korjaantuu laittamalla vanha kide
(oikein Dam!) takaisin oaikalleen
tvii i iuiitinA'ii iuuD rvui juuiuuu uu

(oikein pain!) takaisin paikalleen.

Jos taas kone toimii moitteetta uudella kiteella,
ylikellotus ilmeisesti onnistuu. Taman jalkeen
prosessorin paalle kiinnitetaan lampoa johtavalla
tahnalla jaShdytysripa, joka haihduttaa prosessorista
siina nyt syntyvan liikalammon. Sitten tallustetaan
uudelleen kidekauppaan ja kokeillaan kepilla jaata:
ostetaan viela porrasta nopeampi kide, tassa tapauksessa
80 MHz, ja kokeillaan sitakin ylla esitetylla tavalla...

Alia taajuusportaat, MHz:

Vanha kide
16
20
25
33
40
50

Uusi kide
20
25
33
40
50
66

Ne ylikellottamista vastaan olevat seikat ovat:
ylikellotettua mikroa ei pida menna ostamaan tietamatta
ylikellotuksesta. Jos esim. ostat 33 MHz:n 386:n, mutta
koneessa onkin 25 MHz:n prosessori, sinua on petetty,
koska menetat tulevaisuuden mahdollisuuden itse
ylikellottaa prosessoria viela lisaa. Toisaalta, jos myyja
selvasti ilmoittaa, etta kyseessa on ylikellotettu 25
MHz:n 386, niin asia on ok. Talloin ostaja tietaa (muttei
valttamatta ymmarra), mita saa, eivatka petoksen
tunnusmerkit tayty.

Toinen ylikellotusongelma on se, etta prosessorissa
syntyy enemman lampoa kuin, mita sen suunnittelijat
ovat kaavailleet. Jos liikalampoa ei saada johdetuksi
prosessorista pois niin, etta se kay yhta kuumana (tai
viileampana) kuin nimellistaajuudellaankin kaydessaan,
prosessorin elinika lyhenee.

Talloin nimittain prosessoria kaynnistettaessa ja
pysaytettaessa syntyvat lampoliikkeet ovat suuremmat
kuin suunnitellut ja sirun mikrometriluokkaa olevat
hienon hienot johtimet saattavat vaurioitua. Toinen
ikaantymismekanismi on ainciden diffuusionopeuden
lisaantyminen lampotilan kohotessa: simile kerrostetut
johtimet ynna muut komponentit sekoittuvat ajan mittaan
toisiinsa kuten margariini ja vehnajauhot taikinaa
vaivattaessa. Toisaalta taas voidaan kysya, onko mitaan
merkitysta silla, etta prosessorin kestoika ylikellotuksen
takia putoaa vaikka seitsemasta vuodesta neljaan.
Tosiasia lienee, etta neljan vuoden ikaista
prosessorityyppia saa ostaa komponenttiliikkeesta
muutamalla kympilla, joten mita siita, vaikka prosessori
vuosien kuluttua lakkaisikin toimimasta.

Ari Jarmala 13.5.93 m \ -JIIK
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Toimintakertomus vuodelta 1992

Yhdistyksen toiminta jatkui suurimmil-
ta osin entisenlaisena aiempien vuosien
viitoittamaa linjaa pit kin, vaikkakin
toiminnan maara on vuosien kuluessa
pyrkinyt lisaantymaan, niin kuin onkin
syyta jasenmaaran edelleen kasvaessa.

1. Luottamushenkildt

Hallitus:

Puheenjohtaja

Varapuheenj ohtaj a

Sihteeri

Jasenet

Varajasenet

Taloudenhoitaja

Lehden paatoimittaja

Julkisohjelmat

Tilintarkastajat

Varatilintarkastaj at

Liittokokousedustaj at

Sahkopostilaatikko

Kimmo Ollikainen

Valto P. Koskinen

Ari Rautiainen

Anja Faven

Henry Hellsten

Samuli Kaila

Heikki Laaksonen

Jari Tuomi

Ari Jarmala

Lasse Kahara

Ari Jarmala

Valto P. Koskinen

Ari Jarmala

Risto Saarni

Hannu Maattanen

Heimo Sertti

Seppo Tossavainen

Ari Jarmala

Kimmo Ollikainen

Ari Rautiainen

Jari Nopanen

2. Tiistaikokoukset ja vierailul

Tiistaikokouksia pidettiin entiseen tapaan ATK-
Instituutissa, josta on toistaiseksi jarjestynyt
hienosti tilaa yhdistyksen kokouksille. Tasta
lankeaa kiitos niille yhdistyksen jasenille, jotka
ovat toissa ATK-Instituutissa. Tiistaikokouksia
pidettiin vuoden aikana 7 kertaa, 4 kevat- ja 3
syyskaudella. Kokousten aiheet olivat seuraavat:

Tiistaikokoukset

11.2. Multimedia

10.3. Tekstinkasittely

14.4. Personal Information Managers

12.5. Windows

13.10. Asiakirj atiedonhallinta

10.11. ATK-koulutus

8.12. Sahkoinen viestinvalitys

Vierailut yms.

17.3. Kevatkokous Mikrolog Oy:lla

24.3. Borland Scandinavia

23.4. Mikrolink

20.5. Kevatretki Turkuun

6.10. Grafica Oy - Tehokivi Oy

17.11. Syyskokous Kasanen Koulutuskeskuk-
sessa

1.12. Nokia Telecommunications

20. toukokuuta jarjestettiin yhdistyksen ensim-
mainen ekskursio - suuntana oli Turku ja kohtei-
na olivat Salora, ImpData ja Hartwall.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 11
kertaa.
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3. Jasenlehti

PC-Kayttaja -lehtea julkaistiin kolme numeroa.
Lehdessa oli paaasiassa yhdistyksen jasenten
itsensa kirjoittamia artikkeleita, jotka yleisesti
ottaen olivat korkeatasoisia. Enemman kirjoittajia
kaivataan, jotta lehti ei jaisi pelkastaan muutaman
henkilon aanitorveksi.

4. Jasenkirjeet

Yhdistyksen lehden lisaksi tarkeimpana tiedotus-
kanavana toimivat Jasenkirjeet, joita lahetettiin
vuoden aikana normaalit kaksi kappaletta, kevat-
ja syyskauden alussa.

5. PD-ohjelmat

Julkisohjelmien jakelussa siirryttiin entista
voimakkaammin valmiiksipureskeltujen kokoel-
mien jakeluun. Tana vuonna ei patisteltu jasenia
PD-ohjelmien hankintaan kovinkaan maaratietoi-
sesti ja niin jaettujen ohjelmakokoelmien luku-
maara vaheni yha ja jai pienemmaksi kuin vuon-
na 1991.

6. Saantomaaraiset kokoukset

Kevatkokous jarjestettiin 17.3. Mikrolog Oy:n
tiloissa Karkkilassa ja siina kasiteltiin saantomaa-
raiset toimintavuoteen 1991 liittyneet aiheet.
Samalla saatoimme tutustua Mikrologin Osborne-
tuotteisiin ja toimintaan.

Syyskokous pidettiin 17.11. Kasanen koulutus-
keskuksessa ja siina kasiteltiin saantomaaraiset
toimintavuoteen 1993 liittyvat asiat: toiminta-
suunnitelma, talousarvio ja henkilovalinnat.
Samalla saimme tietoa Kasasen toiminnasta.

rekistereista pois. Yritysjasenia oli kahdeksan.
Aivan tasmallista jasenmaaraa vuoden lopussa ei
ole tiedossa, koska jasenistossa on jatkuvaa liiket-
ta edestakaisin: liittyvia ja eroavia (lue: jasen-
maksunsa unohtaneita). Tietotekniikan liitto
laskee viralliset jasenmaarat vain elokuun lopus-
sa, koska se ratkaisee mm. liittokokousedustajien
lukumaaran. Elokuussa yhdistyksessa oli jasenia
n. 1100, joka oikeuttaa vuonna 1993 edelleen
kolmeen liittokokousedustajaan ja merkitsi, etta
PC-Kayttajat ry oli yha liiton neljanneksi suurin
jasenjarjesto kolmen tietojenkasittely-yhdistyksen
kintereilla. Ero toisena ja kolmantena oleviin oli
vain muutamia kymmenia jasenia.

8. Sahkopostilaatikko

Sahkopostilaatikko pyori koko vuoden Jari Nopa-
sen johdolla kahdella modeemilinjalla. Molem-
milla linjoilla oli nopeat V.32bis-modeemit.
Usenet News -alueita on Internet -verkosta tilattu
useita satoja. Myos sahkopostiyhteydet Internet-
tiin saatiin toimimaan.

Purkille on vakiintunut melko uskollinen kaytta-
jakunta. Muilla liiton jarjestoilla on mahdollisuus
saada purkkiin omia viestialueitaan, mutta vain
pan ryhmaa on kayttanyt oikeuttaan.

Helsingissa 10.03.1993

PC-Kayttajat ry
Hallitus

7. Jaseninaara

Yhdistyksen jasenmaara kohosi vuoden loppuun
mennessa n. 1200 henkiloon sen jalkeen, kun
jasenmaksunsa maksamatta jattaneet oli siivottu
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PC-Kayttajat ry:n historiaa

Taustaksi

Mina olen niin vanhaa vuosikertaa, etta muistan
hyvin ajan ennen kuulakarkikynaa, ennen televi-
siota, ennen sahkokirjoituskonetta, ennen transis-
toria. Ensimmainen rakentamani radio oli kideko-
ne, joka ei tarvinnut verkkovirtaa eika paristoja.
Osaan myos kayttaa laskutikkua.

Edella olevaa miettiessani olen yha uudelleen
paatynyt toteamaan, etta minun aikanani eletyt
vuodet ovat olleet maailmanhistorian parasta
aikaa. Koskaan aikaisemmin ihmiskunnan kehitys
ei ole edennyt nain huikeasti yhden ihmisian
aikana. Koskaan aikaisemmin ei ihmisen elamaa
ole helpotettu niin monilla uusilla laitteilla ja
menetelmilla.

Luulen, etta koskaan tulevaisuudessakaan ei enaa
tapahdu, tai ei ainakaan huomata nain suurta
etenemista ihmisian aikana. Lahtotaso on nimit-
tain nyt niin paljon korkeammalla, etta suhteelli-
sesti ottaen muutos ei enaa ole samalla tavalla
mullistava. Sita paitsi nyt alkaa tulla esiin kehi-
tysta jarruttavia tekijoita, tyottomyytta, saasteita,
ihmiskunnan vaestorajahdys ja muuta sen kaltais-
ta.

PC-KAYTTAJAT RY:n olemassaolon 10:s vuosi
tayttyy tana kesana. Se on pitka ika PC-maail-
massa, vaikka se on teknisen kehityksen lyhyessa
historiassa vain vilauksen poikanen. Minulla on
ollut ilo olla mukana monissa uuden tekniikan
riennoissa. PC-KAYTTAJAT ry:ssa olen ollut
ensimmaisesta toimintavuodesta saakka, yli
puolet ajasta toimihenkilona, viime vuosina
kyllakin yha aanettomampana rivijasenena.

Katsaus PC-Kayttajat ry:n 10 - vuotis-
kauteen

Yhdistyksen perustaminen

Kesalla vuonna 1983 kokoontui joukko tietotek-
niikan ammattilaisia miettimaan miten olisi
suhtauduttava uuteen tulokkaaseen PC:hen, jotta
sen kayttoon paastaisiin mahdollisimman pian
sisalle. Monet naista ennakkoluulottomista ihmi-
sista olivat taustaltaan suurkoneymparistossa
aloittaneita, mutta he kaikki olivat nuoria tai
ainakin nuorenmielisia. Monet 'oikeat tietoko-
neihmiset" eivat siihen aikaan halunneet edes
tikulla koskea PC:hen, moiseen leikkikaluun.

Keskustelujen tuloksena perustettiin PC-Kayttajat
19.7.1983. Ensimmainen hallitus toimi n. puoli
vuotta kevaan 1984 vuosikokoukseen saakka. Se
koostui kuudesta henkilosta: Kari Salo (pj.),
Martti Pitkanen (vpj.), Osmo Jauri, Pasi Koivu-
saari, Paavo Martikainen ja Risto Saarni. Yhdis-
tysta perustettaessa jatettiin samalla rekisterointi-
hakemus yhdistysrekisteriin.

Heti alussa oli tarkoitus, etta yhdistys liittyisi
silloiseen Tietojenkasittelyliittoon mahdollisim-
man pian. Tahan liittymiseen oli kuitenkin edel-
lytyksena muistaakseni 30 jasenen maara, mika
oli ensin hankittava. Vuodeksi 1984 nimetty
hallitus, Sakari Ikonen (pj.), Osmo Jauri, Kari
Kiravuo, Martti Laiho, Pekka Lahti, Paula Miina-
lainen, Martti Pitkanen ja Risto Saarni, ryhtyi
ponnella tiedottamaan yhdistyksesta ja keraamaan
tarvittavaa jasenmaaraa.

Tarkoitusperat

Yhdistyksen tarkoituksena oli PC-maailmaa opet-
televien ihmisten saattaminen toistensa yhteyteen,
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jotta he voisivat verrata pulmiaan toisten alalla
haparoivien kanssa, ja oppisivat tarvittavat tiedot
ja taidot kaytannon kokemuksia toisilleen jakaen.
Niinpa perustettiin heti tyoryhmia, jotka jarjesti-
vat luento- ja keskustelutilaisuuksia, laite- ja
ohjelmistoesittelyja seka yritysvierailuja.

Jaseniston PC-tiedon taso, toiveet ja tarpeet ovat
kymmenen vuoden aikana nousseet huimasti.
Koulujen atk-opetuksenkin vaikutus on alkanut
nakya nuoremmassa jasenistossa. Tietokonealan
ummikkoja tulee vastaan entista harvemmin.
Yhdistyksen toimintamuodot ovat myotailleet tata
kehitysta. Silti yhdistyksen alkuperainen tarkoi-
tus, alan keskustelufoorumina toimiminen, on
edelleen yhta merkittava ja ajankohtainen kuin
yhdistysta perustettaessa.

Jasenisto

Osa jasenista on kuulunut yhdistykseen vain
muutamia vuosia, ja tarpeellisen PC-tietouden
kahmittuaan se on kadonnut suureen tuntematto-
maan. Monet ovat kuitenkin pysyneet yhdistyk-
sessa vuodesta toiseen. Jasenena pysymista ovat
myohempina vuosina edistaneet runsaat lehti- ja
muut edut, jotka kuuluvat jasenmaksun maksa-
neille.

Yhdistyksen henkilojasenmaara on vuodesta
toiseen koko ajan noussut, vaikka nykyinen niuk-
kuus onkin hidastanut kasvunopeutta. Kehitys on
kuitenkin selvasti osoittanut yhdistyksen tarpeel-
lisuuden. Seuraavassa jasenmaaran kehitys.

Yhdistyksen luonne on enemman henkilo- kuin
yritysjaseniin painottuva, eika yritysjasenia ole
aktiivisesti kalasteltu. Yritysjasenten maara oli
vuonna 1982 yhdeksan kpl.

Kaikista jasenista n. 70 %:n postiosoite on
Helsinki-Riihimaki sateena piirretyn ympyran
si sail a.

Toimintamuodot

Aluksi yhdistys toimi varsin vapaamuotoisina
tyoryhmina, jotka kalusivat jonkin entysalueen
tietoutta, kunnes oli aika siirtya seuraavaan aihee-
seen. Ensimmaisena toimintavuonna muodostet-
tiin viisi silla hetkella tarpeellista tyoryhmaa,
jotka nimettiin info-, kayttqjarjestelma-,
tiedotus-, ohjelmien integrointi- ja tekstinkasitte-
ly/taulukkolaskentatyoryhmiksi. Myohemmin
ryhmia yhdisteltiin, kun toiminta-alueet alkoivat
menna paallekkain. Kun alkoi tuntua silta, etta
jokin ryhma oli tehtavansa tehnyt, se lopetettiin.
Vahitellen alkuperaisen tyyppinen tyoryhmatoi-
minta paattyi kokonaan.

Erillisena toimi vuoden 1986 tienoilla tietokonea-
vusteisen opetuksen ryhma yhdistyksemme ja'se-
nen Tuija Matikan vetamana. Siina oli parhaim-
millaan noin 100 osanottajaa. Tama ryhma lopetti
toimintansa alan ohjelmistotarjonnan selvitet-
tyaan.

Kun yhdistys oli pieni, eivat kokoontumistilat
muodostuneet ongelmaksi. Pienetkin firmat saat-

Jasenmaara

co 't in CD t̂ -co oo co co co
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toivat vastaanottaa vaikkapa yhdistyksen koko
jasenkunnan. Aika pian jasenmaara kasvoi yli
taman rajan. Monille erikokoisille yhdistyksille
tyypilliseen tapaan kokoontumisten henkilomaara
on silti pysynyt keskimaarin 25 henkiliin tienoil-
la, eika tilantarve ole tullut ylivoimaiseksi.
Kaytannon syista kokoontumiset ovat painottu-
neet Helsingin seudulle.

Poimintoja aktiviteeteista

ajan tata kenttaa. 80-luvun lopulla Ari Jarmala
alkoi koota ja jaella omakustannushintaan
hyodyllisimpien PD-ohjelmien koostedisketteja.
Tama toiminta on saavuttanut suuren menestyk-
sen ja se toivottavasti jatkuu edelleen.

Jasenkyselyt

Vuosien varrella on tehty kaksi jasenkyselya,
vuoden 1984 lopulla ja vuoden 1986 lopulla.
Hallitus on pyrkinyt ottamaan tulokset huomioon
toimintaa suunniteltaessa.

Koulutustoiminta

Vuoden 1984 tienoilla harkittiin koulutusbisnek-
seen lahtoa, koska kysyntaa oli kovasti. Yksi
koulutustilaisuus pidettiinkin. Sitten kuitenkin
paatettiin, etta silloisen n. 50 hengen yhdistyksen
voimavarat olivat liian pienet kilpailuun sellaisten
paatoimisten kouluttajafirmojen kanssa, joita
samaan aikaan syntyi joka puolelle.

Tietotekniikkakilpailu

Yhdistyksen nimi esiintyi 80-luvulla useana
vuonna yhtena jarjestajana koululaisten vuotui-
sessa tietotekniikkakilpailussa. Yhdistyksen osal-
ta yhteyshenkilona oli Sakari Ikonen, joka vaikut-
ti ansiokkaasti kilpailun jarjestelytoimikunnassa.

Public Domain-ohjelmiston keraaminen ja
jakelu

Melko varhaisessa vaiheessa alkoi jaseniston
keskuudessa ilmeta kiinnostusta ilmaisohjelmiin
ja ns. share ware-ohjelmiin. Tallaisia ohjelmia
alkoikin eraille jasenillemme kertya runsain
mitoin. Aluksi ei ollut edes virusvaaraa.

Pulmaksi muodostui ohjelmien lajittelu, testaus ja
jakelu, kun materiaalivirta oli suuri. Vuosien
varrella jarjestettiin kopiointitilaisuuksia, joissa
halukkaat saivat kopioida kaytettavissa olevaa
PD-aineistoa. Raimo Janka hoiti vuosikausien

Yhteyksia lehtiin

Mikro-lehti ehdotti vuoden 1985 tienoilla, etta
yhdistyksen piirista kerattaisiin joukko ihmisia
kirjoittamaan alan aiheista pienia opastavia juttu-
ja lehden aloittamalle TC-kulttuuria'-palstalle.

Hallitus katsoi, etta yhdistys ei voi tahan sitoutua,
mutta lehti voi sopia vapaaehtoisten yhdistyksen
jasenten kanssa suoraan asiasta. Nain kavikin, ja
kolmikko Sakari Tkonen, Raimo Janka ja Kari
Kiravuo kirjoitteli lahes parin vuoden ajan
lehteen. Alan laajennuttua ja lehden tekstitarpeen
seka kirjoittajakannan lisaannyttya ryhma jattay-
tyi syrjaan tasta toiminnasta.

Toisenlainen yhteys kaynnistyi, kun Mikro-lehti
valmisteli oman elektronisen postilaatikon hank-
kimista. Sen oli toimittava toisaalta yhteysvali-
neena, jonka kautta kirjoittajat voi vat toimittaa
kasikirjoitukset lehteen, ja toisaalta oli kyseessa
lehden lukijoille tarkoitettu palvelukanava. Kun
laatikko kaynnistyi, tarjosi lehti PC-Kayttajien
jasenille omaa suljettua aluetta laatikosta. Mikro-
lehden yleisessa postilaatikossa kay keskustelu
edelleen vilkkaana. Lehti julkaisee kiinnostavim-
mat aiheet ja puheenvuorot. PC-Kayttajat ry:n
nykyinen puheenjohtaja Ari Jarmala on usein
esiintynyt nailla palstoilla ja on siella nakynyt
muitakin hallituksen jasenia.

Yhteistyo alan lehtien kanssa on poikinut myos
tilaushintaetuja seka MikroPC-lehdesta etta
Tietokone-lehdesta.
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Elektroninen postilaatikko

Kun jasenmaara oli pieni, ei katsottu voitavan
yllapitaa omaa elektronista postilaatikkoa, vaikka
sellaisella olikin kysyntaa, kun ymparilla perus-
tettiin boxeja innokkaasti. Moni niista kuitenkin
lopetti nopeasti, kun kukaan ei jaksanut hoitaa
niita. 80-luvun puolivalissa A-lehdet aloitti
VAXI-postilaatikkonsa, johon monet yhdistyksen
jasenista liittyivat ja johon saatiin sovituksi oma
suljettu alue yhdistykselle. VAXI oli aluksi
maksuton, jolloin kayttajarnaara kasvoi suureksi,
ja linjat ruuhkautuivat pahasti. Tama vahensi
jasentemme intoa laatikon kayttoon. Tilaa tuli
kun VAXI muuttui maksulliseksi, mutta meidan
jasenistomme oli jo kyllastynyt siihen.

Seuraavaksi tutkittiin erilaisia tarjoutuneita
mahdollisuuksia, mm. yhteiskayttoa MIKRO-
lehden aloittelevan postilaatikon kanssa. Nama
eivat kuitenkaan tarjonneet sellaisia ratkaisuja,
joita yhdistyksen hallitus etsi.
Sitten PC-Kayttajat ry:n jaseniston keskuudesta
ilmaantui Jari Nopanen, joka oli valmis Raimo
Jangan sivustatuella rakentamaan yhdistykselle
postilaatikon. Hanke naytti toteuttamiskelpoisel-
ta, ja se kaynnistettiin vuonna 1986. Viimeksi
kuluneiden vuosien aikana postilaatikon laiteva-
rustus on pantu ajan vaatimuksia vastaavaksi ja
tarjolle on tullut julkinen keskustelualue Usenet
News.
Oma boxi ristittiin PCUF-nimiseksi (tulee sanois-
ta PC Users of Finland). Se on tayttanyt varsin
hyvin tarkoituksensa ja sita yllapitava Nopasen
ryhma ansaitsee suuren kiitoksen sinnikkyydes-
taan. Tama toimintamuoto on onneksi niidenkin
kaytettavissa, jotka eivat asuinpaikkansa etaisyy-
den takia voi usein osallistua kokouksiin ja
vierailuihin.

Yhdistyksen toiminnan muodollinen
puoli

Saannot

Alkuperaisia yhdistysrekisterin hyvaksymia saan-
toja on muutettu yhden kerran, vuonna 1987.
Silloin siirryttiin yhden saantomaaraisen kokouk-
sen jarjestelmasta kahteen vuotuiseen kokouk-
seen. Samalla maariteltiin hallitukseen kaksi
varajasenpaikkaa. Nama muutokset paransivat
oleellisesti toiminnan jantevyytta.

Hallitus

Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen
syyskokouksessa. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja
5 - 7 varsinaista seka kaksi varajasenta. Varsinai-
sista jasenista kukaan ei voi olla yhtajaksoisesti
yli kolmea vuotta hallituksen jasenena, paitsi jos
tulee valituksi puheenjohtajaksi, jossa tehtavassa
voi myos olla korkeintaan kolme vuotta yhteen
menoon.

Hallitus on pitanyt koko yhdistyksen toiminnan
ajan talviaikana keskimaarin yhden kokouksen
kuukaudessa.

Hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet:

1983-84 Kari Salo, kaytannossa
varapuheenjohtaja Martti
Pitkanen

1984-85 Sakari Ikonen

1986-88 Kari Kiravuo

1989-91 Ari Jarmala

1992 Kimmo Ollikainen

1993- Ari Jarmala

Hallituksen varsinaisina jasenina on vuosina
1983-1993 toiminut kaikkiaan 38 eri henkiloa.
Hallitseminen on ollut kovasti miesvoittoista,
silla naiden joukossa on ollut vain nelja naista,
vaikka yhdistyksen jasenistossa on runsaasti
naisia.



PC-KAYTTAJA 1 / 93 SIVU 15

Sihteerit

Sihteereiksi on valittunuoria aktiivisiahenkiloita.
Usein naiden toimiaika on jaanyt lyhyeksi ulko-
maille muuton tai muun pakottavan esteen vuok-
si. Pitkaan toimi puheenjohtaja myiis sihteerina,
tai kaytettiin kiertavaa sihteerivuoroa. Vasta Ari
Rautiaisen tultua sihteeriksi vuonna 1990 tuntuu
yhdistys saaneen pitempiaikaisen, tunnollisen ja
taitavan hoitajan talle pallille.

Yhdislyksen kokoukset

Toiminnan painopisteen siirtyessa tyoryhmista
saannollisiin kokouksiin tarvittiin kokouspaikkoja
ja oli luotava vakiotapahtumien ketju. Toiminta
organisoitiin saantomaaraisten kokousten lisaksi
kahteen linjaan: tiistaikokouksiin ja yritysvierai-
luihin. Kun yhdistyksen hallitukseen kuului
80-luvun puolivalissa ATK-Tnstituutin silloinen
atk-paallikko Pertti Huotari, ja kun eras yhdistyk-
sen alkuaikojen kantavista voimista, Martti
Laiho, siirtyi niihin aikoihin ATK-Instituutin
opettajaksi, paastiin hyvaan yhteistyohon insti-
tuutin kanssa. Parhaiten yhteistyo on nakynyt tiis-
taikokouksissa, jotka on voitu pitaa instituutin
tiloissa.

Saantomaaraiset kokoukset

Yhdistyksen saantomaaraisia kokouksia on kaksi.
Kevatkokouksessa kasitellaan edellisen vuoden
tilinpaatos ja vastuuvapaus, syyskokouksessa
valitaan seuraavan vuoden hallitus. Nama
kokoukset on pidetty joskus yritysvierailuina ja
valilla niiden yhteydessa on ollut esitelmia.
Joskus on vain tyydytty kasittelemaan viralliset
asiat.

Tiisfai kokoukset

Tiistaikokouksia on jarjestetty ATK-instituutin
tiloissa n. vuodesta 1986 alkaen talvikausina
kuukausittain, aina kuukauden toisena tiistaina.
Vuonna 1990 jarjestettiin tiistaikokouksia

kahdeksan, v. 1991 seitseman ja v.
seitseman kertaa.

1992 myos

Yritysvierailut

Yritysvierailujakin on pyritty jarjestamaan talvi-
kausina kuukausittain. Niiden ajankohta on riip-
punut yritysten mahdollisuuksista, joten niita on
pidetty epasaannollisemmin valein. Vuonna 1990
yrityskaynteja oli 9, v. 1991 8 ja v. 1992 7.

Palkitsemiset

Yhdistyksen saannoissa ei ole mainintoja
huomionosoituksista. Naita voidaan siita huoli-
matta kayttaa luomalla yhdistykselle sopiva
ohjeisto, joka voidaan liittaa saantoihin jonkin
tulevan saantomuutoskasittelyn yhteydessa.

Ennenkuin tallaista ohjeistoa on luotu, yhdistyk-
sen hallitus on paattanyt muutamista palkitsemi-
sista.

- 1992 Tapio Hietamaelle tunnustuspalkinto
PC-Kayttaja-lehden hyvaksi tehdysta tyos-
ta.

- 1993 Ari Jarmalalle tunnustuspalkinto
PC-Kayttaja-lehden hyvaksi tehdysta tyos-
ta.

- 1993 Kari Kiravuolle tunnustuspalkinto
PC-Kayttaja-lehden hyvaksi tehdysta tyosta
lisattyna tunnusruksella pitkaaikaisesta
yhdistyksen hyvaksi tehdysta tyosta.

Tiedotus

Tapahtumista tiedottaminen oli yhdistyksen
alkuaikana ongelmana PC-Kayttaja-lehden perus-
tamisesta huolimatta, tai ehkapa juuri sen takia.
Toimintaansa improvisoiden hoitavat tyoryhmat
eivat oikein saaneet sovituksi seuraavia tapahtu-
miaan ennen lehden painoon menoa. Niinpa
tehtiin myos tiedotuskierroksia puhelimitse ja
lahetettiin jasenkirjeita.
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Yhdistyksen jasenmaaran kasvaessa ei enaa ollut
mahdollista hoitaa tiedotusta nain boheemimai-
sesti. Oli pakko siirtya kausiohjelmaan, joka
sovittiin ennalta useaksi kuukaudeksi. Nain
voitiin julkaista koko syyskautta koskeva jasen-
kirje ja toinen kevatkautta varten. Samalla esim.
tie yrityskaynnit, joita tydryhmat olivat aikaisem-
min hoitaneet vain omassa piirissaan, ulotettiin
koskemaan koko yhdistysta.

Aivan alkuaikojen jalkeen ei yllattaen ollutkaan
helppoa lahettaa jasenkirjeita. Jasenkortisto oli
Tietojenkasittelyliiton ATK:n uumenissa, joten
postitustarrat piti tilata hyvissa ajoin. Tama taas
merkitsi nopeasti kasvavassa yhdistyksessa sita,
etta uudet jasenet rupesivat saamaan postia vasta
aikojen paasta, vaikka tarkistuksia yritettiinkin
tehda kasipelilla. Tama johti hyvin pian siihen,
etta alettiin koota omaa jasenkortistoa PC:lle. Se
jouduttiin todella kirjoittamaan alusta pitaen,
koska liiton suurkoneella olevasta kortistosta,
aluksi Postipankista, myohemmin muusta palve-
luyrityksesta, ei saatu siirretyksi PCrlle tietoja.

Jasenkirjeet

Jasenkirjeita on lahetetty aina tarvittaessa. Viime
vuosina on pyritty keraamaan syyskauden toimin-
tatiedot yhteen ja kevatkauden toiseen jasenkir-
jeeseen. Naita on taydennetty PC-KAYTTAJA-
lehdessa julkaistuilla tiedoilla.

PC-Kayttaja-lehti

Yhdistykseen muodostettiin jo vuoden 1983
lopulla tiedotustyoryhma, jonka jasenmaara oli
vuosi- kausien ajan 1-2 henkiloa. Ryhma julkai-
si yhdistyksen tiedotuslehtea ja jasenkirjeita,

Otin aluksi tehtavakseni lehden kaynnistamisen.
Olenhan ollut vuosien varrella mukana monissa
lehtihankkeissa. Hallitus hyvaksyi ehdottamani
PC-KAYTTAJA-nimen, kun ei parempaakaan
ehdotusta keksitty ja siita se alkoi.

Pari vuotta lehti ilmestyi talviaikana kuukausit-
tain, sen jalkeen vahan epasaannollisemmin.

Vahitellen tama ilmestymistiheys todettiin yhdis-
tyksen voimavaroille hankalaksi ja siirryttiin
kolmesti vuodessa ilmestyvaan julkaisuun. Tyo
oli hauskaa, mutta aikaa piti jakaa niin moneen
muuhunkin tarkoitukseen. Silloin lehti kasattiin
eri suunnilta tulevista papereista, jotka leikattiin
ja liimattiin seka valokopioitiin. Disketilla ei
silloin viela tullut juuri mitaan, kun ei ollut stan-
dardia. Kopiot vietiin monistamoon. Jalki oli
vaihteleva. Lehdessa ei ollut juuri muuta yhte-
naistakuin kansi.

Onnistuin tyopaikassani Yleisradiossa ylipuhu-
maan graafikon tekemaan kansilehdelle nimiosan.
Tama toimi yhdistyksen tunnuksena vuosikausia,
ja se esiintyy edelleen lehden kannessa logon
vieressa. Samalla valitsimme yhdistyksen halli-
tuksessa lehdelle sen tunnusomaisen vihrean
varin jo kauan ennen kuin maailmassa ruvettiin
puhumaan vihreista aatteista. Me vain etsimme
varin, joka selvasti poikkesi muusta A4 -saastees-
ta, jota postiluukusta tulee.

Lehden tilanne parani, kun sain seuraajan. Tapio
Hietamaki otti lehden hoitoonsa. Hanen huomas-
saan lehti jatkoi ilmestymista tasaiseen tahtiin
seka sisallollisesti etta ulkoasultaan yha parempa-
na. Hietamaki alkoi opetella taittoa julkaisuohjel-
malla, kun naita ohjelmia ilmaantui markkinoille.
Tama onnistui vahitellen yha paremmin, mika
nakyi lehden ulkoasusta selvasti. Aikanaan Hieta-
maenkin tyoasiat alkoivat hairita harrastuksia, ja
hanen oli pakko jattaa lehti toisiin kasiin.

Kolmas paatoimittaja on nyt Valto P. Koskinen,
jonka aktiivisissa kasissa niin lehden sisalto kuin
painoasu on yha vain parantunut. Tietysti sisallon
paranemiseen on oma osuutensa hyvalla kirjoit-
tajakunnalla, mutta paatoimittaja niita juttuja aina
kuitenkin joutuu patistelemaan...
Erityisesti ulkoasu on muuttunut kovasti eduk-
seen: Kanteen on saatu yhdistyksen logo ja
lehdessa on paljon kuvitusta, myos valokuvia.

Tassa yhteydessa on syyta viela kiitoksin mainita
kaksi yhdistyksen pitkaaikaista vaikuttajaa, jotka
ovat mukana lehdenkin teossa, nimittain Anja
Faven ja Samuli Kaila.
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Logo

Logon luomiseksi yhdistykselle julistettiin
syksylla 1990 logokilpailu, johon tulleista ehdo-
tuksista palkittiin parhaat saman vuoden lopulla.
Asiaa viimeisteltiin hallituksessa, kunnes lopulli-
nen logo oli valmis otettavaksi kayttoon vuonna
1991. Logo esiintyy nykyisin kirjekuorissa ja
PC-Kayttaja- lehden kannessa seka sivujen
ylatunnuksessa.

Talous

Talous on yhdistyksen koko toiminnan ajan pysy-
nyt vakaana. Jatkuvasti kasvanut jasenmaara on
tuonut kassaan lahes jokaisena toimintavuotena
hieman budjetoitua enemman rahaa. Lisaksi tulo-
ja on jonkin verran mainoksista ja talletuskorois-
ta.

Tietotekniikan liiton piirissa on ollut jo kauan
sellainen periaate, etta jokainen jasenyhdistys saa
jasenmaksukertymasta ensin kiintean yhta suuren
summan ja loput jaetaan jasenmaarien suhteessa.
Tama auttaa erityisesti pienia ja varsinkin toimin-
taansa aloittavia yhdistyksia, joilla on vahan tulo-
ja, mutta kuitenkin runsaasti mm. tiedotuskuluja.
Siita hyotyi myoskin PC-kayttajat alussa. Nyt
jasenmaara on niin suuri, etta tuo kiintea osa ei
enaa paljon merkitse.

Paaosa yksittaisen jasenen maksamasta jasenmak-
susta kuluu liiton lehtietujen maksamiseen seka
liiton toimiston ja toiminnan yllapitoon. Jaljelle
jaavalla osalla pyoritetaan yhdistyksen omaa
toimintaa. Kerhotoimintaan, siis kokouksiin ja
ekskursioihin, ei juuri kulu rahaa. Yhdistykselle
tuleva osuus jasenmaksusta meneekin paaosaltaan
tiedotukseen eli PC-kayttaja-lehden jajasenkirjei-
den julkaisemiseen seka yhdistyksen elektronisen
postilaatikon yllapitamiseen.

Eraita perushankintoja varten on myos Tietotek-
niikan liitolta anottu ja saatu erityismaararaha.
Suurin tallainen avustus saatiin postilaatikkotieto-
koneen hankkimista varten. Yhdistys puolestaan
hankki ymparyslaitteet ja puhelinlinjat eli kaksi
puhelinosaketta. Yhdistys maksaa yllapidon, siis

tarvikkeet ja sahkon, rikkoutuneiden tai liian
pieniksi tai vanhentuneiksi osoittautuneiden
ymparistolaitteiden uusinnan, ohjelmistot jne.

Nimenomaan elektronisen postilaatikon jatkuvuu-
den varmistamiseksi yhdistykselle on koottu pieni
vararahasto, jonka pitaisi aina olla niin suuri, etta
tarpeelliset laitteistolaajennukset tai rikkoutuvien
osien korvaushankinnat voitaisiin hoitaa valitto-
masti. Nayttaa silta, etta nykyisen niukkuuden
vallitessa liitonkin avustusmahdollisuudet ovat
rajallisemmat kuin 'entisina hyvina aikoina'.

Talouden hoidossa on koko yhdistyksen toimin-
nan ajan ollut se vaikeus, etta yksikaan talouden-
hoitaja ei ole ollut talousalan ammattihenkilo.
Tasta johtuen oli varsinkin alkuaikoina paljon
myohastymisia ja epatasmallisyyksia kirjanpidon
muotoseikoissa, vaikka mitaan vaarinkaytoksia ei
ole koskaan todettu.
Asiat jarjestettiin vuonna 1988 kuitenkin siten,
etta ulkopuolinen tilitoimisto hoitaa kirjanpidon,
yhdistyksen taloudenhoitaja hoitaa juoksevat
talousasiat. Lisaksi kaikki rahaliikenne hoidetaan
pankin kautta, joten kaikista tilitapahtumista
syntyy tositteet.

Liittoyhteys

Vaikka yhdistys ei heti voinut liittya Tietojenka-
sittelyliittoon, kun jasenmaara oli rajavaatimusta
pienempi, auttoi liiton toimisto alusta lahtien
uutta yhdistysta. Esim. jasentiedotuksen paperit ja
monistus saatiin ostetuksi liiton kautta edullisesti.
Myos liiton jasenedut, jotka eivat silloin olleet
laheskaan yhta laajat kuin nyt, saatiin PC-kaytta-
jien jasenille kaytannossa jo ennen yhdistyksen
liittymista liittoon.

Liitto otti yhdistyksen jasenanomuksen kasitelta-
vaksi heti, kun yhdistyksen jasenmaara oli ylitta-
nyt vaaditun rajan. Kasittely vei liiton saantojen
mukaan oman aikansa. Yhdistys hyvaksyttiin
liiton jaseneksi kevatliittokokouksessa touko-
kuussa 1984. Vuodenvaihteessa 83/84 Tietojen-
kasittelyliitto ry., alunperin Reikakorttiyhdistys
ry. vaihtoi nimensa Tietotekniikan liitto ry:ksi.
Tunnettuun liittoon kuuluminen on tuonut muka-
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naan luottamuksen, joka on avannut PC-KAYT-
TAJAT RY:lle helposti kaikki tarpeelliset ovet jo
silloinkin, kun yhdistys oli pieni ja tuntematon.

Yhdistyksen suuruus liiton jasenkentassa vuonna
1992:

- Liitto koostuu 23:sta jasenyhdistyksesta.
Suurin on Helsingin Tietojenkasittely-
yhdistys HETKY, jonka jasenmaara on n.
11.000.

- Seuraavaksi tulee kolme lahes tasasuuruis-
ta yhdistysta, Varsinais-Suomen VSTKY,
Pirkanmaan PITKY ja PC-Kayttajat, kaikki
siina 1.100 jasenen paikkeilla.

- Sitten on taas kolmen yhdistyksen ryhma:
Systeemityoyhdistys SYTYKE, Pohjan-
maan POTKY ja Keski-Suomen KETKY,
kaikissa n. 750 jasenta.

- Pienimmassa yhdistyksessa on n. 125
jasenta.

Jokapaivaisessa toiminnassaTnTne liitto ei tule
erityisesti esille, eika se ole tarkoituskaan. Jasen-
jarjestqjen yllapitaman liiton tehtavana on sellais-
ten asioiden hoitaminen, joihin yksittaisten yhdis-
tysten mahdollisuudet eivat riita. Jasenjarjestot
ohjaavat liiton toimintaa kolmesti vuodessa pidet-
tavien liittokokousten paatoksilla.

Liiton asiana on alan PR-toiminta ulospain,
kannanotot tietotekniikan kysymyksiin yhteiskun-
nassa, osallistuminen alan tutkimuksen ja tieteen
kehittamiseen, normi- ja sanastoasioihin jne. Liit-
to on mukana myos alan julkaisutoiminnassa.
Liiton toimisto yllapitaa ATK-rekisteria yhdistys-
ten jasenista ja hoitaa jasenmaksuperinnan rutii-
nit.

Liiton piirissa on lukuisia toimikuntia, joihin
jasenet valitaan yleensa asiaa tuntevina henkiloi-
na, ei yhdistysten edustajina. Sanastotoimikunnan
jasenena on vuodesta 1989 Kari Kiravuo.

Liittokokous

Tietotekniikan liiton valtaa kayttaa liittohallitus,
jossa PC-kayttajat ry:lla ei ole koskaan ollut
yhtaan edustajaa, ja liittokokous, jossa edustajia
on yhdistyksen jasenmaaran mukaisesti, kuitenkin
korkeintaan yhdeksan henkiloa yhta yhdistysta
kohti. PC-Kayttajat ry:lla oli aluksi yksi edustaja,
jona toimi poikkeuksetta puheenjohtaja. Jasen-
maaran lisaantyessa saatiin toinen ja myohemmin
kolmas liittokokousedustaja. Vuodeksi 1993 vali-
tut edustajat ovat: Ari Jarmala, Ari Rautiainen ja
Mauno Tuohiniemi

Liitto maarittelee liittokokousedustuksen suuruu-
den seuraavaksi talvikaudeksi 31. elokuuta vallit-
sevan tilanteen mukaan. Siksi sen paivan jasen-
maaria on edella kaytetty myos yhdistyksen
jasenmaaran kasvua lueteltaessa.

20.05.1993
Kari Kiravuo
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PC-Kayttajat 90-luvulla

PC-Kayttajat ry tayttaa 1993 kymmenen vuotta.
Parhaimmat onnittelut ! Toivottavasti menestyk-
sellinen toiminta jatkuu ja kehittyy. Tyosarka on
osoittautunut tarkeaksi. Siita on osoituksena
yhdistyksen jasenmaaran kasvu, sahkopostin
suosio ja PC-Kayttaja-lehden odotetut neuvot.

Yhdistyksen tarkeimman roolin voinee kiteyttaa
seuraavasti: jasenten avustaminen tiedon hyodyn-
tamisessa. Tuo apu muodostuu tulevaisuudessa
yha arvokkaammaksi, kun

- normaali kayttaja ei ehdi eika aina kykene
perehtymaan kaikkiin mikrojen, kayttqjarjestel-
mien, tietoliikenteen, ohjelmistojen jne. kasvaviin
parannuksiin ja mahdollisuuksiin.

- tarjolla olevat sahkoiset palvelut (tietokannat,
info-valitys, viestinta, osto/myynti, pankki)
kasvavat nopeasti ja tarjoavat entista tehokkaam-
pia tapoja toimia

- kansainvalinen yhteistoiminta ja kaupankaynti
ovat mahdollisia edullisesti jopa yksilotasolla
edella mainituilla menetelmilla ja valineilla.

Suomessa kansalaisten lahtokohdat ovat hyvat,
mita osoittavat

- kotitietokoneiden maara oli 1989 (noin 15 %)
samalla tasolla Norjan, Tanskan, Belgian kanssa.
Edella olivat vain Ranska 30 % kotitalouksista ja
Iso-Britannia 18 % omisti mikron.
- tietoverkkopalvelujen kaytossa suomalaiset
olivat toisena Ranskan jalkeen.

Mista kenka sitten puristaa ? Tietenkin siita, etta
tulevaisuudessa menestyksekas mikron, tietolii-
kenteen ja palvelujen kaytto on yha enemman
kiinni omasta osaamisesta.

Miten PC-Kayttajat voisivat tehostaa apuaan jase-
nille ? Olennaisinta on saada yha useampi jasen ja
asiantuntija osallistumaan hyodyllisen tiedon

Ranska

0 2000 4000 6000 8000 1000 1200
0 0

Tietoverkkopalvelujen kayttajamaara 100000 asukasta
kohti v. 1991. Ltihde: Videotex International

levitykseen. Tavoitteen saavuttamista voisi
edesauttaa yhdistyksen toimintalohkojen mukai-
nen organisoituminen kerhoiksi vastuuhenkiloi-
neen. Alan yritykset olisi saatava voimakkaam-
min mukaan. Ja miksi ei saataisi, onhan hyoty
molemminpuolinen.

Yhteistyota tietoverkkopalvelujen tuottajiin ja
Telmo ry:n kanssa kannattanee myos kehittaa.

Siis haasteita riittaa myos tuleville vuosille.
Toivon PC-Kayttajilta loytyvan tahtoa ja kykya
vastata naihin haasteisiin. Jasenet ! Menestys
voidaan saavuttaa helpommin ja varmimmin
yhteistyolla. Ala karta pienta vaivannakoa, se
palkitsee !

Heikki Raikkonen
Tietotekniikan liitto ry
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Massamuistit

Tiistaikokous 9.3.1993. Alun perin sovittu luennoitsija oli estynyt
tulemasta, joten illan esityksen pit! Ari Jarmala. Tilaisuus oli
pitkalti interaktiivinen, eli Jarmala kyseli lasnaolijoiden
mielipiteita ja pain vastoin. Kaytiin lapi historiaa ja erilaisten
massamuistien teoriaa. Kasiteltiin mm. paperi, reikanauha ja -
kortti, mikrofilmi, Datit, kasetti, levy(ke), vaihtokovalevyt,
kasettilevyt, levypakat, CD-ROM, magneto-optiset muistit, (MO-
muistit) floptical, flash-muistit, rumpumuisti, kuplamuisti ja
molekylaarinen + biomuisti.

Vanhimpia magnetismiin perustuvia
massamuisteja ovat nauhat, rummut ja levypakat.
Rumpumuistissa magneettinen aine on pyorivan
rummun pinnalla. Levypakka on kovalevyn
edeltaja, jossa on monta levya paallekkain ja
jonka pystyy vaihtamaan.

Vanhemmista massamuisteista ovat rumpumuistit
kankeutensa vuoksi jaaneet historiaan. Myos
levypakat ovat virhealttiita, mutta niita on viela
kaytossa.

Nauhamuisti voi olla joko kelalla tai kasetissa.
Viimeisinta nauhamuistitekniikkaa edustaa DAT-
ja videonauhat. DAT-nauhalle talletetaan digitaa-
lisesti, ja yhdelle nauhalle mahtuu 2-8 GB. Sita
kaytetaan esim. kuvien tallennukseen.

Ulkomitoiltaan on aiemmin ollut kahden, kolmen
ja kahdeksan tuuman levykkeita, mutta nykyaan
on kaytossa koot 3,5" ja 5 1/4".

3,5 tuuman levykkeen (korppu) kapasiteetit ovat
720 kB 1,44 ja 2,88 MB, mutta viimeksi
mainittua kokoa ei juuri viela kayteta.
Levykeessa (korpussa) on tavallisesti kaksi
puolta, puolessa 80 uraa, uralla 18 sektoria, ja
sektorilla 512 tavua. Levyn kapasiteetti saadaan
nain: 2*80*18*512 tavua = 1,44 miljoonaa tavua.

1,44 megan levykkeen saa isonnettua 1,72
megaiseksi kirjoittamalla yli eli 82 uralle 21 sek-
toria kullekin. Hyvin varustetuista purkeista
loytyy formatointiohjelmia tahan tarkoitukseen.

Kovalevyissa saattaa olla useita pintoja. Levyn
magnetoituneella pinnalla liikkuu lu-
ku/kirjoituspaa. 80-luvun alussa 10 MB umpilevy
tuntui riittavan. Nykyaan ehdoton minimi on 100
MB. Levyjen ominaisuuksia verratessa siirtono-
peus on Windows-ohjelmissa tarkeampi kuin
hakuaika. Lisalevytilan saamiseksi erilaiset pak-
kausohjelmat, kuten Stacker, Superstor,
Diskdoubler ja Extradrive voivat olla ratkaisu
.Tiivistyskerroin riippuu siita, millaista tietoa pa-
kataan. Pakkauksessa saastaa noin puolet. Jos on
paljon pienia tiedostoja pakattavana, niin pak-
kausohjelma saastaa eniten tilaa. Yleensa pakkaus
voi hiukan hidastaa koneen toimintaa, mutta jos
umpilevy on hidas ja prosessori nopea, niin pak-
kaus nopeuttaa levyn toimintaa. Jos kayttaa
Stackeria, niin Windowsin pysyvan Swap-tiedos-
ton pitaa olla pakkaamattomalla alueella.

Erikseen on viela olemassa pakkausohjelmat,
joissa valitaan mita pakataan (PKZip, LHA, ARJ)
ja ohjelmia pakkaavat ohjelmat (Zere, PKLite ja
Diet).



PC-KAYTTAJA 1 / 93 SIVU 21

Uusinta tallennusmuotoa edustaa magneto-optiset
levyt ja asemat. Levya, jossa on magneettisia
ominaisuuksia, muutetaan. Menetelma perustuu
valon polarisaatiotason kiertoon. MO-levyn
kapasiteetti on 300 MB/puoli.

Kaikista uusinta tekniikkaa on nk. Flash-muisti,
joka on puolijohdemuistia. Muistikortit muistutta-
vat luottokorttia, mutta tallennuskapasiteetti on
20 MB. Kaupallinen kaytto ei ole viela alkanut.

Ongelmaksi tiedon sailytyksessa on tullut, etta
tekniikka vanhenee nopeasti. Vanhentuneiden tal-
lennusvalineiden lukulaitteita ei valttamatta ole
jaljella eika myytavana. Toisaalta on
huomioitava, etta jotkut massamuistit, kuten
levykkeet, ovat kuluvia.

Anja Faven

Syyskuun yritysvierailu

Syyskauden avajaisiksi yhdistyksemme ohjelmassa on yritysvierailu ATK-alan
suuryritykseen Helsingin Munkkiniemessa syyskuun toisena tiistaina.

Aika: 14. syyskuuta 1993 kello 17.00 -19.00
Paikka: IBM-toimitalo, Tietokuja 2, Helsinki

Tilaisuudessa IBM:n edusta-
jat kertovat mm. seuraavista
aiheista ja tekniikoista:
PCMCIA, paikallisvaylat,
kayttojarjestelmien kehitys-
suunnat, multimedia,

IBM
PC-teknologian kehitys
yleensa.

PC-aiheisen tietopaketin
painikkeeksi luvassa on
myos kahvitarjoilu.

Lisatiedot ja ilmoittautumiset 3.9.1993 mennessa Ari Jarmalalle puh. 912
154423 (tyo), 90-2226428 (koti) tai E-mail: jarmala@pcuf.fi

Tervetuloa mukaan !
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Tiistaikokoukset

Tiistaikokous 9.2.93

Tom Postikallio, Tore Kindstedt ja
Timo Ohtonen PPO-Yhtioista esittelivat
ATI-naytonohjaimia ja kertoivat
Tricord superpa!velimista ja Floptical-
seka MO-levyista.

PPO-yhtiot myy paikallisverkkoja,
superpalvelimia (Tricord Systems inc.), UPSeja,
DAT-nauhoja, MO-levyja, arkistointijarjestelmia
(optiset jukeboxit), ATI-naytonohjaimia.

Yhtio on perustettu 1981. Tyontekijoita on 10.
Sijainti: Pakila, Lepolantie
Puh: 754 2044

ATI-nayttokortit

ATI tech. inc on maailman svmrin
grafiikkaohjainten valmistaja.

ATT VGA Wonder Turbo
- 16-Bittinen SVGA ohjain
- 8514/A yhteensopiva (uutuus! ilman ohjainta)
- Nayttomuisti 1 MB DRAM
- Resoluutiot:
Resoluutio Vareja

16
256
64 tuhatta
16 milj.

- Mach 32 grafiikkaprosessori
- WinMark testi 18,2M (Tavallinen S3 = 7M)
- 400 DPI (Microsoft yhteensopiva) Bus-hiiri
- Crystal fontit, AVI (= fonteista saadaan

tarkemman nakoisia kayttamalla harmaasavyja
kirjainten reunoissa, muistuttaa HP:n lasereissa
kaytettya RET-tekniikkaa)

- Ohjelmallinen asennus (Ei dippeja tai
jumppereita)

- Hinta n. 2000 mk

1280 * 1024
1024 * 768
800 * 600
640 * 480

Taajuus
43 HZ
76 HZ
76 HZ
72 HZ

Lomitus
Kylla
Ei
Ei
Ei

ATI Graphics Ultra Plus

- Ollut noin vuoden markkinoilla
- Nopea 8514/A -ohj. + VGA
- 8514/A Nayttomuisti 2MB DRAM

-8514/A Resoluutiot:
Resoluutio Vareja Taajuus Lomitus
1280*1024 256 43 HZ Kylla
1024*768 256 76 HZ Kylla

- VGA muisti 512KB DRAM
- VGA resoluutiot:
Resoluutio Vareja Taajuus Lomitus
1024*768 16 76 HZ Ei
800*600 16 76 HZ Ei
640*480 256 72 HZ Ei
- Mach 32 (WinMark 21,OM)
- Hiiri, fontit ja asennus samoin kuin edella
- Hinta n. 3000mk

ATI Graphics Ultra Pro

- Erittan nopea 8514/A ohj.
- Myos VGA-ohjain
- Nattomuisti 2MB VRAM
- 8514/A resoluutiot
Resoluutio Vareja Taajuus Lomitus
1280*1024 256 74 HZ Kylla
1024*768 256 76 HZ Kylla
- VGA resoluutiot
Resoluutio Vareja Taajuus Lomitus
1024*768 16 76 Ei
800*600 16 76 Ei
640*480 256 72 Ei
- Mach 32 (Winmark 25,OM)
- Hiiri, fontit ja asennus samoin kuin edella
- Saatavissa MCA, ISA, EISA ja Local-Bus

(VESA) versiot
- Hinta 51A tuhatta

- Kaikilla korteilla 5 vuoden takuu
- Ilmaiset driverien paivitykset
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Tricord Superpalvelimet

Superpalvelimella tarkoitetaan palvelinta, joka on
tarkoitettu hyvin raskaaseen verkkokayttoon.
Tricord Poweframe on maailman myydyin
superpalvelin. Sita kaytetaan mm. suurissa
tietokannoissa.

Suunnittelun paamaara
- Yhteensopivuus
- Laajennettavuus
- Lapaisykyky
- Kestavyys ja Vikasietoisuus

Yhteensopivuus
- Teollisuus standardit Netware, OS/2, Unix,
Vines, EISA, Ethernet, ARCnet, TCNS, FDDI,
Token Ring, SCSI

Laaj ennettavuu s
- Moniprosessointi
- Tehokkaat I/O piirit
- Enemman kuin tiedostojen ja printterien jakaja

PowerFrame hinta alkaen 80,000$, kuitenkin
usein halvempi vaihtoehto kuin IBM 3090
(7,000,000$).

Floptical -levyt

Mika se on ?
3,5" korppu, jossa 21MB kapasiteetti,
sama asema lukee myos 720KB ja 1,4MB levyja.

Asema liitanta on sisainen, SCSI tai
kirjoitinporttiin.

Lisaantynyt kapasiteetti johtuu lahinna
suuremmasta urien maarasta:

21MB 2MB
Puolia 2 2
Una 753 80
Sektoreita 27 18
Tavuja/Sek. 512 512

Asema hakee optisesti uran paikan levyn
pinnalta. Nain paastaan suurempaan tarkkuuteen

kuin perinteisella askelmoottorilla ja voidaan
lisata urien maaraa.
Myos levyn pyorimisnopeus on lisaantynyt 720
RPM:n (RPM = kierrosta minuutissa) entisesta
300 RPM:sta.
Suuremmasta pyorimisnopeudesta ja
lisaantyneesta sektorien maarasta uralla seuraa
lisaantynyt tiedonsiirtonopeus 162KB/S.
Tama on noin 3*hitaampi kuin kovalevy, mutta
3*nopeampi kuin korppu.
Floptical-levyssa kaytetaan CD-levyn tavoin
virheenkorjausta (= ECC, Error Correctin Code).

Tana vuonna tulossa 40MB levy, ensi vuonna
80MB.

Hinta n. 3000mk sisaisena, 5000mk ulkoisena
kirjoitinporttiin.
Levyt 190mk.

MO-levyt

MO = Magneto-Optical
MO-levy on uudelleenkirjoitettava optinen levy
(eli sille voidaan tallentaa monta kertaa).

Kirjoitus tapahtuu magneettisen tallenuskerroksen
suunta ulkoisen magneettikentan avulla.
Lukeminen perustuu valon polarisaatiotason
kiertymiseen magnetoidussa kerroksessa.

Kirjoitus tapahtuu voimakkaan laserin avulla,
joka kuumentaa pienen pisteen levyn pinnalla
hetkeksi niin kuumaksi, etta pinnan
magneettisuus voi vaihtua. Lukemiseen kaytetaan
heikkotehoisempaa laseria.

Kirjoituksessa on kolme vaihetta:

- tyhjennys, jossa koko uran magneettisuus
kaannetaan samoinpain.

- kirjoitus, jossa haluttujen kohtien magneettisuus
kaannetaan toisinpain

- tarkistus, jossa ura luetaan, ja tarkistetaan
lopputulos
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Magneettikentta

Heijastaya kerrps

Lajpinaky va /wos|

Tallertnuis!/eirro

Laipinpkvjva !kerros|

H- -

Laser

Tiistaikokous 13.4.93

Kimmo Manninen Hewlett-Packard
Oy.sta kertoi HP:n kirjoittimista.

- Vanhat tuotteet eivat pysy kauan markkinoilla
- Taytyy tehda tuotekehitysta

Markkinanakym at

- Matriisit vahenee
- Laserit pysyy samassa
- Mustesuihkut lisaantyy
Tulostimien kaytosta lahes puolet on
tekstinkasittelya.

Mustesuihkut
ovat PA-RISC:n jalkeen toiseksi suurin
kehitysprojekti HP:n historiassa.
Ensimmainen tuote oli ThinkJet.

Talla hetkella HP:lla on 4 DeskJettia:
DJ-500, DJ-500C, DJ-550C, DJ portable

Lahiaikoina DJ-500 korvautuu DJ-510:lla ja
joukkoon tulee uusi kalliimman hintaluokan
kone, DJ-1200C.

DJ-1200C

Markkinatutkimuksen mukaan 53% laserien
kayttajista haluaa varit.
- DJ-1200C = laserin tasoinen hintaluokka ja

mustavalkotulostus + varit
- 300 DPI
- Toimii kuten LaserJet 4
- Postscript level 2 saatavissa
- 45 skaalattavaa fonttia (samat kuin LJ 4:ssa)
- PCL 5 -ohjauskieli
- Pantone varit
- Sivuhinta sama kuin lasereissa (n. 25p)
- "Paras mustesuihku mita on"

Tulossa on myos PaintJet XL 300C, joka on sama
kuin DJ 1200C + A3 tulostus.

- Emme suosittele mustekasettien tayttoa (Takuu
silti voimassa jos vika ei johdu taytosta)

Laserit

LJ 4L (uutuus)
LJ HIE
LJ4
LJ4Si

1992 HP:lla oli 1/3 laserien markkinoista
Euroopassa.

LJ4L

on uusi laseri, jonka on tarkoituksena olla
mahdollisimman helppokayttoinen.

- yksi nappain koko kirjoittimessa
- 4 valoa
- ei LCD -nayttoa kirjoittimen edessa, koneen

mukana tulee HP Explorer, PC:n ohjelma joka
vastaa kirjoittimen nayttoa

- ei virtakytkinta
- intelligent power on/off eli sammuu 15 min

tauon jalkeen ja kaynnistyy itsestaan
- pienikokoinen
- paperinsyotto (100 arkkia)
- ainoa laajennus on 1MB lisamuisti
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Teknisia ominaisuuksia:
- MET-tekniikka, kirjoittimen 1MB muistia

tiivistyy kahdeksi
- varijauheen saastomahdollisuus, kasetin kesto

tuplaantuu (tulostetaan joka toinen pixeli)
- PCL-5 kieli + RET
- 26 skaalattavaa fonttia

LJ4Si

= LJ 4 + verkkoliitantamahdollisuus valmiina +
nopeampi tulostus.

- tulostusnopeus 16 sivua/min
- 600 DPI
- 25 MHZ RISC - prosessori (80960CF RISC)
- liittyminen verkkoon erittain helppoa
- Ethernet + Token ring + Local talk (Apple) +

Parallel (LPT1:) automaatti valinta

- rinnakkaisliitanta + 2 verkkokorttipaikkaa
- tukee 10 eri protokollaa automaatisesti lennossa
- PCL 5 + PS automaattitunnistus
- puskurointi
- 1500 arkin syottokaukalo saatavissa
- saatavissa myos stackeri, johon valmiit

tulostukset kasautuvat (2000 arkkia)
- "Tavalliset" 32 - bittiset PC:n SIMMit kayvat

lisamuistiksi

JetDirect on sarja uusia moniprotokollakortteja
jotka sopivat kaikkiin HP:n verkkokirjoittimiin.

Kys: Paksutulostus ?
Vast: Mahdollista, suora paperirata loytyy.

Simo Blom

Tietotekniikan liiton vahvistamat jasenmaksut 1993

Henkilojasenmaksut
Varsinainen henkilqjasen 235,-

Opiskelija 107,-

Toissijainen jasen (jos jo kuulut johonkin toiseen yhdistykseen liitossa) 54,-

Perhejasen (jos samassa perheessa on jo joku henkilqjasenena) 54,-

Yhteisojasenmaksut

Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa 4360,-

Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15 - 50 henkiloa 2180,-

Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloa 1100,-

Suuret ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa 2180,-

Pienet ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus alle 50 henkiloa 1100,-

Toissijaiset yhteisqjasenet 1100,-

Sisaltaa jasenetuna lehdet Tietoviikko ja MikroPC / Tietoverkko.

Ei sisalla jasenetuja.

Sis. jasenetuna lehdet Tietoviikko, MikroPC ja Tietoverkko seka yhteisqjasentiedotteet ja -julkaisut.

Vuoden loppupuoliskolla l iittyvilla maksii on puolet koko vuoden maksusta.

***

***

***

***

(*)

(**)

(***)
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Yritysvierailuja

Ennatyssurkean talven jalkeen on eletty aurinkoista ja helteista kevatkesaa.
Peripessimisti na'kee kuitenkin tata kirjoittaessaan jo pilvien keraantyvan

taivaalle, ilmassa on sahkoa, kohta jyrahtaa...

Helmikuun kohteena oli Compaq Computer
Oy Tapiolan Spektrissa. Spektristahan piti
tulla SuperCity, jossa 15000 ihmista asuisi,
soisi ja kavisi toissa, yksien seinien sisalla.
Lama leikkasi unelmilta siivet ja nyt Spektris-
ta on valmiina vain yksi sokkeloinen toimis-
tokompleksi. Nykyaikaisten toimistokolossien
tapaan Spektristakin on mahdotonta loytaa
etsimaansa, ainakin toimistoajan jalkeen. Pu-
heenjohtajammekin kiersi varmuuden vuoksi
koko rakennuksen pariin kertaan, paasten kui-
tenkin lopulta sisSan karjalanpiirakoitten ja
munavoin pariin.

Compaqin perustivat 1982 Texas Instru-
mentsilta lahteneet Rod Canion, Bill Murto (!)
seka Jim Harris, nimi muodostettiin sanoista
Compatibility & Quality. Paamaja on Hous-
tonissa, Texasissa. Euroopan toimintoja oh-
jaillaan Miinchenista, Saksasta. Suomessa
Compaqin tuonti oli pitkaan itsenaisten yritys-
ten varassa, mutta ongelmien kasvaessa liian
suureksi Compaq perusti pari vuotta sitten
Suomeen oman tytaryhtion, Compaq Compu-
ter Oy:n. Myynti sujuu yksinomaisesti jal-
leenmyyjien kautta ja huollosta vastaavat
Nexor ja RankXerox.

Compaqille on aina ollut ominaista korkea
teknologian taso. Vuonna 1983 esiteltiin en-
simmaiset Compaqit, Portablet, joiden suosio

oli rajahdysmainen. Nykymikron kayttaja
kieltaytyisi varmaankin ottamasta alkuperaista
Portablea liikematkalle muknaa, painoa kun
oli noin 14 kiloa! Ensimmainen poytakone,
DeskPro, esiteltiin vuonna 1984. Vuonna
1986 Compaq toi ensimmaisena maailmassa
markkinoille 386-mikron.

Teknologisen etumatkan vastapainoksi Com-
paqit miellettiin aiemmin myos erittain hin-
taviksi. Niinpa Compaq oli pitkaan Suomes-
sakin vain noin kymmenenneksi eniten myyty
mikromerkki. Vuonna 1991 emoyhtioon
Houstoniin saatiin uusi paajohtaja, jonka joh-
dolla lahdettiin kehittamaan uutta tuotestra-
tegiaa tyhjasta.
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Nyt lanseerattHn uusi kolmitasoinen mallisto:
teknisesti ylivoimainen DeskPro/M, jonka
hintatasoa tarkistettiin alaspain, keskitason
DeskPro/I keskihintaluokassa ja hinnaltaan
lanes "kloonitasoinen" ProLinea, jossa on kui-
tenkin erinomainen hinta/laatusuhde. Kannet-
tavissa sovellettiin samaa luokitusta: siella
tasot ovat Portable/LTE Lite/Contura.

Kun naita uusia tuotestrategioita alettiin so-
veltaa vuonna 1992, nousi Compaqin myyn-
tiosuus valittomasti. Suomessa siita tuli plan
neljanneksi myydyin mikromerkki ja vuoden
1992 lopulla jarjestys oli: 1. IBM. 2. ICL. 3.
Compaq.

Kehitykseen vaikutti myos eraiden suurasiak-
kaitten "kaannytys". Compaqia kayttavat nyt
mm. Valtionhallinto, KELA, Posti-Tele ja
Nokia.

Jakelukanavia lisattiin myo's huomattavasti,
kuitenkin siten, ettei Compaq edelleenkaan
ole mikaan maitokauppatuote: jalleenmyyjat
ja yhteistyokumppanit on tarkasti punnittu ja
kasin poimittu.

Vuoteen 1993 Compaq lahtee seuraavista ase-
telmista:
- kilpailu kovene
- kansantaloudessa vallitsee epavarmuus
- epavarma kehitys USD vs. FIM
+ saatu merkittavia uusia asiakkaita
+ saavutettu vahva asema
+ tehdaan uusia tuotejulkistuksia

Palvelinmikrot

Teknisesti erinomaisina tietokoneina Com-
paqeja on aina kaytetty erityisesti palvelinko-
neina. Aikaisemmin ei hinnalla ollut merki-
tysta hankittaessa verkkopalvelinta. Valittiin
vain yksinkertaisesti paras saatavilla oleva
laite.

Taloudelliset realiteetit ovat kuitenkin pakot-
taneet miettimaan palvelinkoneissakin hin-
ta/laatusuhteen merkitysta.

Compaq soveltaa palvelinkonepuolellakin ta-
somalliaan: loytyy edullisia peruspalvelimia
(sovellus- ja tiedostopalvelinkSyttoon) seka
"super"jarjestelmia strategisten tietojarjes-
telmien hallintaan.

Varmuutta lisaavat RAID-jarjestelman mu-
kaiset massamuistit seka Compaq Insight -
verkonhallintaohjelmisto, joka paikallistaa
vian verkossa, ilmoittaa siita yllapitajalle ja
nostaa automaattisesti jarjestelman ylos, kun
vika on korjattu.

Compaq toimii yhteistyossa kaikkien suurten
verkkovalmistajien kanssa. Erikoisuutena ker-
rottakoon muuten, etta Compaq Computer Oy
on harvoja suomalaisia Banyan Vines -verk-
kokayttajia. Compaq-konsernilla on naet yksi
maailman laajimpia Banyan Vines -verkkoja,
kattaen kaikki tytaryhtiot ja koostuen 550
palvelimesta ja 7000 tyoasemasta.

Kiitokset

Compaq Computer Oy:ssa meita isannoivSt
tuotepaallikko Pauli Kaisko (uusi strategia),
suurasiakasmyyntipMllikko Pasi HamalSinen
(katsaus emoon ja Suomen tytaryhtioon) seka
teknisen osaston vetaja Sam Forsblom
(palvelimet). Heille kiitoksemme!
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Maaliskuussa yritysvierailua ei ollut vaan
pidettiin kevatkokousta Hotelli Kuninkaan-
tiessa. Tasta tapahtumasta lienee puheenjohta-
jan katsaus muualla lehdessa.

Huhtikuussa vierailimme Scribona Suomi
Oy:ssa. Isantien toivomuksesta vierailuajaksi
oli valittu kello 14-16. Huonosta ajankohdasta
johtuen vierailulle ilmoittautui vain 13 yhdis-
tyksen jasenta (20 olisi mahtunut mukaan).

Tyrmistys olikin sitten suuri, kun nalsta il-
moittautuneista ei paikalle vaivautunut kuin
7! Muun muassa kaikki hallituksen uudet ja-
senet olivat ilmoittautuneet hyvissa ajoin vie-

railulle, mutta yksikaan heista ei saapunut
paikalle. Paikalla olivat siis lahinna hallituk-
sen vanhat jasenet muutamilla innokkailla
"rivijasenilla" vahvistettuina. Pienta jouk-
koamme lahjottiin mm. mainospaidoilla, jol-
lainen nyt siis on ainakin seitsemalla yhdis-
tyksenjasenella.

Scribona eroaa tavanomaisista vierailukoh-
teistamme siina, etta se on ns. tukkuri, joka
maahantuo itse ATK-tuotteita ja pitaa tukku-
varastoa muiden maahantuojien tuotteista.
Ensinmainittmm ryhmaan kuuluvat mm.
Microsoft-tuotteet, jalkimmaiseen taas esim.
WordPerfect ja Lotus. Omia maahantuonteja
Scribonalla ovat myoskin Toshiban kannetta-
vat, Citizenin ja Kodakin tulostimet, CTX:n
naytot, GoldStarin modeemit, Bernoullin ja
Syquestin vaihtokovalevyt seka SComin ja
Novellin verkkotuotteet.

Varastoa taas pidetaan mm. IBM:n mikroista,
HP:n koko tuotepaletista, Saloran naytoista,
Fiskarsin UPSeista ja lukuisista muista tuot-
teista.

Scribona tunnettiin viime vuoden lopulle
saakka Esselte-nimella. Esseltehan on maail-
man suurimpia toimistotarvikkeiden ja -lait-
teiden valmistajia ja tukkumyyjia. Esselte-
konsernin datatuotteet ja konttorikoneet eriy-
tettiin omaan yhtioonsa Scribona-nimen alle.
Nimenmuutos ei viela nay edes Mankkaan-
konttorin julkisivussa, silla viranomaiset ovat
toistaiseksi kieltaneet Scribona-logon pystyt-
tamisen talon katolle. Mutta osoitteen kun
muistaa (Sinimaentie 14) niin asiat ne luis-
taa!!!

Scribona vastaa n. 20-30 prosentista Suomen
ATK-tukkumarkkinoista ja tyollistaa tassa
toiminnassaan n. 80 henkea.
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Toshiba

Toshiban kannettavat mikrot ovat Scribonan
ainoa "eksklusiivinen diili" eli yksinedustus.

Toshiba on valmistanut kannettavia mikroja
vuodesta 1984 (Toshiba T1100). Nykyisin
Toshiba on jo pitkaan keskittynyt kannetta-
vien valmistukseen, jattaen poytakoneet
muille.

Kannettavien mikrojen suhteen on havaitta-
vissa seuraavia suuntauksia

-Intel vs. AMD & Cyrix
-486 yleistyy nopeasti
-Pentiumia ei tulla nakemaan kannettavissa
ainakaan viela 1993
-kyna-PC etenee hyvin hitaasti, lahinna on
nakopiirissa erikoissovelluksia (esim. vakuu-
tusyhtion autovahinkotarkastaj ille)
-flash-muistit yleistyvat
-varinaytot yleistyvat nopeasti
-1.8":n kiintolevyt tulevat kannettaviin ja
"kasimikroihin"
-multimediaominaisuudet yleistyvat
-tietoliikenneyhteydet yleistyvat (nain maissa,
joissa ei ole Suomen tapaan erinomaista auto-
puhelinverkostoa)
-ja ennen kaikkea: PCMCIA tulee...

PCMCIA

PCMCIA on lyhennys sanoista Personal
Computer Memory Card International Asso-
ciation. Kyseessa on luottokortin kokoinen
alunperin muistikortti, jolle on standardoinnin
myota ryhdytty kehittamaan mita erilaisimpia
sovelluksia.

Alkuperainen konsepti on vuodelta 1989,
jolloin se JEIDA-nimella (Japan Electronics
Industries Development Association) lansee-
rattiin Japanissa. Uusin versio, 2.0a
(maaritelty lokakuussa 1992) takaa lahes tay-
dellisen yhteensopivuuden eri PCMCIA-so-
vellusten valilla.

PCMCIA-korteilla on jo saatavana muisteja
(alkuperainen kaytto), modeemeja, verkko-
kortteja, kiintolevyja jne. Kaikille yhteista on
mm. etta mikro pystyy tunnistamaan, mika
kortti siihen kytketaan, kortteja voidaan vaih-
taa lennossa, muistikortin muistiavaruudessa
voidaan jopa ajaa ohjelmia erillaan mikron
omasta muistista. Ohjelmia tullaan jatkossa
levittamaan PCMCIA-korteilla.

PCMCIA-korttia ja -asemaa on talla hetkella
saatavilla 3.3, 5.0, 10.5 ja 16 millisina. 3.3
mm:n kortti sopii luonnollisesti myos 5.0,
10.5 ja 16 millin asemaanjne.

Oheiskamaa

Meille esiteltiin myos kannettavien mikrojen
kirjoittimia (Citizen PN48, Kodak Diconix
701 seka Hewlett-Packard DeskJet Portable)
ja uutta Microsoft-hiirta seka kerrottiin uu-
simmasta DOS-versiosta (6!).
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Novell NetWare 4

Saimme kuulla myos uuden Novell Netware
4:n ominaisuuksista. Uusia piirteita ovat mm.
kokonaan uudestaan suunniteltu hakemistojar-
jestelma, muistinsuojauksen eri tasot, moni-
kielisyys (ainakin teoriassa, ei kuitenkaan
suomenkielisyys!), tiedonpakkaus ja harvoin
kaytettyjen tiedostojen siirto nauhalle tai op-
tisille levyille. Novellilla on valmiudet siirtya
X.400-osoitteistoon heti, kun maaritelma siita
valmistuu.

Vanha Novell-asentaja
saattaa yllattya ostet-
tuaan uuden ohjelma-
pakkauksen. Ennen ra-
halla sai matkalaukulli-
sen opaskirjoja ja puo-
lensataa levyketta. Nyt
pienesta kartonkikote-

losta loytyy yksi CD-ROM-levy seka pari
pahvista ohjekorttia. Taydellinen kayttooh-
jeisto loytyy CD-ROMilta Windows-versiona.
Halukas voi kyllakin ostaa erikseen lisamak-
susta levykkeet ja/tai painetut opaskirjat.

Kiitokset

Meita Scribonalla valistivat Scribona Datan
johtaja Kenneth Tallqvist (yrityksen esittely
kiertokaynteineen), tuotepaallikko Jouni
Kokkonen (Toshiba Portable Computers),
tuotepaallikko Reijo Rajulin (oheislaitteet:
kirjoittimet), tuotepaallikko Jari Virta
(Microsoft-tuotteet) seka tuotepaallikko Jari-
Pekka Auterinen (Novell NetWare 4). Heille
kiitoksemme kiinnostavasta ja hyvin jarjeste-
tysta vierailusta, joka olisi saanut kiinnostaa
useampiakin.

Kevatretkelle lahdettiin kesaisen kauniina
toukokuun paivana (oi ihana toukokuu!).
Bussi puhisi kohti itaa ja ensimmaisen kerran
jalkauduimme Porvoossa, Brunbergin nami-
tehtaan pihassa. Uskomattoman innokkaasti
yhdistyksemme jasenet siirtyivat koululasten
kansoittamaan tehtaanmyymalaan.

Ruakaa, ruakaa!

Myymalasta poistuneet kertoivat eraankin
PC-K:n hallitukseen kuuluvan rajavartijan
tyhjentaneen maistiaiskulhot ja eraan yritys-
vierailutoimittajan hankkineen noin viikon
tuotannon verran evasta.

Varsinainen ensimmainen yritysvierailukoh-
teemme oli Imatran Voiman ydinvoimala
Loviisan Hastholmenissa. Perille loysimme-
kin huolimatta kuljettajamme ylimaaraisista
kiemuroista.

Hyvissa ajoin ennen visiittia olimme joutu-
neet ilmoittamaan ydinvoimalaan tarkat
henkilotietomme (nimi, henkilotunnus, am-
matti, tyonantaja, kotiosoite) terroristitarkis-
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tusta varten. Niin ikaan mukaan piti ottaa vi-
rallinen henkilollisyystodistus, ilman sellaista
ei ydinvoimalan alueelle olisi asiaa.

Voimalan turvatoimet olivatkin komeat: por-
teista tuskin paasisi sisaan ainakaan suoma-
lainen Greenpeace-aktivisti. Ulommaisen ai-
dan sisalla oli viela kaksinkertainen verkko-
aita, metallinpaljastin seka Teollisuusvarti-
oinnin innokas naispuolinen (tai siis henkilo-
puolinen) vartija.

Yksi matkalaisista jai tietysti ulkopuolelle,
koska sita "probuskaa" eli voimassaolevaa
henkilollisyystodistusta ei loytynyt. Ei helty-
nyttomeratati...

Use voimalassahan ei ollut sinansa niin pal-
jon nahtavaa. Reaktorisaliinhan ei vieraita
paasteta. Turpiinisalissa, jossa kavimme, jau-
hoivat valtavankokoiset turpiinit sahkoa yh-
teensa 445 MW:n teholla per voimala
(voimaloitahan Loviisassa on kaksi vierek-
kain). Molemmat voimalat ovat erillisia yksi-
koita, joita hallitaan ja ohjataan itsenaisesti.
Kayttoaste Suomen ydinvoimaloissa on maa-
ilman huippuluokkaa, yli 90 %.

Loviisan voimalat ovat neuvosto-
valmisteisia ja ykkosvoimala aloitti
toimintansa vuonna 1977 ollen sil-
loin Suomen ensimmainen. Tyypil-
taan ne ovat painevesivoimaloita

(kayttopaine 123 bar). Olkiluodon voimaloista
ne erottaa muodosta: Loviisan voimaloiden
suojakuoret ovat sylinterin muotoisia, Olki-
luodon taas kuution muotoisia.

Loviisan voimalat tyollistavat kuutisensataa
henkea, seisokin ajaksi vakimaara yli kaksin-
kertaistuu. Vieraita "Loviisan ihmeessa" kay
8000 vuodessa.

Kiitokset

Oppaanamme ydinvoimalassa toimi ATK-
ryhman paallikko Markku Tiitinen. Handle
kiitokset vierailusta.

Pikaisen torikaynnin jalkeen ajoimme Por-
voon maalaiskuntaan, Kilpilahteen (ent.
Skoldvik). Sielta loytyvat tietenkin Nesteen
Porvoon tuotantolaitokset, mukaan luettuna
oljynjalostamo.

Neste perustettiin 1948 ja oljynjalostus aloi-
tettiin 1957 Naantalissa. Naantalin jalostamon
rinnalle perustettiin 1965 Skoldvikin jalos-
tamo. Talla' hetkella Neste on Pohjoismaiden
suurin oljynjalostaja.
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Neste-konserni jakautuu seuraaviin osa-alu-
eisiin: oljy, kaasu, kemia, varustamo, oljynet-
sinta ja -tuotanto. Mainittakoon, etta Nesteen
laivasto on tonnistoltaan Suomen suurin.

Oljyntuonnissa on painopiste siirtynyt Vena"-
jalta (ent. Neuvostoliitosta) ja arabimaista
Pohjanmeren oljyyn. Viela 1988 yli 90 %
raakaoljysta tuli itanaapurista, viime vuonna
enaa alle 10 %. Tana vuonna maara nayttaa
entisestaan pienenevan. Pohjanmeren Sljylla
on muiden strategisten nakokohtien lisaksi se
etu, etta se on erittain hyvalaatuista ja vaha-
rikkista.

Kayttotottumukset ovat Suomessa
suuntautuneet nopeasti lyijytto-
maan bensiiniin: talla hetkella jo
runsaat 70 % myydysta bensiinis-
ta on lyijytonta.

ATKNesteella

ATK on Nesteellakin voimakkaasti suuntau-
tumassa pois suurkoneista kohti mikroverk-
koja ja avoimia jarjestelmia (Unix). Nesteella
on kaytossa n. 4000 PC-mikroa ja 120 MAC-
cia seka satoja minikoneita. Ohjelmistoista
ovat kaytossa ne samat kuin muuallakin, mut-
ta yllatys yllatys, DOS-versioina (vain 20-30
% koneista pitaa sisallaan Windowsin).

Ongelmana Nesteella on sahkoposti. Ei niin-
kaan kayttamattomyys, vaan se, etta yhtiossa
on kaytossa kaikkiaan jopa 9 erilaista sahko-
postijarjestelmaa, enemman tai vahemman
yhteensopimattomia.

Nesteen tutkimuskeskuk-
sella on kaytossa oma tie-
tojarjestelma, LIMS eli
Laboratory Information
System, johon pyritaan
keskittamaan kaikki syn-
tyva ja tarvittava tieto
(naytteet, laiterekisterit,
henkiloresurssit jne.).

Ainakaan virukset eivat ole kiusana, edes
MAC-puolella ei ole aikoihin loytynyt viruk-
sia. Uusiin koneisiin asennetaan kuitenkin au-
tomaattisesti virusskanneri.

Kiitokset

Isantinamme toimivat Nesteella Hakan Lin-
den PR-osastolta seka tiedonhallintaosaston
paallikko Kari Keskiivari. Heille parhaimmat
kiitokset.

Jari Tuomi, PC-Kayttajat ry



SAAKO OLLA PUOLUE
TUOTETIETOA?
Sisaltaako toimenkuvusi tietotekniikkahankintojen suun-
nittelua ja toteutusta? Enta tukipalvelujen tarjontaa seka
kiiyton ja keliittamispalvelujen yllapitoa? Mahdollisesti
hoidat koulutus ja konsultointipalveluihin liittyvUt jarjes-
telyt.

Tehtavasi on vaativa ja yrityksesi kilpailukyvyn kan-
nalta keskeinen. Siksi Sinulla tulee olla kaytOssasi sellai-
set tyokalut, jotka helpottavat tyotehtaviesi hoiloa pitaen
tyon laadun korkealla. Tehtavat kuten tiedon keraami-
ncn, ylliipito ja arkistointi ovat aikaavievia rutiineja, jotka
vicvat Mian suuren osan tyoajastasi. Erilliscn tiedon
vertailu ja yhdenmukaistaminen yhteismitalliseen muo-
toon on sekin aikaavievaa. Kuinka voisit vahentaa aikaa-
vievien rutiinien osuutia tyossasi? Na'in...

Data Card System -kortisto - tuorein tieto
aina katesi ulottuvilla
Data Card System (DCS) -kortisto tarjoaa puolueetonta
tuoietietoa markkinoilla olevista LAITTEISTA, OHJEL-
MISTA ja PA1VELU1STA. Tuotetieto esitcllaan yhden-
mukaisessa ja kayttovalmiissa tietokorttimuodossa. Jokai-
sessa tuotckortissa on yleisteksti, kuva tuottcesta seka
tictoruutu, joka esittelee tuottecn tai palvelun keskeiset
ominaisuudet taulukkomuodossa. l.isaksi jokaisessa
tuotctietokortissa on kysciscn tuottcen niaahantuojan,
valmistajan tai jalleenmyyja'n yliteysticdot.

Tietosi pysyvat jatkuvasti ajantasalla, silla paivitam-
me ja taydennamme DCS-kortistoa neljannesvuosittain
tapahtuvin taydennysjakeluin.

Tilaa nyt - saat nelja taydennysjakelua
kaupan paalle
Ensitilauksen yhteydessa saat tiedot lahes 150 erillisesta
tuotteesta tai tuoteperheesta. Tuotteitaan esitteleviit mm.
IBM, ICL, Canon, Aldus, Lotus ja Microsoft.

Kun tilaat nyt, saat lisaksi vuoden -93 taydennysjakelut
kaupan paalle (yhteensa 4 kpl). Ja kaikkl tama hintaan
vain 495,-.

Tee kuten yli 1000 yrityksissa ja yhteisoissa tyosken-
televaii ka)itajaa on jo tehnyt, hanki kayttoosi jatkuvasti
ajantasalla oleva Data Card System (DCS) -kortisto.

Data Card System (DCS) on 90-luvun tietopalvelua.

5S*S=g5^$•tfg-sffs*-*'
*"̂ ,.—jr'.-"3%S;-"

DCS FAKTAT
a: Data Knstannns

Data Cant System (DCS) -borttito;
I'tiolmvlvti inotctk'lo -korlisto

Hinla: 49.5 ink (sis. vuoden -93
tclydennykset, yhteetisd 4 kfrl)

Taydvnnykst't 1994: Tiiydcnnyksct
tuleixtt autoinaallisL'sti, tV/t'i lilattsta

Teiyclcnn)ylL'n biuta: 495
sis. 4 Iciydentiystd/vuosi.

Kdyttcijtlhtkumiidrd; 1050 kdytttij&d
yrityksissdjayiyteisQissd (31.3.93)

Pnbclintilaiiksvl: 90-441686

Telckopiotitaiikset: 90-443 463

Owitc: Data Knstannns,
Teni/j/M.'tikain 8, 00 WO Helsinki

LE/KKAA IRTI, POSTITA MET/ TAI FAXAA. LHIKKAA IRTI, POSTITA HETI TAI FAXAA.

r TILAUSKORTTI
,aan kpl DGS-kortistoa hintaan 495 mk (sis. tw ja

postituskulut). Saan kaupan paalle vuoden 1993 taydcnnysjakelul (yhteensa
4 kpl).Jatkossa saan automaattisesti vuosittain kaikkt taydennysjakelul
hintaan 495 nlk. Taydcnnysjakelulilauksen voin katkaisla haluamanani
ajankohtana. LJsaticdot ja tilauksct my6s puhellmitse tai telefaxilla:
DATA KUSTANNUS, asiakaspalvelu: pull. (90) 441686, fax (90) 443 463

Yritys:

Arvolalascira:

Postlnru |a -lulmipuiklui

DATA KUSTANNUS
Vastauslilhetys
Lupanumero 00100/1145
Temppelikalu 8
00100 HELSINKI
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C-KSyttgjfit r.y.:n uudet j&senet
elmikuu - maaliskuu 1993

trown
lajander
Junst
Kistafsson
conen
aakkola
Latajamaki
livi
Lokkomaki
)rola
.oimola
uikkanen
eltomaa
,uosujarvi
laiju
larjunpaa
lolopainen
Lankainen
Leranen
Qemettila
Loivunen
Lolehmainen
.aakso
.aaksonen
jndquist
.ohikari
/laho
rteriluoto
fygren
)ranne
leunanen
Listimaki
•aarni
»ilvola
'amminen
fiitanen

Barry Nigel ESPOO
Jan Michael ESPOO
Timo Anders ESPOO
Andreas ESPOO
Juha Kalevi ESPOO
Rauno Ari ESPOO
Esa Johannes ESPOO
Mikko Pekka ESPOO
Heikkillmari HAMINA
Jouko Ensio HAMINA
Harri Tapani HAMINA
Antero HAMINA
Juhani Antero HARJAVALTA
Tuomo Tapio HEINOLA
Anne HELSINKI
Lars Edvard HELSINKI
Jouni Tapani HELSINKI
Jari Petri J. HELSINKI
Kari U. J. HELSINKI
Eeva Martta HELSINKI
Valtteri HELSINKI
Timo Ilmari HELSINKI
Pekka Kalervo HELSINKI
Jukka Tapani HELSINKI
Seppo Kalevi HELSINKI
Juha Tapio HELSINKI
Harri Tapio HELSINKI
Jouni Tapio HELSINKI
Jorma Kaleva HELSINKI
Teppo Tapani HELSINKI
Markku HELSINKI
Marja Leena HELSINKI
Risto Juhani HELSINKI
Arto Juhani HELSINKI
Marja-Leena HELSINKI
JuhaMikael HELSINKI

Valila Jukka Antero HELSINKI
Joensuu Jarkko Adiel HOISKO
Huurinainen Timo Juhani JOENSUU
Sailynoja Arto Juhani JARVENPAA
Mansikka-AhoJari Antero KAUHAVA
Paakki Timo P. A. KAUHAVA
Makela Jari Tapani KOKKOLA
Valli Mika Juhani KURKKA
Nevander Heidi Dona KUUSANKOSKI
Tuunala Timo Tapani KALVIA
Nuutila Raino Juhani LAPINJARVI
Saily Markku Ensio LffiKSA
Paavilainen Leo Juhani LOHJA AS
HUlebrand Jarmo Kalevi NUMMELA
Kukko Juha M. S. NURMIJARVI
Perala Tommi Juhani OULAINEN
Hakkinen Mika Harri K. PATTIJOKI
Niinimaki Pertti Juhani RAAHE
Salonpaa Tapio Kalervo SALOINEN
Kivimaki Kimmo Mikael SEINAJOKI
Raisio Pekka Juhani SEINAJOKI
Furu Anders T. J. SMABONDERS
Enqvist Pasi Juhani TAMPERE
Kahonen Paivi Maarit TAMPERE
Rantala Mika Juhani TAMPERE
Tiilikainen Ari J. O. TAMPERE
Waljas Minna K. TAMPERE
Tammisto Mikko Tapani TURKU
Louhi Panu Tuomas VAASA
Kaasalainen Hille Mervi VAMMALA
Halinen Tuula Sinikka VANTAA
lirola Tapio Iknari VANTAA
Kaikkonen Timo Juhani VANTAA
Tuomainen Timo Juhani VANTAA
Vilen Antti Timo VANTAA
Virtaneva Timo Kaarlo VANTAA
Luoma Risto Johannes VETELI
Suomensalo Petri Olavi VIIALA
Uusitalo Petri Mikael VILLAHDE

Yhteensa 75 uutta jasenta

PC-KOytttijat ry:stti eronneita jtisenia tOmQn vuoden
aikana - tahfln menmssQ on ollut 176, joista yritysjd-
senia perQti 3 kpl. Eronneet jakautuvat viela siten,
etta maksunsa maksamatta jatttineiden (erotetut)
osuus oli 114 ja itse eroamisesta ilmoittaneita loput.
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Jasenmaiira 31.3.1993

Yhdistyksen maksanut jasenmaara maaliskuun
lopussa oil 1198 jasenta. Jasenisto jakautuu siten,
etta itse maksavia henkilojasenia (ammattilaiset)
on 776, opiskelijat 112, lisajSsenyys + perhejasenet
304 ja yhteisot 6 jasenta.

Jcksenistdn jakauma:
paa kaupunklseutu / muu maa

Muu maa
43 %

Espoo17%

Helsinki
32%

Vantaa8%

Jflsenlstttn jakauma Porvoo-HyvlnkSa-
Lohja-Karjaa eteiapuotella/muu Suomi

muu Suomi
32%

eteia 68 %

Nayttaa silta, etta PC-Kayttajilla on suhteellisen paljon
jasenia myds uudenmaan laanin pohjoispuolella. Vali-
tettavasti heidan hyotynsa jasenyydesta rajoittuvat
kaytannon syista pelkastaan yhdistyksen tarjoamiin
lehtietuihin, eivatka monetkaan ole pystyneet ottamaan
osaa jasentilaisuuksiin. Tervetuloa kuitenkin kaikki
kauempanakin asuvat jasenet tiistaikokouksiin, vierai-
luihin ja retkiin mikali vain liikutte maisemissa.

YhteisSjfisenet

PC-Kayttajat r.y.:ssa on viela kuusi yhteiso- / yritysja-
senta:

» AMBERTEC OY
* KAUPPIATITEN KAUPPAOPPILATTOS
* KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS
» KAANNOSTOIMISTO NOODI OY
* NETWORK BANKING-SYSTEMS
* PHCOM OY

Yhteisqjasenctuina 1993 Tietotekniikan Liitto ry
tarjoaamm:
• Tietoviikko, MikroPC ja Tietoverkko -lehdet
• Tietotekniikka osto-opas 1993
• matrikkelitiedot em. oppaaseen
• 27 % ale Konepajamies -lehdesta
• yhteisqjasentiedotteet
• yhteisqjasentilaisuus
• alennuksia joistakin liiton koulutustapahtumista
• edulliset kongressimatkat (Matkatoimisto Kaleva

Oy)
• puhelinneuvonta tietotekniikan lakiasioissa (huom.

El tyosuhdeasiat)
• A-jasenen (=yhteyshcnkilo) jasenmaksu sisaltyy

yhteison jasenmaksuun
• jasenyhdistysten ja kerhojen toiminta

YhteistySn vaikutukset: yhteistyolla voimme vaikuttaa
lakeihin, standardeihin, kansainvalisecn tiedon vaih-
toon, valtiovallan tukeen alan kehittamiseksi, kauppata-
pojen ja suositusten aikaansaamiseen, koulutukseen ja
koikeakoulu- seka tutkimusyhteistyohon. Liitto kfiyt-
tfiS naiden asioiden edistfimiseen n. miljoona mark-
kaa vuodessa.

Tietotekniikan liitto on mukana seuraavissa kansain-
vfilisissfi organisaatioissa:
• International Federation for Information Processing

IFIP
• Nordisk Data Union NDU
• Council of European Professional Informatics

Societies CEPIS
• Kansainvalinen kauppakamari ICC

Ari Rautiainen 11.5.1993
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PC-tledotteet

Kansi

PC-Kayttajat ry:n juhlavuosi
jatkuu, vaikkakin yhdistyksen
toiminta on nyt kesaajan tauolla.
Kansikuvan sisavesialukset eivat
alkuunkaan liity PC-teknolo-
giaan tai yhdistyksen toimintaan.
Tarkoitus onkin antaa pieni vihje
aurinkoisten kesapaivien varalle.
Suomen markan alennustilan
aikana on edullista jattaa ulko-
maanmatka valiin ja valita koti-
mainen lomavaihtoehto. - Ristei-
ly romanttisella sisavesilaivalla
vamiasti tekee hyvaa ahkerim-
mallekin PC-kayttajalle.
Rentouttavaa lomaa vain kaikille
jasenille.

Telmo ry

Tietotekniikan liiton toiminnan-
johtaja Heikki Raikkonen opas-
taa yhdistystamme yhteistyohon
TELMO ry:n kanssa artikkelis-
saan sivulla 19 tassa lehdessa.

Mika sitten on TELMO ry ?

Telmo ry edistaa yleista tieto-
verkkoa kehittamalla avoimien
tietoverkkopalveluiden tuottami-
sen ja kayton edellytyksia.
Telmo ry toimii tietoverkkopal-
velujen kayttajien ja palvelun-
tuottajien seka niita edustavien
yhteisqjen, teleoperaattoreiden,
jarjestelmatoimittajien ja virano-
maisten yhteistyoelimena.

TELMO ry toteuttaa tarkoitus-
taan

laatimalla tietoverkkopalvelu-
jen yhdenmukaista saatavuutta ja
kayttoa edistavia standardeja ja
suosituksia
- suorittamalla palvelujen ja
niiden toteutuksessa tarvittavien
teknisten ratkaisujen laadunseu-
rantaa (mm. TELMO tavara-
merkki)

osallistumalla yhdistyksen
tarkoitusta edistaviin kehittamis-
hankkeisiin kulloinkin sovitta-
valla tavalla
- tiedottamalla tietoverkkotoi-
minnasta, palveluista, standar-
deista ja kehittamishankkeista
seuraamalla TELMO- palvelui-
den kayton edistymista
- seuraamalla alan yleista kehi-
tysta seka tekemalla aloitteita
tietoverkkopalveluja ja niiden
kayttoa edistavista toimenpiteista

TELMO ry:ssa on vuoden 1993
alussa yhteensa 66 jasenta, jotka
edustavat seka julkista hallintoa
etta yksityista elinkeinoelamaa.

Yhteydenotot ja lisatietoja
TELMO ry:n toimistosta Salo-
monkatu 17 A, 00100 Helsinki.
Puhelin: 90-6851250 Fax:
90-6851616. Toiminnanjohtaja
Henry Haglund.

PCUF-Opinion

Yhdistyksemme sahkopostilaati-
kon kayttajilla on mahdollisuus
osallistua kyselyyn, jossa kartoi-
tetaan kayttajakunnan konekan-
nan rakennetta. Vahitellen mark-
kinoiden tapahtumat heijastuvat
myos tahan taulukkoon. Vuosi
sitten talla palstalla julkaistu
taulukko kertoi 486-osuuden
olleen 2 %. Nyt 486-osuus on
hypahtanyt lukemaan 8.4 %.

Samana aikana vastanneidein
maara on lisaantynyt 282:sta
364:aan. Vuoden kuluttua listalta
saattaa loytya jo Pentium tai
Alpha AXP.
Toukokuun alussa kokonaistilan-
ne naytti seuraavalta:

Konetyyppi

PC/XT

286

386

486

Amiga

Atari ST

Mac

15,2

21,2

36,5

8,4

10

1,3

2,1
Vic20/C16/C64/C128 2,4

Joku muu 2,9

Vastanneiden maara 364

Sinakin voit tutustua tahan ilmai-
seen jasenpalvelumuotoon.
Yhdistyksen BBS loytyy nume-
roista 90-608070 ja 90-6121545.

Kevatkokous

Yhdistyksen kevatkokous jarjes-
tettiin 30. 3.1993 hieman tavano-
maista juhlavammin menoin.
Paikka oli Hotelli Kuninkaantie
Espoossa.
Kokous kasitteli yhdistyksen
toimintakertomuksen vuodelta
1992 (ks. sivut 8 - 9 tassa lehdes-
sa) seka yhdistyksen menneen
vuoden talouteen liittyvat asiat.
Kokouksen ilmapiiri oli hyvin
sopuisa ja saatoimme todeta
yhdistyksen jasenmaaran edel-
leen kasvaneen, toiminnan
vilkastuneen edellisesta vuodesta
seka taloudellisen tuloksen
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olleen hieman budjetoitua
paremman.
Virallisen ohjelman lisaksi
kokouksen osanottajilla oli tilai-
suus kuulla Leena Ahon (Micro-
soft Oy) esitelma kayttqjarjestel-
mien kehityksesta.

Computer 2000 EXPO

Computer 2000 ryhmaan kuulu-
va Fintronic nayttaa ottaneen
tavakseen jarjestaa tuotenaytte-
lyn ohessa varsin korkeatasoisia
seminaareja paakaupunkiseudul-
la. Tana vuonna tapahtumapaik-
kana oli Helsingin Messukeskus
19. 5. 1993.
Yritysten tietotekniikan ammatti-
laisille suunnattu (englanninkie-
linen) tapahtuma on kokoelma
tunnetuimpien valmistajien
esitelmia ja nakemyksia tulevista
trendeista ja tuotteista.
Mukana olleita paamiehia olivat:
Intel, Compaq, Microsoft,
Hewlett-Packard, Lotus, Novell,
3Com, WordPerfect, Canon,
Micrografx, Philips ja QMS.

Data Card System

Yhdistyksemme ei ole kovin
ahkerasti kertonut itsestaan tai
toiminnastaan jasenistoon kuulu-
mattomille. Nyt ensiaskeleita
aikaisempaa laajemman tiedotta-
misen suuntaan on kuitenkin
otettu ja yhdistyksen hallitus on
paattanyt laatia PC-Kayttajat
ry:n Data Cardin. Nain yhdistyk-
semme on mukana lahiaikoina
ilmestyvassa ATK-alan tuotteista
ja palveluista kertovassa hake-
mistossa.

Mediatiedot

PC-Kayttaja-lehden levikki on
vahitellen lisaantynyt ja osoit-
teellinen jakelu on nyt yli 1200
kpl seka muu PR-jakelu yli 200.
Ilmoitusten hinnat sensijaan ovat
pysyneet ennallaan monta vuot-
ta, mutta nyt on aika tehda asian-
mukaisia tarkistuksia. Kokosivun
ilmoitus tassa lehdessa maksaa
ainoastaan 1500 mk (1000 mk)
ja 1/2-sivun ilmoitus 1000 mk
(600 mk). Nyt voimme myos
huolehtia keskiaukeaman
mainosliitteista (A 3 taitettuna)
hintaan 3000 mk (2000 mk).
Uudet hinnat ovat voimassa 1.1.
1994 alkaen eli vanhat (suluissa
olevat) hinnat ovat kaytossa
viela ensi syksyna ilmestyvassa
lehdessa.
Lisatietoja ilmoitusasioissa voit
kysya: PCUF MAIL: vpk (Valto
P. Koskinen tai puh. 90-513362 /
Valto P. Koskinen.

Jasenlomake

Myos taman lehden lopussa on
Tietotekniikan liiton jasenloma-
ke. Ta'yta lomake, jos jasenyy-
teesi liittyvissa tiedoissa on
tarvetta muutoksiin tai anna se
tuttavallesi, jonka arvelet hyoty-
van yhdistyksemme jasenyydes-
ta.
Taytetty lomake lahetetaan osoit-
teella: Tietotekniikan liitto ry,
PL 68, 02601 ESPOO.

Posti kulkee

Yhdistyksemme jasenilla, yhteis-
tyokumppaneilla tai muuten vain
yhdistyksemme toiminnasta kiin-
nostuneilla henkiloilla on

mahdollisuus saada aanensa
kuuluviin myos virallisten
kokousten ulkopuolella. Tama
kay parhaiten kirjoittamalla
muutama rivi ajatuksia paperille
ja postittamalla kirje osoitteella
PC-Kayttajat ry, Hallitus, PL
494, 00101 Helsinki. Kiitos
mielipiteestasi jo nain etukateen.

Juhlavuoden, siis PC-Kayttajat
ry:n kymmenennen toimintavuo-
den, tapahtumat alallamme ovat
olleet merkittavid ja mielenkiin-
toisia. Uusia tuotteita on julkis-
tettu sekd laite- ettd ohjelmapuo-
lella kevddn aikana siind
mddrin, ettd uuden sukupolven
PC taitaa olla syntymdssd.
Ndissd merkeissd PC-Kdyttdjd-
lehtikln siirtyy kesdtauolle kera-
tdkseen uutta kdyttovoimaa
syksyn toimintaan.

Valto P. Koskinen
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TIETO-
HINu!nO HENKILOJASEN
0

TAYTA KIRJQITUSKONEELLA TAI TEKSTAAMALLA

LflTTO «Y;BYN, PL 68, 02601 ESPQ9

MUUTOS LIITTYMINEN EROAMINEN

UUDET
TIEDOT

Sukunimi Kaikki etunimet

Yrityksen nimi ( taytetaan, jos jasenposti halutaan toimipaikkaan) Puheim virka-aikana Jasennumero

Jakeluosoite Ammattinimike

Postinumero -toimipaikka

Amm.kood

Tyonantaja Jasennumero

15 Jasenlaji
"1 Henkilbjasen,

tybnantaja maksaa jasenmaksun

11 Jasenlaji
~] Henkilbjasen,

'—' maksaa itse jasenmaksun

13 Jasenlaji
Opiskelijajasen
HUOM. *)

I *Jd
Jos tydnantaja maksaa nenkilbjasenmaksun, voidaan se laskuttaa suoraan yhteisbjasenena olevalta tybn-
antaia l ta Tybnantajan tulee antaa tahan ilmoitukseen suostumuksensa, muussa tapauksessa jasenmaksu
velo i te taan henkilbjasenelta.

DPerhejasen (ei lehtia. samasta taloudesta ennestaan jasenena:

VANHAT
TIEDOT

Sukunimi

Yrityksen nimi, jos posti tullut toimipaikkaan

Jakeluosoite. johon Niton ja ja'senyhdistyksen posti tullut

Postinumero -toimipaikka

Kaikki etunimet

Puhelin v i rka-a ikana

Ammattinimike

HENKILOJASEN

Henkilojasenen tulee
kuulua ainakin yhteen
liiton jasenyhdistyksista
(ensisijainen). Maksamalla
lisajasenmaksun on mah-
dollista kuulua useam-
paankin jasenyhdistyk-
seen (lisajasenyys) seka
osallistua maksutta ker-
hojen toimintaan.

Osoita rasti l la (x) liiton
jasenyhdistys / kerho,
johon kuulut / liityt.

Tyonantaja

15 Jasenlaji
~~| Henkilbjasen,
—' tybnantaja maksaa jasenmaksun

11 Jasenlaji
~] Henkilbjasen,

'—' maksaa itse jasenmaksun

13 Jasenlaji
OpiskelijajasenD

Asterisk!

I = ensisijainen

II = lisajasenyys

13

Blanko 15

JASEN-
LEHDET

TIETOVIIKKO -lehden lisaksi valitsen jasenmaksuun sisaltyvaksi toiseksi jasenlehdeksi

j MikroPC:n I Tietoverkon

Datanomit ry **\ 23

ALLEKIR-
JOITUS Osoitetietojani

I I saa I I ei saa

luovuttaa kaupallisiin
tarkoituksiin

Paivamaara
Etala-Ponjanmaan TKY

Etela-Saimaan TKY

Helsingin TKY
Jasenen allekirjoitus

Imatran TKY

Kanta-Ham.Tietotekn.yhd. 20

Tyonantajan suostumus

Henkilbjasenmaksun saa laskuttaa
tybnantajalta.

Tybnantajan allekirjoitus Keski-Suomen TKY

Kymen TKY

Lahden TKY 10
Jaseneksi voi liittya kir jal l isest i toimittamalla jasenlomakkeen liiton toimistoon yhdistyk-
selle. Jasenhakemus kasitellaan ja l i i tetaan jasenrekisteriin, minka jalkeen jasenpalvelut
alkavat (mm. jasenlehdet). Hakemuksen kasittely kestaa noin kuukauden.

Jasenmaksu laskutetaan liiton 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, kirjallisesti tai puhelinvastaa-
jaan (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kestaa npin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka loytyy jasen-
lehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.

Jasenyyden lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.

Ka'yttojarjestelma'kerhon jasenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin jasenyhdistyksista.
Kerhon jasenyys on maksuton. OtaDATAn jasenyytta haetaan suoraan OtaDATAIta.

HUOM. OPISKELIJAT! Opiskelijajaseneksi hyvaksymisen edellytyksena on liittymispaivasta
kuluvan kalenterivuoden loppuun jatkuva PAATOIMINEN opiskelu (paivaopiskelu), joka
tulee osoittaa oppilaitoksesta saatavalla OPISKELUTODISTUKSELLA. Todistuksesta tulee
kayda ilmi opintojen (arvioitu) paattymisaika.
lltaopiskelijoita tai muutoin tybn ohessa opiskelevia ei hyvaksyta opiskelijajaseniksi.

VAIN DATANOMIT TAYTTAVAT!

Luokka

Lapin TTY 21

Mikkelin TTY 22

OtaDATA

PC-kayttaja't 19

Pirkanmaan TKY

Pohjois-Karjalan TKY 16

Pohjois-Pohjanmaan TKY 11

Satakunnan TKY

Savon TKY 12

SYTYKE ry 91

Tietojenkas tieteen seura 17

Varsmais-Suomsn TKY

Kay.ttojariestelmakerho 93

TTLHJ FRIV1/UNIC



Sahkoposti jaseniston osoitteenmuutoksiin
Osoitteenmuutokset vuonna 1993 voi tehda TELEBOX-palvelun avulla.
Liiton postilaatikon osoite on OSOITEMUUTOSPALVELU.
Liiton postilaatikko on Telebox2-koneella, jonne paasette:
• Telesammon kautta avainsanakomennolla S)iirry TELEBOX2
• Telesammon valikoiden kautta kohdasta Sahkbposti/viestinta
• Pakettiverkon kautta, osoite on 0244205086
• Datanet-verkon kautta, osoite on telebox.tele.fi, portti 1029
•X.400: G=(tyhja); S=0soitemuutospalvelu; 0=Telebox; ADMD=Mailnet; C=FI
(Teknista apua Telen ATK-keskuksen neuvonnasta 9700-86500/hinta 11.90 mk/min)
Toivomme osoittenmuutosilmoituksen olevan oheisen mallin mukainen:

MAIL OSOtTEMUUTOSPALVELU
SubfecfcOSOmEMUUTOS

Text: Nlmi
Jasennumero
Vanha osoite:
Utisi osoite:

.SEND

LIITTYISINKO TIETOTEKNIIKAN LIITTOON JA
JOHONKIN LIITON JASENYHDISTYKSEEN?
Kysymys on monelle yritykselle ja yhteisblle hyvin
aiheellinen tietotekniikan varaan rakentuyien
jarjestelmien ja tuotteiden tullessa kayttbbn eri
puolilla elamaamme. Liittyminen kannattaa!
Paaset osalliseksi JASENEDUISTA (mm.
Tietoviikko, MikroPC, ATK-yuosikirja). Ottaessasi
yhteytta lahetamme tietoa jasenyyteen liittyvista
asioista ja ennenkaikkea siita, mita liittoyhteiso ja
sen jasenet tekevat.

YHTEISTYON VAIKUTUKSET
Yhteistyb'llamme voimme vaikuttaa lakeihin,
standardeihin, kansainvaliseen tiedon vaihtoon,
valtiovallan tukeen alan kehittamiseksi,
kauppatapojen ja suositusten aikaansaamiseen
(sopimusehdot), koulutukseen ja korkeakoulu-
seka tutkimusyhteistybhpn. Haluat varmaankin
hyvan ymparistbn ja myqnteisen ilmapiirin
tietoteknisten ratkaisujesi hyodyntamiselle.
Tarkeita ovat myps osaavat ja mypnteisesti
suhtautuvat ihmiset. Liitto kayttaa na'iden
asioiden edistamiseen noin miljoona markkaa
vuodessa.

KONKREETTISET JASENEDUT, JOTKA
SISALTYVAT JASENMAKSUUN VUOSITASOLLA
• Kolme alan lehtea ja Tieto- ETU 1348,-

tekniikan osto-opas/vuosikirja
•llmaisetyritystiedotvuosikirjaan ETU 1200,-

(matrikkeliosa 1.1.tilanne)
• Yhteisbjasentilaisuus ETU 1400,-
•Alennukset ETU 0-4.000,

- Niton koulutustapahtumista
- Oy Talentum Ab:n lehdista
- kongressimatkat
- ryhmavakuutukset
- puhelinneuvonta tieto-

tekniikan lakiasioissa -
YHT: 3948-7948,-

KANNATTAA SATSATA AVAINHENKILOIDEN
AKTIVOIMISEEN
Toiminta perustuu yksityisten ihmisten aktiiviselle
mukanaololle. Eri yhdistyksissa, joita on jo 23, on
hyvin monipuolista kerho- jatyoryhmatoimintaa:
PC:t, tietoliikenne, tietokannat, systeemi-
tybvalineet, koulutus jne. TULOKSENA:
• Osaamisen kasyua
• Kokemusten vaihtoa
• Virheiden valttamista
• Viihdyt ammatissasi



JOUKKOKIRJE Lonnrotinkatu 40 D 39
00180 HELSINKI

PC-Kayttajat ry
on tyossaan tai harrastuksenaan

PC:ta kayttavien yhteenliittyma. Yhdistys
kuuluu jasenjarjestona Tietotekniikan liittoon.

PC-Kayttaja-lehti
toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana

raportoiden yhdistyksen toimintaan seka mikrotietokoneiden
kayttoon lirttyvista asioista. Lehti postitetaan joukkokirjeena kaikille

jasenille.

# Painos 1500 kpl #10. vuosikerta # Painopaikka: Invapaino, Helsinki #


