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Puheenjohtajan palsta 3/95

Visiot vuodelle 1996
PC-kayttajat ry:n toiminta tulee
jatkumaan vuonna 1996 viime
vuosien viitoittamaan suuntaan.
Varsinkin ensi vuonna tulemme
panostamaan huomattavasti yh-
distyksemme rahavaroja PCUF-
purkkikoneemme tietoliikenne-
yhteyksien parantamiseen.
Syyskokouksessa hyvaksytty
talousarvio takaa paremmat
mahdollisuudet Internet-yhteyk-
sien ja -palveluiden kehitta-
miseen. Talousarvion turvin on
mahdollista hankkia ne kauan
toivotut ulkomaan Internet-
yhteydet, jolloin esimerkiksi
webbisurffailu maailmalle tulee
taas mahdolliseksi. Myos itse
Internet-yhteyden nopeuttaminen
on asialistalla.

Viime aikoina PCUF:n modeemi-
v^linjat ovat tuutanneet varattua,

varsinkin Jos on yrittanyt soitella
iltaisin. Tahan asiaan on myos
tulossa helpotusta ensi vuoden
puolella. Talousarvioon lisattiin
varoja modeemikulujen puolelle,
jotta voidaan hankkia uusia
modeemilinjoja.

Muilta osin toiminta tulee jatku-
maan vanhaan tuttuun tapaan.
Luvassa on mielenkiintoisia tee-
mailtoja ja yritysvierailuja. Vuoden
vaihteessa voimaan astuva
kayttojarjestelmakerholaisten
sulautuminen PC-kayttajiin tuo
mukanaan uusia haasteita

yhdistyksemme toimintaan.
Heidat huomioidaan erityisesti
kayttojarjestelmaaiheisten teema-
iltojen tai vierailujen merkeissa.
Myos muita ideoita ja hankkeita
kayttojarjestelmakerholaisten alu-
eelta otetaan mielenkiinnolla
vastaan. Ehdotuksia voi lahettaa
allekirjoittaneelle taikka koko
hallitukselle, jonka tavoittaa
helpoinmiten sahkopostin kautta
osoitteesta hallitus@pcuf.fi

Taloutemme perusteet
Niin tassa lienee olisi paikallaan
selostaa hieman yhdistyksemme
talouspuolta. Monesti jSseniston
keskuudessa kysellaan miksei
sita ja tata voida hankkia nyt heti.
Tama on selitettavissa silla, etta
yhdistyksemme toiminta perustuu
vuosittain hyvaksyttyyn talous-
arvioon ja toimintasuunnitelmaan.
Talousarvio ei ole pelkastaan
ennuste tulevaisuudesta vaan se
on paremminkin toimintaohje, joka
velvoittaa hallitusta ja toimi-
henkiloita toimimaan talousarvion
edellyttamalla tavalla. Esimerkiksi
naiden kansainvalisten Internet-
yhteyksien osalta kyseessa ovat
olleet sen verran suuret meno-
erat, etta niita ei ole voitu
aikaisemmin tana vuonna hank-
kia.

Varainhankintamme taas muo-
dostuu jasenmaksujen ns. palau-
tuksista, joita saamme takaisin
Tietotekniikan liitosta siina
suhteessa kuinka paljon meilla on
jasenia. Esimerkiksi tana vuonna
olemme saaneet yhdesta opis-
kelijajasenesta 11 mk ja
henkilojasenesta 38,50 mk.
Suurin osa jasenmaksutuloista
meneekin liiton kautta saatavan
lehtipaketin (Tietoviikko, Mikro-
PC/Tietoverkko) kustannuksiin.
Ensi vuonna jasenmaksut tulevat
nousemaan jonkun verran johtuen

lahinna taman lehtipaketin
kasvaneista kuluista. Toisaalta
myos meille maksettavien jasen-
maksupalautusten osuus tulee
kasvamaan, joten meilla yhdis-
tyksena on enemman rahaa
kaytettavissa ensi vuonna.

Nain vuoden paatteeksi kiitan
kaikkia tana vuonna toimintaan
osallistuneita henkiloita ja yhteis-
tyokumppaneita seka toivotan niin
uudet kuin vanhatkin jasenet
mukaan ensi vuoden toimintaan!

Hyvaa alkanutta talvea kaikille!

Helsingissa 23.11.1995

Heikki Raussi
6 raussi@pcuf.fi
0) 940 540 3966

JK. Jasenkirjeessa 2/95 kaa-
vailtua Microsoftin Windows 95-
vierailua emme pystyneet jarjes-
tamaan syksylla lahinna Micro-
softin kiireisen aikaulun takia,
mutta toivottavasti ensi vuoden
puolella asia saadaan korjattua.

JK2. Edellisessa lehdessa kirjoitin
Liikenneministeriosta ja lakitulkin-
noista, jotka omalta osaltaan
estivat graafisten kayttdliittymien
tarjoamisen VWWV-surffailuun.
Nyt nama esteet ovat poistuneet,
koska Liikenneministerion uuden
tulkinnan mukaan esim. tcp/ip-
yhteyden tarjoamien ei vaadi
enaa erillisen teletoimiluvan
hankkimista. Joten meidankin
purkista kaikilla SHELL-luvan
omaavilla henkiloilla on nyt
mahdollisuus ajaa tcp/ip:ta ja
netscapea kotikoneelta esim.
slirp-ohjelman avulla.

Tama teksti on luettavissa
myos sahkOisesti PCUF-
purkista URL-osoitteesta
http://www.pcuf.fi/lehti/



Kiinteisto Oy Opetustalo on ATK-ins-
tituutin Kannatusyhdistys r.y.:n ja Suo-
men Liikemiesten Kauppaopiston Saa-
tib'n omistama, v. 1972 kaupparekiste-
ro'ity Helsingin Ita-Pasilassa sijaitseva
22.000 m2 / 90.000 k-m3 suuruinen iso
kiinteistoyhtio, missa toimivat ATK-
instituutti, Suomen Liikemiesten Kaup-
paopisto ja Helsingin liiketalouden ja
hallinnon ammattikorkeakoulu.

Kiinteistoyhtio on rakennuttanut kou-
lutalon, jonka ensimmainen rakennus-
vaihe valmistui v. 1978 ja toinen vaihe
v. 1992. Toinen rakennusvaihe kasitti
uusien toimitilojen rakentamisen ATK-
instituutille ja samalla vanhempi osa
saneerattiin Suomen Liikemiesten
Kauppaopiston kayttoon.

Kiinteisto Oy Opetustalolla on nelja
paatehtavaa:
- toimitilajohtaminen 'Facility Mana-

gement'ja tilojen vuokraus oppi-
laitoksille

- kiinteisto'yhtion rahoitus, talous ja
hallinto (1994 kiinteiston tasearvo
oli 162 milj.mk, hoitomenobudjetti
6,5 milj.mk ja paaomamenobudjetti
16 milj.mk.)

• kiinteiston isannointi (LVIS-asiat,
korjaus-huolto, turvallisuus)

• kiinteiston yhteisten auditorio-,
luentosali-, luentoluokkien ja liikun-
tatilojen tilapainen vuokraus ulko-
puolisille kayttajille erilaisiin pieni-
muotoisiin 2-5 hengen tilaisuuksiin
tai suuriinkin tilaisuuksiin, joista on
esimerkkina Messukeskuksessa ja
Opetustalossa v. 1992 kesalla pidetty
yli 60 maan valtionpaamiesten

ETYK-seurantakokous. Tilavuokra-
tuotot kaytetaa'n mm. kiinteiston kor-
jauksiin ja laitehankintoihin, mihin
oppilaitosten yhteiskunnalta saama
rahoitus ei riita.

Tilavuokraus
Opetustalo vuokraa yhteisia tilojaan
erilaisiin tilaisuuksiin. Pyyda meilta
tarjous.

Toimitusjohtaja Anneli Heikkinen,
puh. 1489 0424 tai 9400-890 424,
Fax 1489 0425, Internet:
Anneli.Heikkinen@slk.helbp.fi

Kiinteistosihteeri
puh. 1489 0336

Sirkka Alaranta,

HHttllttMtlltMHIIttttillHMMIttfttl

Kiinteisto Oy Opetustalo
Rautatielaisenkatu 5, 00520 Helsinki

VUOKRAAMME:

a keskeiselta paikalta Pasilan aseman tuntumassa
n luento-ja koulutustiloja
a kaksi auditoriota ...260 hengen, 80 hengen
B AV-luentosali ...90 hengen
B liikunta- ja kuntosalivuoroja ryhmille

Tilat ovat vuokrattavissa kertaluontoisesti tai jopa useaksi kymmeneksi kerraksi.
Myos kesaisin!
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PC-kayttajat ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 1996

Yhdistyksen syyskokous marraskuussa 14.11.1995 hyvaksyi alia esitetyn
toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa on selostettu yhdistyksen
toimintaa koskevat tavoitteet vuodelle 1996, joiden pohjalta talousarvio on
laadittu. Muutoksena edellisesta vuodesta on mm. toiminnan jakaminen neljaan
ryhmaan ja tietoliikennetoiminnan palveluiden parantaminen, joka tulee nakymaan
ensi vuonna PCUF-purkin kautta saatavina kansainvalisina Internet-palveluina ja
uusina modeemilinjoina.

JOHDANTO

PC-kayttajat ry:n toiminta vuonna
1996 tullaan jakamaan neljaan
toimintaryhmaan: yleis-, julkaisu-,
teemailta- ja vierailu- seka
tietoliikennetoiminta. Maiden ryh-
mien toiminta muodostaa yhdis-
tyksen toiminnan rungon. Toi-
minnan ryhmittelylla pyritaan
helpottamaan ja selkeyttamaan
yhdistyksen taloudenpitoa ja sen
seurantaa.

PC-kayttajiin sulautuneet kaytto-
jarjestelmakerholaiset huomioi-
daan muun muassa kayttojarjes-
telmaaiheisten teemailtojen tai
vierailujen jarjestamisen mer-
keissa.

Yhdistyksen toimintaryhmien tar-
keimpina toimintamuotoina tulee
olemaan yhdistyksen oman sah-
i<6postilaatikon yllapito ja kehitta-
minen, Internet-tietoliikenneyh-
teyksien tarjoaminen jasenille,
teemaillat, yritysvierailut ja PC-
KAYTTAJA-lehden julkaiseminen.

YLEISTOIMINTA

Yhdistys pyrkiii pitamaan yhteytta
muihin alan jarjestoihin ja
osallistumaan erilaisiin yhteisiin
tapahtumiin. Yhteytta Tietotek-
niikan liittoon pidetaSn ylla
paivittaisissa rutiiniasioissa ja
osallistumalla liiton liittokokouk-
siin, joissa yhdistyksella tulee
olemaan nelja edustajaa. Yhdistys

panostaa myos voimakkaasti
uusien jasenten hankintaan.

JULKAISUTOIMINTA

PC-KAYTTAJA-lehti on yhdis-
tyksen virallinen aanenkannattaja.
Lehdessa julkaistaan alaa
kasittelevia mielipiteita ja kirjoi-
tuksia. PC-KAYTTAJA-lehden
sahkoista jakelua laajennetaan ja
tarjotaan vaihtoehdoksi paperi-
versiolle niille jasenille, jotka
haluavat lukea sen yhdistyksen
sahkopostilaatikosta.

Jasenkirjeiden avulla tiedotetaan
jasenille yhdistyksen toiminnasta
kevat- ja syyskauden alussa, jollei
tietoa saada kulkemaan esim.
jasenlehden tai virallisen
ilmoituslehden (Tietoviikko) vali-
tyksella.

TEEMAILTA- ja VIERAILU-
TOIMINTA

Teemailtoja jarjestetaan kevat- ja
syyskaudella kerran kuukaudessa
ATK-instituutissa. Teemailtojen
aiheet kasittelevat ajankohtaisia
kysymyksia tietokone- ja tietolii-
kennealalla.

Yritysvierailut sailyvat oleellisena
osana yhdistyksen toimintaa,
koska niiden avulla jasenien on
mahdollista saada uusinta tietoa
vastailmestyneista tuotteista seka
niiden maahantuojista ja jalleen-
myyjista. Lisaksi jarjestaan paa-

kaupunkiseudun ulkopuolelle
suuntaunut vapaamuotoinen retki.

TIETOLIIKENNETOIMINTA

Yhdistyksen sahkopostilaatikko
PCUF on jasenten nopein tiedo-
tuskanava. Kasvaneen kayttaja-
kunnan johdosta sahkoposti-
laatikon laitteistoa ja modeemi-
palveluita tullaan uusimaan ja
kehittamaan vastaamaan parem-
min nykyista tarvetta.

Internet-tietoliikenneverkon kautta
saatavia palveluita tarjotaan
jasenten kayttoon jatkossakin.
Yhdistyksen purkki pyrkii seuraa-
maan alan nopeaa kehitysta ja
mahdollisuuksien mukaan hankki-
maan uusimmat palvelut jase-
niston kaytettaviksi.

PC-kayttajat ry
Hallitus
hallitus@pcuf.fi
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PC-KAYTTAJAT RY:N TALOUSARVIO VUODELLE 1996

Varainhankinta
Jasenmaksutuotot
- perusosa
- henkilb'osa
- toissij.+perhe
- opisk.+tyb'tt.
- yhteisb't
jasenm. yhteensa
Korkotulot
llmoitustulot
Liiton avustus
Muut tuotot

Varainhankinta yhteensa

Varsinainen toiminta
Yleistoiminta

Toimistokulut
Kokouskulut
Lahjat ja huomionosoit.
Toiminnan kehittaminen
Muut kulut

Julkaisutoiminta
PC-kayttaja-lehti, 2-3 kpl
- painatus
- postitus
Jasenkirjeet, 2 kpl
- painatus
- postitus

Teemailta-ja vierailutoiminta
Jarjestelykulut
Retkikulut

Tietoliikennetoiminta
Modeemilinjat (HPY)
- osuusliittymamaksut
- vuokraliittymamaksut
- etuliittymamaksu
Internet
- linja
- palvelut

Energiakustannukset
Vakuutus

Varsinainen toiminta yhteensa
Omatoiminen tuottojaama
Laitehankinnat
Rahoitusomaisuuden muutos

Arvio 1996 Budj. 1995 Tote. 1994
kpl mk

1100
670
600
7

42
42
15
400

11 000
46200

28140

9000

2800

97140

1 000
5000

1 500
0 7500

104640

11 000
48125

3850

2220

1 000
15000

0

11 000
52242

65195

1 390
16500

5000

16000 0

81 195

63242

22890

86132

4000
4500
1 000
4000
5000

26000
15000

1 500
6500

500
4000

1 600
3300

600

7800
16000

1 600
300

18500

4500

31 200

103 200
1440

12000
-10560

3000
4500
1 000
3000
6000

40000

7000

5000

3000

7000

1 500

5000

11 500

2656
4185

0
0

1 563

31 507

47000 19887

3253

5176

6203

1 500

8404

3253

12879
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cww
Otsikon termi Corporate Wide Web tarkoittaa

yrityksen laajuista Web-palvelinta. Kyseessa siis ei ole
maailman laajumen verkko vaan tarkoitus on laatia
WWW:ta vastaava jarjestelma yrityksen lahiverkkoon
vaikkapa ilman, etta on lainkaan hankittu Internet-
yhteytta tai tilaa kaupallisesta WWW-palvelimesta.

Miksi ihmeessa kutistaa WWW nain pieneksi? Syita
on useita. Ensinnakin on helppoa laatia prototyyppeja
jarjestelmasta, kun ei tarvitse heti haukata koko Inter-
nettia, vaan voi keskittya olennaiseen eli kunnollisten
WWW-sivujen laatimiseen.

Toinen syy on tyypillisesti pragmaattinen. Jos on
tarve jakaa yrityksen laajuisesti tietoa, dokumentteja,
tyoohjeita, luetteloita, manuaaleja, myynnin ja markki-
noinnin tukimateriaalia tai muuta vastaavaa tietoa, voi
olla hyvinkin jarkevaa kokeilla WWW:ta tahan tarkoi-
tukseen. Kokeilu on edcllisen lisaksi helppoa ja halpaa
aloittaa oman lahiverkon sisalla ja unohtaa koko Inter-
net, ainakin aluksi.

Mita tarvitaan?

Lahiverkon pitaa pystya ajamaan TCP/IP-protokol-
laa. Tama ei ole ongelma, koska kaikki kunnolliset ver-
kot pystyvat siihen. Esimerkiksi Netwaressa, josta mi-
nulla on eniten kokemusta, tarvitsee vain lisata tyoase-
man net.cfg -tiedostoon Link Driver -osaan rivi: Frame
EthernetJI.

Tyoasemaan pitaa asentaa ajuri, joka huolehtii
TCP/IP-pinosta. Naita saa esim. Windowsiin lisapaket-
tina ilmaiseksi tai pikkurahalla verkkokayttqjarjestelman
toimittajalta. Kolmas vaihtoehto on kayttaa julkisohjel-
mina saatavia pakettiajureita (winpkt ja odipkt), jotka
loytyvat paketeista odipkt*.zip ja pktd*.zip.

Nailla muutoksilla (net.cfg ja pakettiajurit) saa ai-
kaan (ainakin Ethernet-verkoissa ja Netwarella) TCP/IP-
protokollan lahiverkon yli.

Protokollakerroksen lisaksi pitaa Windowsiin asentaa
Windows Sockets TCP/IP-rajapinta, jota varsinaiset
hyotyohjelmat kayttavat halutessaan liikennoida
TCP/IP-protokollalla lahiverkossa. Uusien Windows-
versioiden mukana kai tulee tama Winsock. Muussa

tapauksessa voi asentaa esim. shareware-ohjelman
nimelta Trumpet Winsock.

Lopuksi tarvitaan viela jokin WWW-selaajaohjelma,
joista eniten kaytetty lienee Netscape.

Kannattanee tassa viela erikseen mainita, etta samalla
kertaa, kun on virittanyt Netscapen toimimaan lahiver-
kossa, on tullut tehneeksi vahniin pohjan paateyhteyksil-
le lahiverkkoon liitettyihin Unix-koneisiin. Saman
Winsock-rajapinnan paalla voidaan naet ajaa telnet-
yhteyksia verkon Unix-koneisiin.

Webbisivut lahiverkkoon

Verkkopalvelimelle tehdaan kaikille kayttajille (tai
valitulle testiryhmalle) nakyva hakemisto, jonne HTML-
dokumentit on tarkoitus tallettaa. Tyosemille asennettu-
jen WWW-selaajien oletussivuksi asetetaan serverin
HTML-hakemistossa sijaitseva index.htm(l)-niminen
tiedosto, esim. file:///n:/html/index.htm). Talloin selaaja-
ohjelma noutaa aina ensi toikseen taman aloitussivun,
josta on tuleva yrityksen sisainen kotisivu.

Taman jalkeen ei tarvitsekaan tehda muuta kuin laa-
tia halutunlaiset HTML-dokumentit yrityksen sisaiseen
kayttoon. No, se on toki helpommin sanottu kuin tehty,
koska varsinainen tyo, eli WWW-sivujen laatiminen,
alkaa vasta tasta. Kun sivut on sitten joskus laadittu ja
testattu kayttamalla niita yrityksen sisalla, ei ole enaa
suurikaan temppu siirtaa niita koko maailman nahtaviksi
- ei tarvitse muuta kuin vuokrata tilaa joltakin kaupalli-
selta WWW-palvelimelta ja siirtaa sivut sinne. Kalliimpi
vaihtoehto on perustaa oma WWW-palvelin.

AriJarmala 23.11.1995
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Lyhyt johdatus HTML-kieleen

HTML tulee sanoista HyperText Markup Language Muotoiluohjeet on kirjoitettu varsinaisen tekstin se-
eli hypertekstimerkintakieli. WWW-sivut laaditaan kaan kulmasulkumerkkien < ja > sisaan. Seuraavassa on

HTML-kielella. Selausohjelmat tulkitsevat tata kielta ja
muotoilevat dokumentit kielen syntaksin mukaisten oh-
jeiden mukaan.

esimerkkkina patka HTML-dokumenttia apinoitavaksi
(ainakin taman kirjoittaja oppii asioita parhaiten teke-
malla samalla tavalla kuin muut).

cut

<HTML>
<TITLE>Esimerkki HTML-dokumentista</TITLE>
<BODY>
<CENTERXHl>Tama on keskitetty paaotsikko</HlX/CENTER>

Sitten tuleekin jo aivan tavallista suhteutettua leipatekstia, jonka
selaajaohjelma rivittaa automaattisesti selaajan ikkunan levyiseksi.
Kaikki teksti tulee samaan kappaleeseen jollei kayteta
kappaleenvaihtomerkintaa:<P>

tai pakotettua rivinvaihtoa:<BR>

Tassa HTML-lahdetekstissa olevat muotoilut eivat vality lukijalle asti.
Dokumentin lopullinen muoto lukijan ruudulla maaraytyy pelkastaan
tekstin sekaan asetettujen muotoilukomentojen vaikutuksesta. kaikki
muotoilukomennot on siis kirjoitettu kulmasulkujen sisaan.<P>

Jos valttamatta haluaa saada nakymaan ruudulla valmiiksi muotoiltua
suhteuttamatonta tekstia, se pitaa kirjoittaa preformatted-merkintojen
valiin seuraavasti.<P>

<PRE>
Tassa on nyt valmiiksi muotoiltua suhteuttamatonta tekstia

Kenttal Kentta2 KenttaS

a
1
A

b
2
B

c
3
C

</PRE>

<B>Tekstia voi myos vahventaa</B> ja on toki mahdollista
myos<I>kursivoida sita</I>. <B><I>Molemmatkin</BX/I> voi laittaa paalle
yhtaikaa.<p>

Apropoo, otsikot tehdaan merkinnoilla HI, H2, H3,..,H6. HI on korkeimman
tason vahvin otsikko ja vastaavasti H6 on alimman tason valiotsikko.<P>

<H2>Esimerkki toisen tason otsikosta</H2>

Vaakasuuntaiset valiviivat syntyvat helposti:
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<HR>

Ja tietenkin kaikki haluavat tehda taulukkoja:<p>

<TABLE BORDER WIDTH=500 CELLSPACING=2>
<CAPTIONXH3>Taulukon otsikko</H3X/CAPTION>
<TR ALIGN=LEFTXTH>Eka otsikko<TH>Toka<TH>Kolmas<TH>Nel jas
<TR ALIGN=LEFTXTD>KTD>2<TD>3<TD>4
<TR ALIGN=LEFTXTD>AA<TD>BB<TD>CC<TD>DD
<TR ALIGN=LEFTXTD>111<TD COLSPAN=2>Pari saraketta<TD>Viimeinen
<TR ALIGN=LEFTXTDXTDXTDXTD>Vahan tyhjaa
<TR ALIGN=LEFTXTD>fgfg<TD>gfhfhfdhfdjh<TDXTD>
<TR ALIGN=LEFTXTD>KTD>2<TD>3<TD>4
</TABLE>
<BR>

Ja sitten viitteet eli hypertekstilinkit. Ne ovat helppoja
<A HREF="foobar.htm">vaikka tasta</A>. Tai sitten oikeasti Internetissa
esim. <A HREF="http: //www.pcuf . fi/~ jarmala/index.html">omalle</A>
sivulleni . <P>

Sitten viela listat ja luettelot (UL on sisennys) :<P>
<UL>
<LI>Ensimmainen juttu
<LI>Toka
<LI>Kolmas
</UL>

Ja kuvat tulevat talla viisiin <IMG SRC="kuval . jpg" ALIGN=RIGHT>

Etta siinapa tama erittain lyhyt kaytannon apinointiin johdattava
esimerkki.<P>

Skandimerkit kannattaa sitten kirjoittaa Windowsin kayttamassa ISO-Latin
1 -muodossa (eli esim. pieni a nakyy DOSrssa katsottaessa sigmana) .
<HR>
<I>Ari Jarmala 23 . 11 . 1995</I>

</BODY>
</HTML>

--- tuc ---

Toistaiseksi ei ole saatavissa oikein kunnollisia
HTML-editoreja, joilla voisi sujuvasti ja helposti mattaa
muotoilukoodeja tekstin sekaan. Toivottavasti ennen
pitkaa parhaimpiin tekstureihin tulee HTML-lisaosia.
Talla hetkella ne eivat ainakaan toimi kunnolla.

Toistaiseksi on ollut melkein helpointa kirjoittaa
HTML-dokumentit normaalilla mieliteksturilla ISO-
Latin-1 -koodina (eli skandit Windows-tyylilla) ja asetel-
la muotoilut kasin. Kovin suuri vaiva ei ole myoskaan
laatia sopivia makroja useimmin kaytettyjen muotoilu-
koodien syottamiseen. Itse olen kirjoittanut QEditilla
kaikki HTML-tiedostoni.

Ari Jarmala 24.11.1995
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Menevatko tavaramerkit™ liiallisuuksiin?

Se ken lukee, on viime aikoina nahnyt varsin kum-
mallisia tavaramerkkeja tietotekniikan alan mainoksissa.
Tavaramerkkihan merkitaan pienella TM-symbolilla
yleensa merkin oikcaan ylakulmaan.

Erityisesti englanninkielisia mainoksia ja firmoja olen
kummastellut. Pohtikaapa vaikka naita muutamaa ja
miettikaa, onko niissa enaa mitaan jarkea.

Microsoft® nakyy rekisteroineen seuraavanlaisen
lauseen: WHERE DO YOU WANT TO GO
TODAY?™ En mina vaan tieda, mutta huomenna aion
menna saunaan™...

Sun™ -yhtiolla nakyy seuraava: THE NETWORK
IS THE COMPUTER™. Muuten, se Network -elukka
on ihan sopo, mutta mitahan merkkia se on...

Sybase™ -yhtiolla on: The Architecture for
Change™.

Ja kaiken huippu on Digital Equipment Corporation,
se kun yrittaa rekisteroida jopa Suomessa pienella kirjoi-
tettua sanaa digital™.

Hoh!
Pian alkaa aika, jolloin tatakaan artikkelia ei voisi

kirjoittaa tarkistamatta, ettei tule kayttaneeksi ilman
lupaa vaikkapa sanaa ilman™.

Kas, kun kukaan ei ole viela rekisteroinyt vaikka seu-
raavia:

Mita kummaa™
Kyi se siit™
KyllS lahtee!™
Tietotekniikka on kehittynyt tana vuonna melkein
yht§ paljon kuin kahtena viime vuonna yhteensa™
MeillS halvimmat hinnat™
Osta nyt™
Hauskaa joulua™

AriJarmala™ 23.11.1995

PC-kayttajat vierailivat Tallinnassa

Yhdistyksemme perinteinen
retki suuntautui tana vuonna
lahden toiselle puolelle, Tal-
linnaan. Lahdimme matkalle
torstaina 12.10. kello 18 Tal-
linkin m/s Vana Tallinn lai-
valla uudesta Lansiterminaa-
lista. Laivalla meilla oli ohjelmassa yhteinen risteilyil-
lallinen, joka oli katettu Poseidon-ravintolaan. Ruoka
oli maukasta ja laivan viini hyvaa.
Tallinnassa shoppailuun jai aikaa vain muutama tunti
perjantaiaamuna. Valitettavasti emme loytaneet edulli-
sia tietokonealan myymaloita. Tiedossamme ollut AS
Future & Computersin myymala ei ollutkaan niin edul-
linen ja suurin osa myynnista olleista ohjelmista oli pe-
leja. Liike sijaitsee keskeisella paikalla mutta itse

sisaan oli vaikea paasta. Si-
saankaynti nimittain on si-
sapihalta ja mitaan kyltteja
siella ei ollut. Liikkeen
osoite on Viru tn.21/Vana
Viru tn.2 (teiden kulmassa,
toinen kerros).

Muilta osin Tallinnan hintataso oli varsin edullinen:
ruokaa, vaatteita, laakkeita, juomia, ym. saa halvalla.
Takaisin lahdimme puoliltapaivin ja Helsinkiin saa-
vuimme sitten kello 16. Mukana retkella oli 37
henkiloa.

Heikki Raussi
raussiEpcuf.fi
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PC:n kehitys vs. ohjelmien kehitys

80-luvun alkupuolella oli viela helppoa ja iloista
kayttaa tietokonetta, silla silloin ei ollut valia ko-
neen nopeudella. Tavallisella 8086-konella, jossa
oli kaksi lerppuasemaa, oli helppoa ja mukavaa
kayttaa WP 4.2:ta, joka siihen aikaan oli taatusti
yksi 20 suosituimmasta tekstinkasittelyohjelmasta.

Mutta ajan myota koneet alkoivat kehittya ja kehi-
tys on jatkunut huimana eteenpain. Tietysti voisin
viela edelleen 8086:llani kayttaa WP 4.2:ta, mutta
toisaalta ohjelmat ovat myos kehittyneet huimasti
tuon jalkeen. Suurin askel varmasti ohjelmien suo-
rituskyvyn kehittymiseen oli Windows-kayttoliit-
tyma, joka nopeasti ja varmasti tyonsi tieltaan kai-
killa yleisimmilla alueilla (tekstinkasittely, tauluk-
kolaskenta, tietokannat) kaytetyimmat DOS-ohjel-
mat. Graafmen kayttoliittyma, mika voisikaan olla
sen parempaa?

Windows ei suinkaan ollut mikaan autuaaksi teke-
va taivas, silla sen myota alkoi myos monien PC-
kayttajien helvetti, jos niin voi sanoa. Enaa ei riit-
tanyt 8086 ohjelmien pyorittamiseen. Tai riitti kyl-
la, jos oli tarpeeksi aikaa ja hermoja. Itse tuohon
aikaan tutustuin grafiikkaohjelmaan nimelta Arts
& Letters, joka oli jotain aivan muuta, kuin mihin
olin siihen mennessa tottunut. Jos kaytin kaksi ku-
vaa enemman sivulla, tuli naytonpaivityksesta suo-
ranainen kiusankappale. Kun siirsin kuvaa kaksi
mm vasemmalle, saatoin hyvin menna keittioon
laittamaan teeta ja jopa jaada nauttimaan sita. Sit-
ten palata takaisin tyoni pariin, joka saattoi viela-
kin paivittaa nayttoa. Kokeilin jopa kerran sita, et-
ta yritin tehda mandelbrottinkuviota siten, etta pis-
tin koneen toihin ja kavin katsomassa TV:sta lank-
karin. Takaisin tullessani oli n. 1/2 kuvaruutua
valmiina!

No luulisi, etta koneiden nopeutuessa tuosta on-
gelmasta olisi paasty, mutta kun nain ei ole. Jos-
tain syysta ohjelmien valmistajat tekevat ohjelman-
sa aina seuraavaa sukupolvea varten. Kun

vaihdoin koneeni 80286:een, sain hetkeksi huoah-
taa, mutta sitten tuli WIN 3.1, joka ei enaa suostu-
nut toimimaan tuossa koneessa. Oli taas edessa
koneen vaihto - nyt 80386. Tuon kaverin kanssa
vietin sitten mukavia hetkia, kunnes ohjelmaval-
mistajat taas viisaudessaan paattivat tehda ohjel-
mistaan 'toimivampia1. Tavalliseen tekstinkasitte-
lyohjelmaan liitettiin jos jonkinlaista vemputinta
mukaan. Oli kaavioita, kuvia, tietokantojen kanssa
pelleilya, taulukoita jne. No nuo taas vaativat ko-
neelta muistia ja tehoa. Paivitin koneeni 80486:ksi
ja luulin, etta nyt vihdoin olen paassyt onneni tai-
vaaseen, mutta kuinkas kavikaan. Vaikka muistia
oli 16 MB ja tehoa 66 MHz ei se kuitenkaan taan-
nut minulle paikkaa ohjelmien kayttajien taivaassa.
Nyt omistan 75 MHz:n Pentiumin ja kuvitelmani
ovat samat kuin ennenkin. Josko nyt tehoa olisi
riittavasti siihen, ettei tarvitsisi koko iltaa kayttaa
joidenkin esitteiden tekoon, vaan kaikki toimisi
suht koht sukkelaan.

Summa summarum. Tama ohjelman valmistajien
tukema tietokoneiden kehitys ei varmasti koskaan
tule loppumaan, vaikka nyt Pentiumien jalkeen ei
olekaan heti tyontymassa mitaan SEXtiumia ulos.
Toisaalta tavallinen kayttaja, joka ei tarvitse juuri
viimeisen paalle olevaa konetta, hyotyy tasta kehi-
tyksesta huomattavasti, silla tietokoneiden hinnan
puoliintumisaika on talla hetkella alle kaksi vuotta.
Toisin sanoen, jos viitsii hieman odottaa, saa no-
peamman ja paremmin varustetun koneen
halvemmalla.

Yhta vain toivoisin - etta tulisi markkinoille sellai-
sia ohjelmia, jotka toimisivat nykyisissa koneissa
nopeasti, eivatka odottaisi tietokoneiden seuraa-
vaa tai sita seuraavaa sukupolvea.

Jyri Lindroos
PC-hullu vuodesta 1988
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PC-KAYTTAJAT RY:N SAANNOT

Saannot on hyvaksytty yhdistyk-
sen perustavassa kokouksessa
Helsingissa 19.7.1983. Yhdistys
on merkitty yhdistysrekisteriin
26.11.1985. Saantojen muutos on
hyvaksytty 18.3.1987.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on PC-kayttajat
ry ja ruotsiksi kaannettyna PC-
anvandare rf. Englannin kielises-
sa kirjeenvaihdossa yhdistyksesta
kaytetaan nimea The PC-users of
Finland. Yhdistyksen kotipaikka
on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA-
MUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on
toimia henkilokohtaisten tieto-
koneiden parissa tyoskentelevien
tai niista kiinnostuneiden yksi-
tyisten henkiloiden ja oikeus-
kelpoisten yhteisojen yhdys-
siteena Suomessa. Toiminnalli-
sena tavoitteena on edistaa
henkilokohtaisten tietokoneiden
tarkoituksenmukaista kayttoa.
Keinoina kaytetaan koulutus,
esitelma- ja keskustelutilaisuuk-
sien seka tutustumiskayntien jar-
jestamista, tiedotteiden julkai-
semista, yhteydenpitoa ulko-
maisiin vastaaviin yhdistyksiin
seka jasenten kayttoon tulevien
ulko- ja kotimaisen toimialan
materiaalin hankintojen koordi-
nointia.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole
toiminnallaan tuottaa siihen
osallisille voittoa eika valitonta
taloudellista ansiota. Yhdistyksen
tarkoituksena ei myoskaan ole
toimia jasentensa etuja ajavana
tyomarkkinajarjestona.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja seka omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistoja.

Yhdistys voi kuulua jasenena
kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyk-
siin, joiden tarkoitus vastaa
yhdistyksen tarkoitusta tai on sita
lahella.

3 § JASENET

Yhdistyksessa voi olla yhteiso-,
henkilo- ja opiskelijajasenia. Halli-
tus voi hyvaksya
a) yhteisojaseneksi oikeuskel-

poisen yhteison tai rekis-
teroidyn saation

b) henkilojaseneksi yhden kun-
kin yhteisojasenen nimeaman
henkilon

c) henkilojaseneksi muun henki-
lon, joka on kiinnostunut hen-
kilokohtaisesta tietojenkasit-
telysta toimen tai harras-
tuksen takia

d) opiskelijajaseneksi henkilon,
joka opiskelee paatoimisesti
laitoksessa, jossa annetaan
tietotekniikan opetusta ja joka
myos osallistuu tahan opetuk-
seen.

Jasen voi erota yhdistyksen
jasenyydesta ilmoittamalla siita
kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yh-
distyksen kokouksen poyta-
kirjaan.

Jasen voidaan erottaa yhdis-
tyksen jasenyydesta hallituksen
paatoksella, jos jasen laiminlyo
jasenmaksunsa suorittamisen.

4 § Yhdistyksen jasenen on suori-
tettava vuosittain yhdistyksen
syyskokouksen maaraama jasen-
maksu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5 § Kokouksissa on jokaisella
jasenella paitsi yhteisoa edus-
tavalla henkilojasenella yksi aani.
Yhteisojasenen aanivaltaa yhdis-
tyksen kokouksessa kayttaa 3 §:n
b)-kohdassa tarkoitettu henkilo-
jasen tai yhteisojasenen siihen
valtuuttama edustaja. Yhteiso-
jasenta edustavalla henkilo-
jasenella ei ole oikeutta kayttaa
aanivaltaa henkilojasenena.

6 § Yhdistys kutsutaan koolle
hallituksen toimesta vahintaan
kaksi viikkoa ennen kokousta
kirjeitse tai yhdistyksen valitse-
massa lehdessa julkaistavalla
ilmoituksella. Yhdistys on kutsut-
tava koolle, kun 1/10 yhteiso-
jasenista tai 1/10 koko jasenmaa-
rasta sita kirjallisesti hallitukselta
vaatii. Mainittu kokous on pidet-
tava viimeistaan kuukauden kulu-
essa siita, kun vaatimus on yhdis-
tyksen hallitukselle toimitettu.
Ylimaarainen kokous pidetaan,
kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta.

7 § Yhdistyksen syyskokous pide-
taan vuosittain hallituksen maa-
raamana paivana marraskuun
loppuun mennessa. Syyskokouk-
sessa kasitellaan seuraavat asiat:
1) kasitellaan hallituksen esitys

seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelmaksi ja talous-
arvioksi

2) vahvistetaan jasenmaksun
suuruus

3) valitaan hallituksen puheen-
johtaja ja 5 - 7 varsinaista
jasenta seka kaksi vara-
jasenta

4) valitaan kaksi tilintarkastajaa
ja heidan varamiehensa

5) valitaan yhdistyksen edustajat
niiden yhteisOjen hallintoeli-
miin, joissa yhdistys on
jasenena
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6) kasiteliaan muut kokous-
kutsussa mainitut asiat. Mikali
yhdistyksen jasen haluaa
saada jonkin asian
yhdistyksen kokouksen kasi-
teltavaksi, on hanen siita
kirjallisesti ilmoitettava halli-
tukselle niin hyvissa ajoin,
etta asia voidaan sisallyttaa
kokouskutsuun.

8 § Yhdistyksen kevatkokous
pidetaan vuosittain hallituksen
maaraamana paiva'na maaliskuun
loppuun mennessa. Kevatkokouk-
sessa kasiteliaan seuraavat asiat:
1) esitetaan hallituksen vuosi-

kertomus, tilinpaatos ja tilin-
tarkastajien lausunto

2) paatetaan tilinpaatoksen vah-
vistamisesta

3) paatetaan vastuuvapauden
myontamisesta hallitukselle
tai muista toimenpiteista,
joihin vuoden kuluessa pidetty
hallinto ja tilit antavat aihetta.

4) kasitellaan muut kokous-
kutsussa mainitut asiat. Mikali
yhdistyksen jasen haluaa
saada jonkin asian
yhdistyksen kokouksen kasi-
teltavaksi, on hanen siita
kirjallisesti ilmoitettava halli-
tukselle niin hyvissa ajoin,
etta asia voidaan sisallyttaa
kokouskutsuun.

9 § Paatokset tehdaan yksin-
kertaisella aantenenemmistolia.
Aanten mennessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan aani, paitsi
vaaleissa, joissa tasatuloksen
ratkaisee arpa.

HALLITUS

10 § Yhdistyksen hallituksena
toimii ja sen asioita hoitaa vuo-
deksi kerrallaan valittu hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7
varsinaista jasenta seka kaksi
naiden varajasenta.

Hallituksen varsinainen jasen ei
ole vaalikelpoinen kolmen perat-
taisen toimikauden jalkeisena
vuotena varsinaiseksi jaseneksi.

Kuitenkin edellisessa lauseessa
tarkoitettu henkilo voidaan valita
puheenjohtajaksi, mikaii han ei ole
tassakin tehtavassa toiminut
kolmea perakkaista toimikautta.

11 § Hallitus on paatosvaltainen,
Jos puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja ja vahintaan puolet
hallituksen jasenista osallistuu
asian kasittelemiseen. Aanten
mennessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan aani.

12 § Hallituksen tehtavana on
toimia yhdistyksen tarkoitusperien
ja paamaarien toteuttamiseksi.
Tassa tarkoituksessa hallitus
1) edustaa yhdistysta ja tekee

yhdistyksen puolesta sitou-
muksia

2) hoitaa yhdistyksen talouden
3) kutsuu koolle yhdistyksen

kokoukset, valmistelee niissa
esille tulevat asiat ja valvoo
paatosten toimeenpanon

4) laatii yhdistyksen toiminta-
kertomukset ja tilinpaatokset

5) laatii ehdotukset yhdistyksen
toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi

6) on oikeutettu palkkaamaan
talousarvion rajoissa yhdis-
tykselle sihteerin ja muita
toimihenkiloita

7) toteuttaa muut yhdistyksen
asioiden hoitamiseksi tarpeel-
liset tehtavat

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa
hallituksen puheenjohtaja yksin,
varapuheenjohtaja yksin, kaksi
hallituksen valitsemaa hallituksen
jasenta yhdessa tai kahdesta
hallituksen valitsemasta jasenesta
toinen yhdessa hallituksen
maaraaman toimihenkilon kanssa.
Taloudenhoitaja kirjoittaa kassa-
asioissa yhdistyksen nimen yksin.

14 § Yhdistyksen tilit paatetaan
kalenterivuosittain. Tilit seka halli-
tuksen laatima toimintakertomus
seka muut tarpeelliset tileja ja
hallintoa koskevat asiakirjat on
tammikuun kuluessa annettava

yhdistyksen tilintarkastajille
hallinnon ja tilien tarkastamista
varten.

15 § Tilintarkastajien tulee helmi-
kuun 15 paivaan mennessa antaa
hallitukselle yhdistyksen kevat-
kokoukselle osoitettu kertomus
toimittamastaan yhdistyksen tilien
ja hallinnon tarkastamisesta.

SAANTOJEN MUUTTAMINEN
JA YHDISTYKSEN PURKAMI-
NEN

16 § Jos paatos koskee yhdis-
tyksen saantojen muuttamista,
vaaditaan paatOksen hyvaksy-
miseksi vahintaan 3/4 kaikista
yhdistyksen kokouksessa
annetuista aanista.

Paatoksiin, jotka tarkoittavat
yhdistyksen purkamista, vaa-
ditaan 5/6 annetuista aanista seka
paatoksen vahvistaminen
vahintaan kuukauden kuluttua
pidettavassa yhdistyksen kokouk-
sessa samanlaisella aanten
enemmistdlla.

17 § Jos yhdistys purkautuu,
luovutetaan sen varat rekis-
teroidylle yhdistykselle, jonka
tarkoitus vastaa yhdistyksen
tarkoitusta tai on sita lahelia.

MUUT MAARAYKSET

18 § Muissa kohdin noudatetaan
voimassa olevan yhdistyslain
maarayksia.
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PC-tiedotteet

Kansi

2,500

2,000

PC-Kayttajat ry:n jasenmaara
1992-1995

1,500

1,000

Jasenmaaralla mitaten on yhdis-
tyksellarnme takanaan suotuisa
vuosi ja nyt olemme jo ylittaneet
2000 jasenen raj an. Kehitys on
jopa ylittanyt odotukset. Lisaan-
tyvien jasenmaksutulojen kanssa
ei tule kuitenkaan ongelmia,
vaan mielenkiintoisia kehitys-
hankkeita rittaa.

PCUF-Opinion
Yhdistyksemme sahkopostilaati-
kon kayttajilla on mahdollisuus
osallistua kyselyyn, jossa kartoi-
tetaan kayttajakunnan modeemi-
tilannetta. Kaksi vuotta sitten
talla palstalla julkaistu taulukko
kertoi V.32bis-osuuden olleen
7,7% ja nyt tama lukema on
26,7%. Marraskuussa kokonais-
tilanne naytti seuraavalta:

Modeemityyppi %

V.21 3,4

V.22 12,4

V.22bis 33,o

V.32 9,5

MNP1-4 l,o

MNP5 7,4

V.32bis 26,7

V.32terbo l,o

V.34/V.FAST 3,9

V.42bis 1,7

Vastanneiden ma'a'ra 553

Sinakin voit tutustua tahan ilmai-
seen jasenpalvelumuotoon. Yh-
distyksen BBS loytyy numerois-
sa (90) 608 070 (20 minuutin pi-
kalinja), (90) 640 290, (90) 641
228 ja (90) 6121545, (90) 643
590. Lisaksi kaytettavissa on
kiintea verkkoyhteys. Yhdistyk-
sen puhelinlinjoilla esiintyy
ruuhkaa ilta-aikaan, mutta vapai-
ta linjoja loytyy helposti aamulla
ja aamupaivalla.

PC-Kay taja-lehden toimitus toi-
vottaa kaikille jasenile monipuo-
lisia PC-kokemuksia ja positiivi-
sia eldmyksia v.1996.

Valto Koskinen

J

IRC SLANG AND SHORT
WORDS DICTIONARY

Parti
Collected by Ismo Grondahl

alias Ian Greenvalley
OsterEpcuf.fi

Atm = At the moment Bog = toilet
Norty = bad
Ulcc = dead
Skint = no money
Bummer = disappointing
Gis = gif
Wrecked = slaughtered,
shedded.. .pissed... drunk
Amo = a moment (ire)
Wotcha = What's You (roughly) (ire)
MIT = Made In Taiwan (Am)
Cunt = pussy (Br)
luv = love

tvm = Thanks Very Much (ire)
RFC = Request For Discussion (ire)
IMO = In My Opinion (ire)
cockney =Londoners (Br)
limit = is
cockney (Londoners) = for Isn't it?
(Br)
Brill = brilliant colloquial of britain
(ire)
Ttfn = ta ta for now (goodbye for now)
(ire)
Ta = thank you (ire)
Icky = disgustingly sentimental and
with no idea of how to disembowel an
oppo nent
Disgustingly = disgusting = nauseous,
obnoxious etc...
Disembowel = remove one's intestines
the painful way :) (actually, is there a
painless way ?)

Nerd = boring silly person
Tho = throug (ire)
I haven't the foggiest idea = I know
nothing (Br)
Rub = a hand action (ire)
Niffty = cool Passover = easter (Ca)
Oooer missus = ude Ude = rude, dir-
ty, smutty (ire) (Br)
Flaky = unstable (ire) (Br)
m8 = mate (ire)
Tho = though (ire)
Nah = no, nope, nada, nyet (ire)
Wots = what is (ire)
WHACK = REALLY BAD (Nyc)
Harsh = rude
Chick = girl
4 b4 = for before (ire)
b4 = before (ire)



TIETOTEKNIIKAN LIITTO ry

PL 68, 02601 ESPOO, puh. (90) 512 1293, telefax. (90) 512 1276

HENKILOJASEN
LIITTYMINEN

MUUTOS, _

EROAMINEN

Nimi- ja osoitetiedot
Jasennumero:

Tayta selvasti, kiitos!

Korjaa myos esitaytetyt

osoitetietosi.
"aydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivataan)

>uh. toihin Puh. kotiin Syntymaaik

Sahkopostiosoite

Ammattinimike

TyOnantajan jasennumero Tyonantaja

a (ppkkw)

JSsenlajit

I

15 Henkilojasen; katso kohta 10.

tyonantaja maksaa ja'senmaksun

11 Henkilojasen,

maksaa itse jasenmaksun

Perhejasen, ei lehtia

samasta taloudesta ja'senena:

13 Opiskelija

HUOM! todistus; opiskelu paatoimista (paivisin)

todistuksessa nakyvilia arvioitu valmistumisvuosi

12 Tyoton

HUOM! todistus ty&ttomyydestS

esim. tyOvoimapoliittinen lausunto,

todistus maksetusta paivarahasta

Uusi todistus toimitettava 1.12

1 0. Jos tyOnantaja on liiton yhteiso'ja sen voidaa

jasenmaksu laskuttaa suoraan tyOnantajalta.

Tyo'nantajan tulee antaa tahan ilmoitukseen

suostumuksensa muussa tapauksessa jasen-

maksu veloitetaan henkilOjasenelta.

Tietojani

saa ei saa

luovuttaa kaupallisiin tarkoituksiin.

paivamaara Allekirjoi

TyOnantajan virallinen allekirjoitus

ja nimenselvennys

. mennessa.

Tietoviikko-lehden lisaksi valitsen

MikroPCrn Tietoverkon

jasenmaksuun sisaltyvaksi jasenlehdeksi.

us ja nimenselvennys

Vanhat tiedot
Sukunimi

Lahiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

TyOnantaja

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Pu

Pu

ja

h. kotiin

h. tOihin

senlaji (katso kohta: Jaseniajit)

Merkitse rastilla (x) jasenyhdistys,

mihin liityt ensisijaiseksi jaseneksi (I).

Maksamalla lisajasenmaksun voit kuulua

useampaankin jasenyhdistykseen.

merkitse haluamiesi lisayhdistysten (II)

kohdalle rasti.

I II Yhdistys

Asteriski ry

Blanko ry

Datanomit ry *)

Etela-Pohjanmaan TKY ry

Eteia-Saimaan TKY ry

Helsingin TKY ry

Imatran TKY ry

Kanta-Hameen TTY ry

Keski-Suomen TKY ry

Kymen TKY ry

Lahden TKY ry

Lapin TTY ry

Mikkelin TTY ry

PC-Kayttajat ry

Pirkanmaan TKY ry

Pohjois-Karjalan TKY ry

Pohjois-Pohjanmaan TKY ry

Satakunnan TKY ry

Savon TKY ry

SysteemityCyhdistys ry

Tietojenkas.tieteen Seura ry

Varsinais-Suomen TKY ry

OtaDATA ry,
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jasenyytta haetaan suoraan OtaDATAIta
) vain Datanomit tayttavat

uokka:

-iittymisohjeita

•

•

•

•

•

•

•

•

Jaseneksi liitytaan toimittamalla

lomake liiton toimistoon.

Tarkista jasenmaksun suuruus

erillisesta jasenetutiedotteesta.

OtaDATA ry:n jasenyytta haetaan

suoraan; OtaDATA ry, PL 52,

02151 ESPOO.

Jasenpalvelut (mm. lehdet) alkavat

n. 2 - 3 viikon kuluessa liittymisesta.

Jasenmaksu laskutetaan liiton

toimittamalla tilisiirrolla (VIITE!)

Eroamisesta pyydetaan ilmoittamaan

kirjallisesti.

Jasenmaksuja ei palauteta.

Kysy tarvittaessa lisaohjeita

jasensihteerilta puh. (90) 512 1293.

Tietotekniikan liitto ry 1.8.1995
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TIETOTEKNIIKAN LIITTO ry

Jasenmaksut 1996
PC-Kayttajat ry

Henkilojasenmaksut

Varsinainen henkilojasen

Opiskelija tai tyoton

Toissijainen jasen (jos jo kuulut johonkin toiseen yhdistykseen liitossa)

Perhejasen (jos samassa perheessa on jo joku henkilojasenena) tai elakelainen

Yhteisojasenmaksut

Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa

Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15-50 henkiloa

Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloa

Suuret ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa

Pienet ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus alle 50 henkiloa

Yhteison toisen toimipisteen jasenyys

Sisaltaa jasenetuna lehdet Tietoviikko ja MikroPC / Tietoverkko.

Ei sisalla jasenetuja.

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

Vuoden loppupuoliskolla liittyvilla maksu on puolet koko vuoden maksusta

280,-

180,-

70,-

70,-

5000,-

2500,-

1300,-

2500,-

*

**

**


