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Uusi vuosituhat on vaihtunut jo aikaa sitten, mutta kasissasi on silti vuosituhannen ensimmainen PC-Kayttaja lehti.
PC-kayttajille on takanaan pitka historiikki, mutta silti voidaan kysya, onko tarvetta enaa nykyisin yhdistykselle, jonka ehdottomia etuja oli tarjota ilmaista internet yhteytta aikana, jolloin esim. TeleSampo veloitti maltaita minuutilta.
Uskon, etta yhdistykselle on kysyntaa, mutta meidan tulee
muuttua uuden vuosituhannen mybta. Tahan olemme satsanneet mm. perustamalla erilaisia jaoksia, joista ehka
nakyvimmin on nyt ollut esilla Multimediajaos, jonka puitteissa on jarjestetty lahes ilmaista koulutusta jasenistollemme. Taman vuoden paapaino tulee olemaan kuitenkin Mikrotukihenkilbjaoksessa, joka perustettaneen 3.5.2001.
Kaiken kaikkiaan yhdistys pyrkii palvelemaan reilua kahta
ja puoltatuhatta jasentaan kaikin mahdollisin tavoin - tapoja voisi olla paljon enemmankin ja ta'ssa SINA astut mukaan - VAIKUTA! Ole aktiivinen, laheta toiveesi hallitukselle tai tule itse mukaan vaikuttamaan! Me hallituksen jasenet
olemme TEITA palvelemassa, joten rohkeasti vain yhteytta meihin!
Jyri Lindroos
Paatoimittaja
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Keita me olemme
PC-kayttajien tietotekniikan
Niton yllapitaman vuoden
2000 marraskuun jasenrekisterin mukaan meita oli yli
2700:
Miehia
naisia

88 %
12 %.

Postinumeroalueittain PCkayttajista vain puolet (1400
eli 52%) asuu paakaupunkiseudulla (postinumeroalueet 000-023). Paakaupunkiseutua ymparoivalla Uudella maalla (024-109) asuu viidennes (21 %) eli 600. Muualla Suomessa asuu yhteensa neljannes (27%) eli
700, joista
• Varsinais-Suomessa ja
Satakunnassa noin 120
• Pirkanmaalla 120
• Keski-Suomessa 49
• Hameessa 80
• Kaakkois-Suomessa 80
• Pohjois-Karjalassa 30
• Pohjois-Savossa 50
• Pohjanmaalla 80
• Oulun laanissa 80
• Lapin laanissa 20.
Tietotekniikan liiton ka'yttama'n ammattiryhmaluokituksen mukaan suurin ammattiryhma on suunnittelijat 23
%. Opiskelijoita on noin

10%, johtajia 8 %, insinooreja 8 %, ohjelmoijia 6 %,
jne..
Yksittaisista nimikkeista, joita on yhteensa 300 erilaista, on yli 50 jasenta ilmoittanutseuraavia: toimitusjohtaja, suunnittelija, jarjestelmaasiantuntija, atk-suunnittelija, ohjelmistosuunnittelija,
mikrotukihenkilo, opiskelija,
insinoori, CAD insinoori, lehtori, konsultti, projektipaallikko ja laadunohjaaja.
Jasenistosta on syntynyt
1% 80-luvulla
23% 70-luvulla
25% 60-luvulla
12% 50-luvulla
5% 40-luvulla
1% aikaisemmin.
Noin 30% syntymavuosi on
tuntematon. Tiedetyista
vanhin on syntynyt 1921 ja
nuorin 1989. Syntyma'vuosien huippu on 1968 eli olemme keskimaarin noin 32
vuotiaita. 32 vuotta on ainakin ollut parikymmenta vuotta normaalin vakiintuneen
suurehkon ohjelmistotalon
henkiloston tavanomainen
keski-ika.
Sahkopostiosoitteensa on

Tietotekniikan liiton yllapitamaan jasenrekisteriin ilmoittanut 70 %, joista toimivia on
kolme neljasosaa.
Nykyisesta Jasenistosta yhdistykseen on liittynyt vuonna
2000
8%

1999
1998

8%
9%

1997
12%
1996
13%
1995
11%
1994
9%
vuosina 1990-199320%
ja 13% 1980-luvulla.
PC-kayttaja maksaa tyypillisesti itse jasenmaksunsa
(80%). Luku on tietaakseni
harvinaisen korkea Tietotekniikan liiton jasenjarjestoissa. Esimerkiksi Systeemitybyhdistyksessa tyonantaja maksaa joka toisen ja'senmaksun. Tilanne on ilmeisesti muuttumassa, silla
vuodesta 1996 lahtien PCKayttajiin liittyneilla on yritysten maksamien jasenmaksujen osuus selvasti kasvanut. Yritykset maksoivat jo
40% viime vuona liittyneiden
jasenmaksuista. Yritysten
maksamat jasenmaksut tulevat lahes yksinomaan
paakaupunkiseudulta ja sen
ymparistosta.
Lauri Laitinen
lauri.laitinen@nokia.com
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http; Awww.pcuf.fi
PC-kayttajat ry:n www-sivut
palvelevat jasenistoa osoitteessa http://www.pcuf.fi. Sivujen alkuperainen tarkoitus oli saada
tehokas ja nopea tiedotuskanava jasenistolle. Tata tehtavaa
sivusto paaasiassa ajaa viela
tanakin paivana.
Sivustoa kayttaa paivittain keskimaarin 115 henkiloa. Vierailuista 40 prosenttia tapahtuu
sunnuntai ja maanantai paivisin. Eniten sivuja ladataan pa'ivisin kello 12ja 13 valilla, jolloin
tapahtuu 9 % latauksista.
Mielenkiintoista on katsoa PCkayttajien sivuston kavijbiden
kayttqjarjestelmia. 38 prosenttia kayttaa Windows NT:ta, ja
lahes samaan, 35 prosenttiin,
yltaa Windows 98. Koteihin
vasta tuloaan tekeva Windows
2000 haukkaa potista viisi prosenttia. Mielenkiintoista kuiten-

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

Tanska. Ja perati kaksi vierailua on tullut Lahi-ldasta, Omanista.

Puolet sivuston kayttajista kayttaa selaimenaan Microsoftin
Internet Explorerin viitosversiota. Kilpailija Netscape 4 selainta kayttaa 31 prosenttia kavijoista.

Suurin osa sivuillemme tulevista vierailuista on suoria, eli kayttaja kirjoittaa selaimensa osoitekenttaan suoraan PC-kayttajien www-sivun osoitteen. Myos
Intemetissa olevien linkkilistojen kautta PC-kayttajien sivuilla on vierailtu usein.

Noin viikon seuranta-ajan aikana sivustoillamme vieraili Internetin hakukoneista Altavistaja
Lycos, kumpikin nelja kertaa.
Hakukoneilla sivuiltamme haettiin mm. sanat: tetris, playgirl,
webcam lissabon, pc-sanakirja, PC Finland ja PC-kayttajat.
Sivuillamme vierailijoista 60
prosenttia tulee suomalaisen
domainnimen takaa. Muita
maita, joista sivuillemme on vierailtu on mm. Sveitsi, Ruotsi,
Saksa, Japani, Espanja ja

J

PC-kayttajien www-sivu on nykyisen teknologian aikakaudella karua katseltavaa. Tama on
huomattu myos yhdistyksen
hallituksessa. Sivuille onkin
suunniteltu suurta ulkonakbuudistusta, joka toisi sivulle enemman nykyajan ilmetta. Ideoita
www-sivun uudistukseen liittyen voi lahettaa yhdistyksen toimihenkilbille
osoitteella
hallitus@pcuf.fi.
Marko Puistovirta 2001

Kuvista kotisivuksi
Pitkasta aikaa olin menossa tietotekniikkakoulutukseen. Nopeana ilmoittautujana olin mahtunut mukaan PC kayttajat ry:n
jasenilleen tarjoamaan paivan
koulutukseen. Olin lujasti paattanyt saada tukea omaan opiskeluuni seka puhtia kotisivujeni uusimiseksi. Uskoni sai vahvistusta miellyttavasta oppimisymparistosta, kun upea kaupunkimaisema avautui aamulla juodessani koulutustiloissa
teeta. Sanotaan ulkoisesta oppimismotivaatiosta mita tahansa, en voi kiistaa etteikotarmokkuuttani olisi lisannyt ulkoiset
puitteet.

Myohemmin tulin huomaamaan, etta asiantunteva kouluttajamme toi myos lisan oppimiseeni. Vaansimme ja
kaansimme aamupaivan kuumailmapallokuvaa PhotoShopilla. Kavimme lavitse keskeiset tyokalut ja tutustuimme erilaisten efektien tekoon. Antoisinta oli kuulla kokeneen ohjelmankayttajan kokemuksia. Niiden kautta voi itse valttaa samojen "virheiden" tekemisen.
Digitaalisen kuvan ominaisuuksien lapikayminen oli hyvaa
muistinvirkistamista. lltapaivan
uurastimme FrontPagen kimpussa. Sain haltuuni keskeiset
toiminnot ja muistiinpanojeni

seka jaetun oppimateriaalin
avulla saan toteutettua haaveeni kotisivujeni uudistamisesta.
Kun www-sivuja on tehnyt html
-koodilla, tuntuu FrontPage
nopealle tavalle saada nakyvaa
aikaiseksi. PC kayttajien tukiessa koulutusmaksussa jasenia
tuntui, etta maksulleen oli saanut enemman kuin vastiketta.
Sisaltyihan paivaan myos bunas ja kahvi. Olisin ollutvalmis
maksamaan enemmankin paivasta. Jasenena haluan olla
kannustamassa PC kayttajia
tulevaisuudessakin samantyyppiseen toimintaan.
Sirpa Lindroos

-
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PC-Kayttajat ry:n vuoden 2001
hallituksen jasenten esittelyt:
Aki Seuranen
Sain kehoituksen kertoa mika
mies
oikein
t olen, joten tuu| masta toimeen.
Kotoisin olen
Riihimaelta, jossa asustelin
lukion loppuun saakka. Tietokone-harrastus la'hti vuodesta -83, jolloin rapelsin
ZX-81:n kanssa (muistia
vain 1mb!). Sita seurasi
Spectrum 48, Commodore
64&128 ja Amiga 500 kunnes paadyin PC-koneisiin.

loksena viestikessu. Opinnot jatkuivat Kotkan ammattikorkeakoulussa, jossa tuli
vietettya nelja seuraavaa
vuotta. Linjana oli tietokonetekniikka, lopputyon aiheena oli era'an UNIX-pohjaisen
tietoliikenneohjelmiston siirto Windows NT ymparistoon. Tama tapahtui Scandinavian Softline Softwaren
leivissa, jossa jatkoin mm.
samaisen ohjelmiston edelleenkehitysta yhteensa kolme vuotta.

Lukion jalkeen loysin itseni
Parolan metsista, lopputu-

Ura on toistaiseksi jatkunut
Espoossa Stonesoft Oyj:n

^^^
•

palkkalistoilla, jossa olen
keskittynyt paaosin tuotetiedonhallintaan seka myyntikonfiguraattoreihin. Selvyyden vuoksi mainittakoon,
etta kyseessa on monimutkaisten tuotteiden myyjien
tyota helpottava ohjelmisto,
joka luo aina 100% oikean
tilauksen.
Harrastukset liittyvat tietokoneisiin, peleihin ja scifiin.
Naiden lisaksi salibandy ja
kesaisin moottoripyoraily
saa minut pysymaan kaukana naytosta.

Pipsa Raussi

t

Olen
Pipsa
Raussi, PCkayttajien hallituksen jasen jo
toista vuotta.
Tulin mukaan
PC-kayttajiin perhejasenena noin 6 vuotta sitten, jolloin mieheni Heikki oli hallituksessa. Milloinkahan lie
viimeksi ollut naisjasenia
hallituksessa? Tana vuonna
meita on jo kaksi.
Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja talla hetkella a'itiys-

lomalla virastani. Saimme
ensimmaisen lapsemme
kaksi vuotta sitten ja toisen
nyt viime joulukuussa, joten
kotona hulinaa riittaa. Lisaksi opiskelen mikrotukihenkiloksi iltakoulussa ja tana
kevaana olisi tarkoitus valmistua.
On ollut mielenkiintoista olla
mukana suunnittelemassa
PC-kayttajien toimintaa.
Olen jarjestanyt muutamia
vierailukaynteja yrityksiin.
Naita vierailuja jarjestaessa

toivoo tietysti, etta paikka on
niin mielenkiintoinen, etta
jasenet kiinnostuvat ja osallistuvat joukolla. Olin myos
mukana jarjestamassa koulutuspaivia aiheena FrontPage ja Photoshop. On ollut ilo huomata, etta koulutuspaivat ovat kiinnostaneet
jasenistoamme, silla varatut
paikat ovat menneet kuin
kuumille kiville.
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Markus Topi
Olen28vuotias,
kolmen potran
pojan isa. Perheen taydentaa
ihana vaimoni.
Koulutusta on monenmoista, ainut valmis tosin ylioppilastutkinto. Tyoskentelen
kirkollisissa piireissa, pienissa ja va'ha'n suuremmissakin yhdistyksissa atk-tukihenkilona.

ni, paasivat veljeni viela pelailemaankin silla.
PC:t olivat tietenkin se luonnollinen suunta johon kiinnostukseni sitten kohdistui,
niissa kun sai itse kasailla ja
viritella konetta. Sen verran
nuori olen, etta Macit olivat
jo valmiiksi tehtyja eika niihin paassyt oikein kasiksi
samalla tavalla.

Tietokoneet ovat olleet kiinnostuksen kohteena jo varsin kauan, siita siis tuo ammattikin johon ei virallista
patevyytta ole, toistaiseksi
kai varsin yleista IT-alalla.
Commodore 64 oli ensimmainen tietokoneeksi luokiteltava laite johon nappini
syvallisemmin tungin, ihan
kirjaimellisestikin. Onneksi
ei mikaan osa mennyt hukkaan sita auki ruuvaillessa-

PC-kayttajiin liityin vasta
kuitenkin kesalla 2000. Nopea ajautumiseni hallitukseen johtuu paaasiassa Jyri
Lindroosiin ja nyt kaynnistyksen alia olevaan mikrotukijaokseen. Tallainen jaos
joka toimisi asiantuntija
"poolina" tuntui varsin ja'rkevalta ja tarkealta joten lupauduin mukaan. Tasta
enemman toisaalla tassa
lehdessa.

Kuten aina kun harrastuksesta tulee tyo, on harrastukseni karsinyt. Tyon ulkopuolella ei koneet enaa niin
paljon kiinnosta. Perhe, varsinkin ne kolme sottaavaa
poikaa, vie tietysti myos
osansa, mutta ei sita pitsanpaistajakaan varmaan hirvea'sti pitsoja kotona syb.
Yhdistykseen kuuluminen
on varsin antoisaa jo pelkasta'a'n senkin takia, etta saa
hyva'n lehden halvemmalla
kuin olisi tilausmaksu. TalIb'in jaa kuitenkin suuri potentiaali hyodyntamatta,
kontakti muihin pc-kayttajiin.
Nailla kontakteilla saa niin
harrastukseen kuin tyohonkin apuja. Kuitenkin kuten
sanonta kuuluu, jos et kylva
et kylla niitakaan. Luulen
kuitenkin etta kylvo on pienta verrattuna antiin.

Sirpa Lindroos
Olen PC-kayttajat ry:n hallituksen uusi jasen
ja edustan loppukayttajia. Toimin
vuoden
2001 hallituksessa sihteerina. Yhdistyksen jasenena
olen ollut jo useamman vuoden ajan. Innokkuuteni on
ajoittunut kesatapahtumiin
ja kovalevynheittokilpailuihin, vaikka minulla ei olekaan hyvia kilpailusijoituksia. Paatyokseni toimin Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa kasvatustieteellisten aineiden lehtorina. Opetustyossa en nykyisellaan ole ollenkaan

mukana, silla mm. kansainvaliset hankkeet tyollistavat
minua. Syksylla 2000 olin
viiden opiskelijan kanssa
Ghanassa, Accrassa.
Perheeseeni kuuluu aviomies Jyri Lindroos, joka toimii myos PC-kayttajien hallituksessa. Olen myos ihanan 7 kuukautisen koiran
onnellinen omistaja. Voit
kayda seuraamassa elamaamme osoitteessa:
www.nic.fi/~jpl225/
nuppu.html. Vapaa-aikanani Ibydat minut paikallisesta
metsasta, pyorailemasta tai
sulkapallokentalta.

Ensimmaiset kosketukset
tietokoneisiin olen ottanut
1980 luvun loppupuolella.
Aloittaessani opinnot Helsingin yliopistossa vuonna
1986, muistan kirjoittaneeni
seminaariraporttini viela kirjoituskoneella. Ensimmaisen tietokoneeni olen ostanut kaytettyna vuonna 1989.
Koneeni oli 8086. On ollut
aikoja jolloin olen haaveillut
WP 4.2 peraan.... Jo muutamia vuosia olen vetanyt
tyovaenopistoissa erilaisia
tietotekniikan kursseja viikonloppuisin. Viime aikoina
olen pysytellyt internetin ja
sahkopostin opetuksessa.

J
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Sivu?

Matti Tiainen
1. Kuka olet?
Olen Matti Tiainen
2. Koulutus?
Olen valmistunut TKK:n
kemian osastolta Otaniemesta, mutta ensimmainen tyopaikkani silloisella Nokia Elektroniikalla oli
ATK-suunnitteluhomma,
ja sen jalkeen virta vei
mennessaan ATK-alalle
lopullisesti.
3. Perheesi? Vaimoni on
lukion matemaattisten aineiden opettaja, ja meilla
on kaksi teini-ikaista poikaa.
4. Miten haluat kehittaa
PCUF:ia? Koska jasenia
on runsaasti ympari Suomea, myos etapalveluita
tulee tarjota vastineeksi
jasenmaksulle. Yhtena
hyvana esimerkkina on
suunniteltu verkkokoulutus. Kun multimediajaos
on paassyt kayntiin jarjestamalla koulutusta jasenille, myos muiden jaosten toiminta pitaisi saada alulle.
5. Kauanko olet ollut jasenena? PCUF:n jasenena olen ollut syksysta
1995 alkaen, mutta Tieto-

tekniikan liittoon olen
kuulunut jo sita ennen.
Liittymisajankohtaa en
ena'a muista.
6. Mika sai sinut liittymaan? PCUF:n tarjoamat
SHELL-oikeudet saivat
minut
vaihtamaan
HETKY:n PC-kayttajiin.
Tein pcuf.fi:lle varsin askeettiset kotisivut, mutta
kiinnostavimpina pida'n
marraskuusta 1997 alkaen keraamiani webbikameroiden linkkilistoja.
PCUF:n kavijalaskuri on
r e k i s t e r o i n y t niilla yli
71000 kayntia n. 60
maasta. llmeisesti en ole
yksin kiinnostunut asiasta.
7. IT ja sina? Talla alalla
olen tienannut leipaa perheelle koko tyb'historiani
ajan. Muutaman vuoden
kaupallista valivaihetta lukuun ottamatta olen ollut
lahinna tuotekehityshommissa. Siihen on sisaltynyt tyoskentelya ensin
Digital-ja sitten PC-maailmassa assembler-, Fortran-, Pascal-ja C-kielilla.
8. Ensimmainen kosketuksesi tietokoneeseen
/ tietokonehistoriasi?
Ensimmainen kosketus

tietokoneeseen tapahtui
TKK:ssaTeletypen, reikanauhan ja Elliot 803:n valityksella, kun olin Algolohjelmointikurssilla.
Opiskeluaikoina ehdin
viela tutustua assemblerja Fortran-kieliin. Tyoelamassa kehitin automaatiojarjestelmia Digitalin
PDP-11-koneille RSXkayttojarjestelmiin. PCmaailmassa olen sitten
kehittanyt OS/2-kayttojarjestelmassa toimivia systeemeja, ja nyt tuntuu
suuntaus vieva'n Linuxin
suuntaan.
9. Kuinka paljon aikaa
kaytat tietokoneen parissa (koti / tyo eriteltyna)? Tyopaiva kuluu kylla lahes kokonaan tietokoneen aaressa, kun toimistorutiineja myoten asiat hoidetaan PC:lla. Kotona ei kovin paljon enaa
kulu aikaa PC:n parissa,
ehka muutamia tunteja
viikossa.
10. Mita haluat sanoa jasenille? Kehitys IT-alalla
on ollut aivan kasittamattoman nopeaa, ja onneksi Suomi on hyvin mukana kuvioissa. Meidan on
vaan pidettava huoli siita,
ettei ote lipsu tassa.
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Jyri Lindroos
1. Kuka olet?
Olen Jyri Lindroos, 35 vuotias
ATK-kouluttaja/
tukihenkilo.
Paatoimeni on
lahetysja'rjestojen yhteinen
ATK-tuki, mutta sen lisaksi
koulutan viela jonkin verran
kansalaisopistoissa - la'hinna PageMakerin kayttoa.
2. Koulutus? Olen koulutukseltani Yo-laskentamerkonomi, mutta valmistumiseni jalkeen en ole tehnyt
alan toita paivaakaan (palkallisesti). On tuosta koulutuksesta ollut ainakin se
hyoty, etta ymmartaa jotain
esim. PCUF:n kirjanpidon
suhteen. Muuten olen ikuinen opiskelija - tallakin hetkella yliopiston tietojenkasittelytieteen laitoksen kirjoilla.

jatkuvasti muuttuvassa ITmaailmassa.
5. Kauanko olet ollut ja'senena? Jaa-a. Tulipa hyva
kysymys. Tarkkaa aikaa en
muista, mutta noin 10 vuotta.
6. Mika sai sinut liittymaan? Olin tuohon aikaan
Helsingin kauppaoppilaitoksessa ATK-opettajana ja
joku meida'n ATK-opettajista mainosti yhdistysta ja olihan se kiva saada mm. *halvat* Internet-yhteydet tuohon aikaan, kun TeleSampo
veloitti maltaita per minuutti.

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

7. IT ja sina? Niinkuin edelta kavi ilmi, olen alan 'ammattilainen'. Ala on siita mielenkiintoinen, ettei siina voi
jaada paikalleen makoilemaan, silla muuten tippuu
kelkasta hyvin akkia. Varsinkin kouluttajana tekee joskus jopa tuskaa pysya vauhdissa mukana.

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

8. Ensimmainen kosketuksesi tietokoneeseen /
tietokonehistoriasi? Tietokonehistoriani alkoi kauppaopistossa, jolloin 5 parasta
kaveriani oli joko tekussa tai
tietojenkasittelylaitoksella
opiskelemassa. Aina yhdessa ollessamme puheet
kaantyivat tietotekniikkaan,
josta silloin en ymmartanyt
mitaan ja koin itseni hieman
ulkopuoliseksi. Niinpa paatin, etta kun en voi voittaa
heita, pitaa minun liittya heihin ja niinpa ostin ensimmai-

sen tietokoneeni 80-luvun
lopussa. Se oli 8086 kone
20 MB kiintolevylla. Muistia
siina oli kuitenkin niin va'ha'n
(256 Kt), etta jouduin ensimmaiseksi hankkimaan sita
lisa'a, etta sain pyoritettya
siina tarvitsemiani ohjelmia.
Muistan kuitenkin, etta tein
tuolla koneella ystavilleni
Haakutsukortit A&L-ohjelmalla ja kun sivulla oli enemman kuin yksi kuva, tarkoitti
se sita, etta jos halusin siirtaa kuvan paikkaa, kesti
paivitys niin kauan, etta saatoin rauhassa menna keittamaan itselleni teet ja juoda
ne Hesaria samalla lukien.
Taman jalkeen on konekantani paivittynyt lahes vuosittain ja talla hetkella naputan
700 MHz:n pc:n aaressa.
9. Kuinka paljon aikaa kaytat tietokoneen parissa
(koti / tyo eriteltyna)? PALJON - vaimoni mielesta liikaa. Tyoni on sellaista, etta
kaikkea ei voi eika ehdi tehda tyopaikalla (varsinkin
koulutusmateriaalia), joten
ka'ytan monta tuntia illastakin koneen aaressa istuessa - lahinna etsiessa uutta
tietoa internetin valityksella.
Samoin haluan raplata konettani koko ajan, joten va'ha'n valia koneeseeni ilmestyyjokin uusi lisa'laite, johon
haluan tutustua.
10. Mita haluat sanoa jasenille? Olkaa aktiivisia.
Olette mukana Suomen toiseksi suurimmassa Tietotekniikan Niton alaisessa jasenjarjestossa, joka voi antaa teille paljon, jos vain niin
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haluatte. Me hallituksen jasenet emme tieda kaikkea,
mita haluatte, joten olkaa
aktiivisia ja ottakaa meihin
yhteytta ja kertokaa miten

teidan mielestamme meidan pitaisi palvella jasenistoamme. Liittykaa jaoksiin,
joiden kautta saatte varmasti paljon uutta kokemusta ja

ennen kaikkea kontakteja,
joilta voi sitten kysya asioita, joita ei ehka sittenkaan
itse tieda!
jatkuu sivulla 21

PC-Kayttajien liittoedut
Henkilojasenet 2001
CD Osallistuminenjasenyhdistysten ja kerhojen toimintaan, useilla jasenyhdistyksilla on myos
oma jasenlehti
® Jasenetulehdet vuonna2001:
ITviikko, viikoittain
ilmestyva uutislehti
Lisaksi henkilbjasen
voi valita halutessaan
yhden seuraavista
lehdista:
Tietokone, Prosessori,
Macmaailma, Hifi,
KotiPC, Pelit, Tiede
2000
CD 30 % alennus seuraavista Helsinki Median
lehdista:
Tietokone, Prosessori,
Macmaailma, KotiPC,
Pelit, Peliasema, Hifi,
Tiede2000, Matkaopas, Skimbaaja, Me
Naiset, Kodin Kuvalehti, Gloria, MG
© 20 % alennus Helsinki
Median ATK-kirjoista,
ammattiCD-ROMeista
ja Taloussanomat-lehden tilauksesta
© 15 % alennus Suomen
Atk-kustannnus Oy:n
normaalihintaisista
tuotteista.
Kerro jasennumerosi
tilausta tehdessasi,
puh. (09) 5421 2200,

©
©

©

©

©

www.satku.fi.
(Huom! Alennusta ei
voida liittaa Internettilauksen alennukseen)
Tietotekniikka 2001 vuosikirja ja osto-opas
Edulliset vakuutukset
(Sampo) puh. 0800-97605
Puhelinneuvonta tietotekniikan lakiasioissa
(huom. El tyosuhdeasiat) Asianajotoimisto
Castren & Snellman, Attorneys at Law. Puhelinaika maanantaisin klo 912 puh: (09) 2285 8382,
fax: (09)655919/Asianajaja Kimmo Rekola.
O. Manninen & Co:n
kello-, kulta- ja jalokiviliike (Tampere) myontaa
alennuksia tuotteista.
Lisatietojapuh:(03)222
9652.
Hotelli-kylpyla Rauhalahdesta (Kuopio) 20 %
alennus normaalihintaisesta majoituksesta
seka hotellissa etta hostellissa. Varausoikeus
korkeintaan viikkoa aikaisemmin. Edellyttaa
jasenkortin esittamista.
Lisaetuna majoituksen
yhteydessa kylpylan
kaytto klo 22 asti tai saunominen maailman suurimmassa savusaunas-

sa aidolla 50- luvun Jatkankampalla (voimassa
tiistaisin ja perjantaisin)
tai tunnin aerobic tai
kuntopiiri (= circuit training). Lisatietoja puh:
(017)473473.
Alennuksia Shellin luottokortilla esim: - 10 p/l
bensiinista ja - 9 p/l dieselista. Lisatietoja Shell
Info Center puh: 9800
2424
Henkilot voivat ensimmaisen ostoksensa yhteydessa liittya Instrumentariumin tai Nissenin kanta-asiakkaiksi,
myos tarjoustuotteiden
hankinnan yhteydessa.
Alennukset myonnetaan
voimassaolevaa Tietotekniikan Niton ja'senkorttia vastaan. Tarjous
on voimassa toistaiseksi kaikissa Instrumentarium-, Nissen-ja A- linssimyymaloissa. Lisatietoja saat myymaloista ja
Matti Tyynilalta puh: (09)
528 5206.
Kaikkien IFIP:in kuuluvien yhteisqjen (Tietotekniikan liitto ry kuuluu
IFIP:in) henkilojasenet
saavat 35 % alennuksen Kluwer Academic
Publishers -kustantajan
julkaisuista.
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PROPLEEMI 2001
PC-kayttajat ry jarjestaa vuoden 2001 alkajaisiksi kilpailun, joka on avoin kaikille yhdistyksen jasenille. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja.
Etsi alia olevasta ruudukosta 12 tietotekniikkaan liittyvaa sanaa. Sanat voivat olla vaakatai pystysuorassa tai vinoittain. Samoin ne voivat olla ylhaalta alaspain tai alhaalta ylospain kirjoitettuja.
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Saannot
Kevatkilpailu 2001 on avoin kaikille PC-kayttajat yhdistyksen jasenille. Kilpailuun voitosallistua lahettamalla vastauksesi postikortilla huhtikuun 30. paivaan mennessa osoitteeseen: PC-kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki tai lahettamalla sen sahkopostilla osoitteeseen kilpailu@pcuf.fi.
Laita vastaukseen mukaan myos nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sa'hkopostiosoitteesi. Myos kaikki kommentit koskien tata kilpailua, yhdistysta tai lehtea ovat
tervetulleita samassa vastauksessa.
Voittajille tiedotetaan henkilokohtaisesti seka voittajien nimet julkaistaan seuraavassa PCkayttajat lehdessa ja PCUF:n kotisivuilla.
Hyvaa kilpailuonnea kaikille!
Sirpa Lindroos, PC-kayttajat ry
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TecIT FORUM
Tietotekniikan ammattilaisten huipputapahtuma
TecIT Forum 2001 ja'rjestettiin 24.-25.1.2001
Wanhassa Satamassa.
Seminaarissa oli puhumassa asiantuntijoita kotimaasta ja ulkomailta.
Tapahtuman sisalto koostui kolmesta teemasta,
joita olivat mobiilisovellukset, tietokannat, sovelluskehitys ja standardit
seka verkot, verkkoteknologia ja internet-ohjelmointi. Seminaari jarjestettiin toisen kerran laajempana seminaariantinsa ja naytteilleasettajien
maaran puolesta. TecIT
Forum 2001 :ssa oli kaikkiaan 39 seminaaria, 100
tietoiskua ja 55 naytteilleasettajaa. Tarjolla oli uutta tietoa ja nahtavaa tietohallintojohdolle, ohjelmoijille, sovelluskehittajille etta muilla alan ammattilaisille.
Tapahtuman arvauspaivan keynote-puhujana
esiintyi Hewlett-Packardin Rajiv Gupta, General
Manager. Guptan aiheena oli "Enabling the mobile e-services world
through open standards".
Guptan johtaman Espeak Operation -yksikon
tehtavana on tuotteistaa
e-speak-teknologia seka
maaritella ja levittaa uusia bisnesmalleja. Gup-

tan johdolla kehitetty espeak on eraalainen universaali kieli, jonka avulla e-palvelut voivat keskustella keskenaan ja toimia yhteistyossa riippumatta siita, mille teknologia-alustalle ne on rakennettu.
Avauspaivan toinen keynote-puhujana esiintyi
Sun Microsystemsin Simon Ritter, Java Technology Evangelist. Ha'nen
aiheenaan oli "Java from
the Source". Ritter kertoi,
miten ohjelmoija ja sovelluskehittajat voivat hyodyntaa parhaalla mahdollisella tavalla Java-ohjelmointikielta e-bisneksen
ja laajemman koko verkkotalouden uusissa haasteissa.
Mielenkiintoisinpana pidin Sybase Finlandin seniorikonsultin Raija Akaslompolon esitysta "Mobile-jarjestelmaprojekti:
case Helsingin kapungin
kotihoidon kehittamisesta", mika antoi kaytannon
esimerkin teknologian
hyodyntamisesta arkityossa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ovat olleet mukana
hankkeessa, jossa on kehitetty kotihoitoon erityisesti vanhustyon tyontekijolle sovellusohjelmaa
kaytettavaksi esimerkiksi

ka'mmen pc:ssa. Ohjelmaan voidaan laatia taydellinen asiakkaan hoitosuunnitelma. Tyontekija
voi ennen asiakaskayntia
katevasti tarkistaa hoitosuunnitelman yksityiskohtia. Siihen voidaan kirjata ylos sovitut hoidon
eri osa-alueiden tavoitteet. Samoin siita voi tarkistaa kaytettavan laakityksen ja laboratiokokeiden tulokset. Kayntikerran jalkeen tybntekija voi
kirjata muistiin kuvauksen
kaynnista ja asiakkaan
kuntoutumisesta. Ohjelmaa on tavoitteena viela
muokata laajemmaksi
mm. ottaen huomioon ravitsemukseen liittyvat
vaatimukset. Kotihoidossa kyseinen ohjelma olisi
hyodynnettavissa myos
perhetyossa, kunhan nykyista "mallipohjaa" muokattaisiin enemman perheiden tarpeiden nakokulmasta. Kehitetty ohjelma on liikkuvaa tyota tekeville lahihoitajille oiva
tyovaline, kun varsinaisella toimistolla ei kayda
usein ja kun on tarkeaa
pitaa ylla asiakastietoja.
Samoin se vaikutti selkealta kayttaa, eika vaadi
liian vaativaa perehtymisaikaa kaytannon tyontekijalle.
Sirpa Lindroos
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PC-kayttajien kesatapahtuma 2000
Yhdistys jarjesti vapaamuotoisen kesatapahtuman Helsingin Merisatamarannalla kesakuussa 2000. Ohjelmassa oli minigolfia ja kovalevyn pituusheittoa.
PC-kayttajien kesajuhliin
osallistui noin kaksikymmenta minigolfista innostunutta henkiloa. Paikkana oli
Merisatamarannan Minigolf-rata, jonka yhdistys oli
varannut yksityiseen kayttoon kolmeksi tuntia. Hieman tuulisesta ja sateisesta saasta huolimatta iltapaiva oli onnistunut. Paikalla
oli niin harjaantuneita puttaajia kuin ensikertalaisiakin. Minigolf rataa kierrettiin
omaan tahtiin ja nopeimmat
ehtivat pelata parikin pelia.
Pelailun lomassa syotiin
pizzaa ja vaihdettiin kesalomasuunnitelmia.

\

Kuvassa mm. Aku Raussi, Sirpa Lindroos,
Hilkka Huttunen ja Jyri Lindroos
Minigolfin lisaksi viereisella nurmikentalla kaytiin jo perinteeksi
muodostunut kovalevyntyontbkilpailu. Kilpailuvalineena kaytettiin 1,45 kg painoista Bigfootia. Tiukan sekasarjan tyontokisan voittaja oli Markku Wachter ja nan sai palkinnoksi Finnkinon elokuvalippuja. Muut kilpailijat antoivat kovan vastuksen ja mittamiesten tyo muodostui vaativaksi. Lisaksi kaikkien osallistujien kesken arvottiin Finnkinon elokuvalippuja.
Voittajat olivat Pasi Taiminen ja Jyri Lindroos.

Kovalevyn tyontokisan
voittaja

PC-kayttajien pikkujoulut
PC-kayttajien pikkujoulutapahtuma
jarjestettiin syyskokouksen jalkeen
joulukuussa. lltaa vietettiin Pasilassa hyvan ruuan ja jutustelun merkeissa. Menossa mukana mm. puheenjohtaja Lauri Laitinen, Esa
Karkkainen seka tilintarkastaja
Hannu Maattanen, Werner Rebhan
ja Kari Saarinen.
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PC-kayttajien tuloslaskelma 2000
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA

1.TUOTOT
Osallistumismaksut
YHTEENSA
2. KULUT
Toimistokulut

PC-KAYTTAJAT RY 01.01.2000 - 31.12.2000
Toteutuma

Talousarvio

Toteutuma

Toteutuma

2000

2000

1999

1998

1 900,00 mk
1 900,00 mk

mk

30,00 mk
30,00 mk

mk

1 255,40 mk
711,00mk

3 500,00 mk

Pankin palvelumaksut

2 884,50 mk
495,00 mk

1 025,50 mk
591,00mk

Kokouskulut

1 892,00 mk

5 500,00 mk

3 429,86 mk

2 393,00 mk
27 297,74 mk

50 000,00 mk
10 000,00 mk

10 180,00mk

6 730,00 mk

7 593,90 mk

3 860,00 mk
5 740,60 mk
10 135,20 mk

6 802,50 mk
6 034,00 mk
13 409,66 mk

10 000,00 mk

9 614,40 mk

3 786,88 mk
33 606,44 mk

6 000,00 mk
30 000,00 mk

4 997,12 mk

8 664,00 mk
4 655,52 mk

28 654,41 mk

19 260,00 mk

2 000,00 mk
6 580,00 mk

2 000,00 mk

2 000,00 mk

2 000,00 mk

60 000,00 mk

28 472,70 mk
78,00 mk

:

500,00 mk

224,00 mk

1 164,00 mk. J"

5 000,00 mk
5 000,00 mk

Lahjat
Toiminnan kehittaminen

1 000,00 mk

Projektit
Muut kulut

300,00 mk

PC-Kayttajat lehden kulut
PC-Kayttajat lehden postitus
Jasenkirjeen painatus ym.
Jasenkirjeen postitus
Modeemilinjojen perusmaksut
ELtSAn dataliityntakustannukset
Verkkomaksut (Clinet, Telehallinto)
Palvelimen energiakustannukset
Palvelimen laitehankinnat
Pienet tarvehankinnat palvelimeen
Vakuutus
Retket
Teemailtojen kulut

230,00 mk

222,00 mk
4 290,00 mk

3 250,00 mk

5 200,00 mk

400,00 mk

12 578,40 mk

102 273,89 mk

121 453,32 mk

Koulutustoimintojen kulut
Muiden tapahtumien kulut

21 716,00 mk I 20 000,00 mk
4 663,00 mk

5 000,00 mk

YHTEENSA

97 340,52 mk

213 500,00 mk

3. TUOTTO-/KULUJAAMA

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

VARAINHANKINTA
4. TUOTOT
Jasenmaksut
YHTEENSA
5. KULUT
6. TUOTTO-/KULUJAAMA

•frYhdistettyna alkuperaisessa talousarviossa

140 571,00 mk

130 000,00 mk

143 743,00 mk

146 447,00 mk

140 571,00 mk

130 000,00 mk

143 743,00 mk

146 447,00 mk

1 989,30 mk
720,00 mk
2 709,30 mk

600,00 mk

2 250,50 mk

1 317,50mk

600,00 mk

2 250,50 mk

1 317,50mk

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
7. TUOTOT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
YHTEENSA

101,64mk

8. KULUT
9. TUOTTO-/KULUJAAMA

2 709,30 mk

600,00 mk

2 250,50 mk

1 215,86mk

SATUNNAISET ERAT
1 200,00 mk

10. SATUNNAISET TUOTOT
11. SATUNNAISET KULUT
12. YLEISAVUSTUKSET
13. TILIKAUDEN TULOS

47 839,78 mk -

82 900,00 mk

14. TILINPAATOSSIIRROT
15. TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA

47 839,78 rnk -

82 900,00 mk

43 749,61 mk

27 409,54 mk
-

48 562,22 mk

43 749,61 mk -

21 152,68 mk
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TOEVflNTAKERTOMUS
VUODELTA 2000
1. Yleista
Yhdistyksen 17. toimintavuosi sujui pitkalti aiempien vuosien mukaisesti.
Yhdistyksella oli vuoden 2000 lopussa 12 yhteisqjasenta. Yksityishenkiloita oli jasenena 2600,
naista opiskelijoita 144. Yhteensa yhdistyksella oli 2612 jasenta. Yhdistys on Tietotekniikan
liiton toiseksi suurin jasenyhdistys.

2. Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen toiminta
Hallituksen puheenjohtajana oli Lauri Laitinen (Nokian Tutkimuskeskus).
Hallituksen varsinaisia jasenia olivat:
Johan Uusimaki (varapuheenjohtaja)
Esa Karkkainen (hallituksen sihteeri ja rahastonhoitaja)
Marko Puistovirta (jasenasiat ja shell-oikeudet)
Jyri Lindroos (jaokset)
Pipsa Raussi (jaokset)
Veikko Laakso
Varajasenina olivat
Matti Tiainen ja Hanno Vainio
Hallitus kokoontui 5 kertaa. Kokoukset olivat 11.01, 15.02, 24.05, 11.08 ja 18.10.-Kokoukset
pidetiin Nokian Tutkimuskeskuksessa Itamerenkadulla lukuunottamatta viimeista ideointikokousta Tietotekniikan liiton toimistossa. Tassa kokouksessa oli toimintaa ja yhteyistyomahdollisuuksia ideoimassa myos Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Jouko Ruissalo.
Kevatkokous pidettiin 30.3.2000 Helian tiloissa Rautatielaisenkatu 5:ssa Helsingissa. Kokouksessa kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen 1999 liittyneet asiat. Kokouksen jalkeen
keskusteltiin jaosten toiminnan kaynnistamisesta.
Syyskokous pidettiin 29.11.2000 Helian tiloissa Rautatielaisenkatu 5:ssa Helsingissa. Kokouksessa kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen 2001 liittyvat toimintasuunnitelma, talousarvioja henkilovalinnat. Kokouksen jalkeen Microforumin kouluttaja kertoi verkko-opiskelumahdollisuuksista, joita PC-kayttajat saataisivat sponsoroida jasenilleen. Kokouksen jalkeen
yhdistyksen pikkujoulu vietettiin laheisessa Van Goghissa.

3. Yhdistyksen jasentoiminta
3.1. Yhdistyksen palvelin (pcuf.fi)
PC-kayttajien laajimmin kaytetty jasenpalvelu on yhdistyksen internet-palvelin. Palvelimensa
kautta PC-kayttajat tarjoavat jasenetuna jasenilleen mm. pa'asyn modeemilinjojen kautta Internettiin, sahkb'postiosoitteen, kotisivujen web-hotellin shell-oikeudet, jne.
Palvelimen yllapidosta on vastannut sysop-ryhma, vetajana Jari Nopanen.
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3.2. Teemafflat
Vuoden 2000 aikana yhdistys ei jarjestanyt erillisia teemailtoja.

3.3. Yritysvierailut
Vuoden 2000 aikana yhdistys jarjesti seuraavat yritysvierailut:
Sanomatalo 2000-04-27 Toonlahdenkatu 2, 25 osallistujaa.
F-Secure
2000-05-18 Pyyntitie 7, Marita Nasman-Repo, 12 osallistujaa.
Saunalahti Oyj
2000-1 1 -1 3 Annankatu 44A, Petteri Jarvinen, 25 osallistujaa.

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

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

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

3.7. Jaosten toiminta
Vuoden 2000 yhtena tavoiteena oli aloittaa PC-Kayttajien organisoituminen jaoksiksi. Jokaiselle jaosidealle valittiin yhteyshenkilo hallituksessa. Hallitus paatti kevatkokouksessa ka'ydyn
keskustelun perusteella keskittya Multimediajaoksen kaynnistamiseen mm. jarjestamalla jaoksen aihealueeseen liityvaa jasenkoulutusta.
3.71. Multimediajaos
PC-kayttajat sponsoroi edulliset multimediajaoksen FrontPage/PhotoShop -koulutuspaivat jasenilleen Helsingissa. Koulutuspaivat ovat ti 21.11. ja pe 1.12. Kummankin pa'ivan osallitujien
lukumaara oli rajoitetu opetustiloista johtuen kymmeneen. llmottautuneita olisi ollut yli kaksinkertainen maara.
3.72. Muutjaosideat
Muiden jaosideoiden (Windows-jaos, Linux-jaos, Ohjelmointi-jaos, Access-jaos, Multimediajaos, Lisalaite-jaos) toiminta ei konkretisoitunut. Kullekin jaokselle perustettiin kuitenkin sa'hkopostilistat, joille ilmottautui n. 10-20 jasenta kullekin.
3.73. Uudet jaosideat
Tietotekniikan liiton toiminnanjohtajan Jouko Ruissalon kanssa kaydyssa ideointikokouksessa
havaittiin tarve mikrotukihenkilojaoksen perustamiselle tulevaisuudessa.
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4. Muutoiminta
Tietotekniikan liitto
PC-kayttajat osallistuivat Tietotekniikan liiton toiseksi suurimpana jasenjarjestona Tietotekniikan liiton kevat-, kesa-ja syyskokouksiin. Liittokokousedustajina olivat Marko Puistovirta, Esa
Karkkainen, Mauno Tuohiniemi ja Heikki Raussi.
Lauri Laitinen osallistui TTLn jasenyhdistyksien puheenjohtajien kokouksiin ja Tietotekniikan
liiton vaalivaliokunan toimintaan.

5. Tiedotus
Yhdistyksella oli ilmoitus-jatiedostussivutomalla palvelimella (www.pcuf.fi). Marko Puistovirta
toimi yhdistyksen www-tiedotus vastaavana.
Toimintavuoden aikana ei lahetetty jasenkirjeita. Tiedostus hoidettiin ITviikon jasenpalstojen,
jasenille suunattuulla tapauskohtaisella Tietotekniikan liitton jasenrekisteriin perustuvalla sahkopostijakelulla ja omien www-sivujen kautta.

6. Yhdistyksen talous
Tilinpaatoksen tulos oli 47 839 mk ylijaamainen. Hallitus esittaa, etta tilikauden alijaama kirjataan kokonaisuudessaan ylijaama/alijaamatilille. Yhdistyksen talous on vakaa.
Yhdistyksen talous perustui la'hes yksinomaan jasenmaksuihin, jotka olivat vuonna 2000 Tietotekniikan liiton suositusten mukaisesti seuraavat:
varsinainen henkilqjasen
varsinainen henkilbjasen
opiskelijajasen
opiskelijajasen
lisa- ja perhejasenet

kaksi lehtea 340,yksi lehti
240,kaksi lehtea 240,yksi lehti
150,ei lehtia
90,-

Yhteisojasenten maksut olivat 1000 markasta 5200 markkaan riippuen yhteison koosta.
Yhdistyksen talouden suurin menoera oli Tietotekniikan liiton jasenmaksut, joilla kustannettiin
liiton tarjoamat jasenetulehdet, jasenmaksujen kerays ja jasenrekisterin yllapito. Yhdistyksen
jaljelle jaava osuus jasenmaksusta oli 50 markkaa jasenelta, paitsi opiskelijajasen ista 25 markkaa.
Noin puolet yhdistyksen valittbmaan kayttoon jaaneista jasenmaksutuloista (n. 140 000 mk)
kaytettiin yhdistyksen jasenpalvelimen (pcuf.fi) yllapitoon ja kehittamiseen (n. 56 000 mk).
Vuonna 1999 yhdistys sai 600 HPY Holdingin osaketta vastineeksi aikanaan palvelimen modeemilinjoja varten hankituista neljasta HPY:n osuus-todistuksesta. Osakkeita sailytetaan Arvopaperikeskuksen arvo-osuustililla.
Yhdistys ei ole maksanut palkkaa eika palkkioita hallituksen jasenille.
Yhdistyksen rahastonhoitajana ja toimistonhoitajana toimi Esa Karkkainen.
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Kirjanpidosta ja vuoden 2000 tilinpaatoksesta vastasi rahastonhoitaja Jyri Lindroos.

Yhdistyksen tilintarkastajina v. 2000 ovat Matti Leporanta ja Hannu Maattanen. Varatilintarkastajina olivat Werner Rebhan ja Kari Saarinen.
19.02.2001
PC-kayttajat ry hallitus
Esitetaan yhdistyksen kevatkokoukselle 28.03.2001

PC-kayttajat ry:n uudet
ydinryhmat
Yhdistyksen esi-kaupalliset jasenpalvelut
PC-Kayttajat ry:lle on ollut
sen yli 15-vuotisen historian
aikana tyypillista pyrkimys
tarjota jatkuvasti jasenistolleen kunakin aikana tarpeellisia ja hoydyllisia palveluja.
Palveluja, jotka eiva't viela
ole olleet kaupallisesti saatavissa ainakaan mihinkaan
jarkevaan hintaan. Yleensa
nama PC-kayttajien aloittamat jasenpalvelut ovat myohemmin kaupallistuneet kuluttajatuotteiksi ja lopulta kilpailu on saattanut muuttaa
ne jopa ilmaiseksi.
1980-luvun puolivalissa, kun
IBM PC teki tuloaan, ei kaupallisia suomenkielisia PCerikoislehtia viela ollut, PCKayttajat ry perusti tyhjioon
PC-kayttaja-lehden. PC:n
kayton yleistyessa 1980-luvun lopulla alkoi ilmestya
kaupallisia PC-erikoislehtia
ja 1990-luvun lopussa niista on jo runsauden pula. PCkayttajien jasenetuihinkin
kuuluu nykyisin yksi kaupallinen PC-lehti - Helsinki Median Tietokone-lehti.

1980-luvun loppupuoli oli
3.5-tuuman korpulla olevien
DOS-pohjaisten public domain-tyyppisten ilmaisohjelmien kulta-aikaa. Ohjelmia
oli kuitenkin vaikea saada
mistaan. Talla esi-internettilaisella kaudella PC-kayttajat ry organisoi PD- ja SWohjelmien jakelua seka postitse, etta BSS-purkin kautta. 1990-luvun alussa jakelukanavaksi tuli internet,
eika erillista vapaaehtoista
jakeluorganisaatiota enaa
tarvittu. Itseasiassa suurimmilla PC-lehdilla on nykyaan
taman kaltainen tilaajapalvelu lukijoilleen.
Mutta jasenistolla ei ollut
1990-luvun alussa paasya
internettiin yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ulkopuolelta mihinkaan jarkevaan hintaan.
Kaupallinen tarjonta keskittyi, kotikayttajien sijasta, ylihintaisiin yritysten yhteyksiin. 1990-luvulla PC-kayttajien tarkeimmaksi jasenpalveluksi muodostuikin mah-

dollisuus internet-yhteyteen
modeemilla pcuf.fi-serverin
kautta. Vastaavia palveluita
oli muillakin yhdistyksilla.
Esimerkki Suomen Unixkayttajilla (FUUG ry) oli vastaavankaltainen palvelu,
joka sittemmin yhtioitettiin
EuNet-nimella. 1990-puolivalin jalkeen internet-yhteyspalvelut muuttuivat kohtuuhintaisiksi ja lopulta ka'ytannossa ilmaisiksi. PCkayttajien pcuf.fi yhteyden
kayttajia on kuitenkin viela
toistatuhatta. Pcuf.fi tarjoaa
edelleenjoitakin markkinoilla maksullisia erikoismahdollisuuksia, kuten shell-oikeudet.
Ehka merkkina PC-maailman vakiintumisesta on, ettei PC-kayttajat yhdistyksessa ole ta'lla hetkella varsinaisesti kehittymassa uusia
edella kuvattujen kaltaisista
muutoksen hermolla olevia
toimintaideoita. Mikrotietokoneiden yhteydesta on
ehka havinnyt tarve hoydyllisista jasenpalveluista, joita
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taloudellisilla resursseillaan
luomaan. Taman luokan
esikaupallisten palveluiden
tuntomerkkeihin kuuluu

myos, etta palvelu on niin
hyodyllinen, etta esim.
vuonna 2005 joukko yrityksia hintakilpailee sen tarjoamisesta.

Uusien ydinryhminen luominen
PC-kayttajat ry on kasvanut
onnistuneiden jasenpalvelujensa ansiosta suureksi yhdistykseksi - la'hes 3000 jasenta. Kuitenkin organisaatio on edelleen kuin pienyhdistyksella. Kaikki edella
kuvatut toimintamuodot
(lehti, PD-jakelu, internetyhteys) ovat olleet mahdollisia ja tehokasta toteuttaa
pienen ydinjoukon toimesta.
PC-kayttajien ongelmana
on nykyisessa koko luokassaan rakenteellinen hahmottomuus. Muissa suurissa yhdistyksissa on rakenteellista hahmottomuutta
pyritty ratkaisemaan organisoitumalla. Talloin puhutaan
jaoksista/ kerhoista/ tyoryhmistajne. Organisoitumisella pyritaan luomaan yhdistyksen sisalle useita ydinjoukkoja. Esim. 5000 ja'senen Suomen Sukututkimusseurassa on nelja jaosta
(Tietotekniikka-, Julkaisu-,
Tutkimus-ja koulutus-, Helsinki-jaos). Nama jaokset
voisivat olla, ja jotkut ovat
olleetkin, kokonsa puolesta
omia yhdistyksiaankin, mutta toimimalla seuran puitteissa pysyvat hallintokuviot helppohoitoisina. Lisaksi
seuralla on projekteja, joihin
osallistuu useita kymmenia
jasenia ympa'ri Suomea.
Niin yhdistysten luvatussa
maassa kuin olemmekin lienee tarpeetonta perustaa

jokaista mikrotietokonetta
sivuavalle uudelle tekniikalle omaa yhdistysta tai ka'yttaja kerhoa etenkin, kun sen
voi helposti organisoida PCkayttajien jaokseksi. Varsinkin kun monet teknologiat
voivat olla lyhytikaisia.
Useiden erilaisten ydinryhmien muodostamiksi PCkayttajien hallituksessa on
kehitelty ajatusta jaos-tyyppisesta toimintatavasta.
Jostakin aihealueesta kiinnostuneet voisivat muodostaa heita kiinnostavasta teemasta heida'n haluamallaan
tavalla toimivia ydinryhmia.
Jaokset ovat jostakin PCkayttajien yhdistyksen aihealueeseen liittyvista aiheista kiinnostuneiden jasenten
ydinryhmia. Jaokset luovat
ja elavoittavat kulloinkin kaivattua toimintaa kerhoja ja
pienryhmia PC-kayttajat ry:n
jarjestollisen, hallinnollisen
ja rahoituksellisen sateenvarjon alia. Toimivalla jaoksella on vahintaan puheenjohtaja eli veta'ja, jolla on
apunaan joukko muita aktivisteja nk. isannistossa. Toimivan jaoksen tuntomerkkeja ovat mm. oma sahkopostilista keskinaiseen yhteydenpitoon, kyky jarjestaa
omat kokouksensa, kyky
ideoida aihealueestaan
koko yhdistyksen laajuisia
teemailtojajavierailuja. Liittyminen jaoksiin on PC-

kayttajien jasenille ilmaista.
PC-kayttajat ry maksaa jaosten kaikki kulut.
Hallituksessa on kehitelty
ideoita erilaisista mahdollisista jaosten aihealueista.
Jaoksen syntymiseen tarvitaan vain joukko kiinnostuneita aktiivisia jasenia, jotka
loytavat toisensa ja muodostavat jaoksen ydinryhman. Toteutumattomia ideoita ovat esim.
Linux-jaoksen aiheena
voisi olla Linuxin ka'ytto
PC:ssa.
Windows-jaoksen aiheena voisi olla eri MS
Windows versioiden
ka'ytto PC:ssa.
Access-jaoksen aiheena voisi olla kuinka Internetiin pa'a'see ja kayttajakokemukset eri tavoista
(esim. modeemit, ISDN,
ADSL, kaapelimodeemit)
eli eraanlaisten XYZ-tekniikoiden yhdistettyina
kayttajakerhona toimiminen.
TV-jaoksen aiheena voisi olla TV-ja PC-laiteymparistojen yhdistyminen
(convergence) eli PC
TV:na tai TV PC:na, seka
tahan liittyvat tekniikat
kuten: DVD, DVB-T/
DVB-S/DVB-C.
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Aani-jaoksen aiheena
voisi olla PC aanen kasittelijana (esim. HiFi, MP3,
jne.)
Lisalaite-jaoksen aiheena voisi olla erilaiset
PC:hen mahdollisesti kytkettavat uudet ulkoiset lisalaiteetja niiden kayttamat vaylat/verkot (esim.
Bluetooth, USB, jne.)

(esim. JAVA, PERL, C/
C++, Delphi, jne.). Esim.
kayttbliittyminen ohjelmointi, Internet-sovellusten teko tai tietoturvallisten internet-sovellusten
teko voisivat olla jaoksen
yhteistyon, kokeiluhankkeiden, tiedonvaihdon,
esitelmatilaisuuksien tai
yritysvierailuiden aiheena.

Ohjelmointi-jaoksen
teemana voisi olla ohjelmointikielet ja -ymparistot

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan on jo kirjattu
vuonna 2000 jasenkoulutuk-

sella aloittaneen multimediajaoksen toiminnan vakiinnuttaminen ja mikrotukihenkilbita yhdistavan mikrotukihenkilojaoksen perustaminen. Uusien jaosten ja tyoryhmien osalta PC-kayttajat
ry:n hallitus odottaa aloitteita jasenistblta. Jos jollekin
aihealueelle ilmaantuu edes
yksikin aktiivinen vetaja, niin
yhdistyksen voimavarojen ja
jasenkunnan kautta jaos
syntynee helposti.
Lauri Laitinen
Vuoden 2001 puheenjohtaja

Tapahtumakalenteri:
27.3. IBM -vierailu

28.3. Vuosikokous Heliassa

4.4.

Vierailu Maanmittauslaitoksella

9.4.

Multimediakoulutus

3.5.

Mikrotukihenkilotapahtuma

9.6.

Kesatapahtuma - seuraa ilmoittelua It-viikossa

Tietotekninen osasto suosittelee:
1. Kun pyyda't meita siirtamaan tietokoneesi toiseen tyopisteen varmista, etta se on paallystetty pehmoleluilla, muistilapuilla, kuivatuilla kukkasilla, kasoilla postikortteja ja lasten kuvilla.
Meilla ei ole omaa elamaa ja siksi on mukavaa nahda, etta sinulla
on.
2. Ala koskaan kirjoita virheilmoituksia muistiin.
Meilla on yliluonnollinen
kyky lukea ne tietokoneen pimenneelta naytolta.
3. Kun mikrotukihenkilo
sanoo tulevansa juuri
paikalle, mene kahvitauolle. Me muistamme
kaikki yrityksen tietokoneiden 300 naytonsaastajan salasanaa ulkoa.

4. Kun soitat mikrotukeen,
kerro meille mita haluat
saada tehtya. Ala missaan tapauksessa kerro, mika esta'a sinua tekemasta sita.
5. Kun mikrotukihenkilo lahettaa sinulle kiireellista
sahkopostia, poista se
nopeasti, lukematta sita.
Mehan vain testailemme.
6. Kun mikrotukihenkilo
syo lounastaan, ryntaa
hanen luokseen valittamaan kaikki tietokonehuolesi. Me olemme
olemassa vain palvellaksemme sinua emmeka siksi tarvitse ruokarauhaa.
7. Laheta kiireelliset viestitainalSOILLAKIRJAIMILLA kirjoitettuna.
Sahkopostipalvelin huomaa sen ja lahettaa

viestin meille kiireellisena.
8. Kun kopiokone on epakunnossa, soita mikrotukeen. Onhan kopiokoneessa elektroniikkaa.
9. Kun saat kotitietokoneellasi Ei Valintaaantailmoituksen soita mikrotukeen. Osamme korjata puhelinlinjasi eta'na.
10. Kun sinulla on puolitusinaa vanhaa, epakuntoista monitoria, soita
mikrotukeen. Kerailemme niita.
11. Kun kotititetokoneeseesi tulee vika, kanna se
mikrotukihenkilon tyotuolille. Ala missaan nimessa laita koneeseen
lappua, josta ilmenisi nimesi, osastosi, puhelinnumerosi tai vian kuvaus. Me rakastamme
kunnon arvoituksia.

Sivu 2U
L_

12. Kun mikrotukihenkilo
kertoo sinulle, ettei tietokoneen naytossa ole
mustekasetteja, vaita
vastaan. Rakastamme
naita pikku vaittelyita.
13. Kun mikrotukihenkilo lupaa tulla hetken paasta
auttamaan sinua, vastaa narisevalla aanella:
"Ja kuinkahan monta
viikkoa siihen hetkiseen
menee?" Se motivoi
meita.
14. Jos tulostin ei suostu
tulostamaan dokumenttiasi, yrita vahintaan 20
kertaa uudelleen. Usein
mustat aukot nielevat
tulosteita bittien taivaaseen.
15. Jos tulostin ei 20 uusinnankaan jalkeen suostu
tulostamaan, laheta dokumenttisi yrityksen kaikille 69:lle tulostimelle.
Kylla varmasti jokin niista suostuu tulostamaan
dokumenttisi.
1 6. Ala missaan tapauksessa opiskele minkaan
teknisen laitteen oikeaa
nimea. Me tiedamme
tarkalleen, mita tarkoitat,
kun ilmoitat meille, etta
"Tama hommeli ei toimi".
17. Ala koskaan kayta ohjelmissa itsessaan olevia ohjeita. Ne ovat vain
aivottomille ja lahjattomille.
18. Jos hiiren johdon napse
vasten nappaimistoa
hairitsee sinua, sijoita
johto nayton alle. Hiiren
johto on ilman muuta
suunniteltu kestamaan
20:n kilon paino.
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19. Jos valilyontinappaimesi ei toimi, syyta siita eilen sahkopostiohjelmaan tehtya versiopaivitysta.
20. Nappaimistot suorastaan rakastavat pullan
muruja ja kokispisaroita.
21 . Kun ohjelma kysyy sinulta "Oletko varma, etta
haluat tehda ta'ma'n toiminnon?", niin napsauta
mahdollisimman nopeasti Kylla- painiketta.
Ethan sina mitaan tekisi ilman etta olisit varma
siita, vai mita?
22. Kun loyda't mikrotukihenkilon puhumassa
puhelimessa henkilokohtaista puhelua, istahda pyytamatta ha'nen
poytansa laidalle ja tuijota hanta koko puhelun
ajan. Meillahan ei ole
henkilokohtaista elamaa.
23. Voit aivan vapaasti sanoa: "Mina en ymmarra
yhtaan taman tietotekniikkahompotyksen
paalle". Meista on mukavaa, kun asiantuntemukseemme viitataan
hompotyksena.
24. Jos tulostimeen pitaa
vaihtaa varikasetti, kutsu mikrotuki paikalle.
Varikasetin vaihtaminen
on niin hankala ja vaativa tehtava, etta HewlettPackardkin suosittelee
tehtavaa vain Diplomiinsinoorille, jolla on tohtorin arvo kvanttifysiikasta.
25. Jos et loyda etsimaasi
henkilb'a puhelinluettelosta, soita mikrotukeen.

i
26. Jos et saa vanhan tyopoytasi lukittua laatikkoa
auki, soita mikrotukeen.
Meista on kivaa hakkeroida.
27. Kun tietokoneessasi on
vika, pyyda sihteeriasi
soittamaan mikrotukeen. Meista on ihanaa
keskustella tietokoneongelmastasi ulkopuolisen
kanssa. Varsinkin, kun
han ei tieda asiasta mitaan.
28. Kun ystavasi lahettaa
sinulle 30 MB:n kokoisen (VALTAVAN) elokuvatiedoston, laheta se
kaikille mahdollisille ystavavillesi sahkopostin
liitteena. Meilla on kylla
levytilaa eika se ketaan
haittaa, etta verkkoliikenne hidastuu.
29. Ala missaan tapauksessa pilko isoja tulosteita
pienempiin patkiin. Joku
saattaisi viela paasta siina valissa tulostamaan
oman dokumenttinsa.
30. Kun kysyt jotain teknista yksityskohtaa, a'la
missaan nimessa paina
sita mieleesi, vaan
muista kysya samaa
asiaa vahintaan 10 kertaa seuraavan viikon aikana.
31. Koska mikrotukihenkilot
ovat niin kiireisia, on
paljon parempi ainakin
yrittaa itse korjata syntynyt ongelma. Meista
on mukavaa korjailla jalkiasi ja arvailla virheen
alkuperaista syyta.
32. Ala koskaan myonna
tehneesi mitaan. "En
mina mitaan tehnyt, se
vain sammui", on paras
puolustus.
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Uusi jaos - Mikrotukihenkilojaos
PCUF on kaynnistamassa TTL:n toimesta aivan uutta jaosta, joka toimisi kaikkien jasenjarjestqjen jaoksena. Kaikkia kiinnostuneita pyydetaan tulemaan perustamiskokoukseen
3.5. Heliaan (kts. tarkempi ilmoittelu IT-viikosta). Tassa hieman ideoita tuolle jaokselle HUOM! tama on vain pohjaa - varsinainen toimintasuunnitelma yms. tehdaan vasta perustamiskokouksessa, joten TULE VAIKUTTAMAAN!

1. J auk sen tarkuitus
Jaos on suunnattu Mikrotuen kanssa toimiville jasenille. Jaos jarjestaa vuosittain tapahtumia, seminaareja, koulutustilaisuuksiaja muita yhteisia tapahtumia, joiden avulla mikrotuen kanssa kamppailevat henkilot voivat tavata toisiaan ja mahdollisesti keskustella ongelmistaan. Jaoksen tarkoituksena on luoda verkosto, jonka avulla pienimmat ongelmat saataisiin ratkaistua puhelinsoiton avulla. Jaosta on pyydetty myos tekemaan ns. tietopankin,
jonne yleisimpia ongelmatapauksia tallennettaisiin, jotta ne olisivat kaikkien saatavilla suoraan netista.

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

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

4. Hallinta
Koska jaos toimii itsenaisena yksikkona, muttei kuitenkaan yhdistyksena on tama asia
viela avoin - paras tapa olisi saada jaoksen hallitukseen edustajat jokaisesta TTLn jasenyhdistyksesta, jolloin mm. tiedonjako toimisi kaikkein parhaiten.
Jo ennen kokousta voit esittaa ajatuksia ja ideoita sahkopostitse osoitteella jpl@pcuf.fi

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

Yleistoiminta
PC-kayttajat voidaan nahda PC-laitealustan tehokayttajien (harrastuksena tai ammattimaisesti) kotiyhdistyksena. Tyypillinen PC-kayttajien jasen yllapitaa ja kehittaa itse
laiteisto-ja ohjelmistoymparistoaan erilaisiin tarkoituksiin. PC-kayttajat ry tarjoaa tata
tukevan kontakti-, yhteydenpito- ja kouluttautumisverkoston.
Yhdistys pitaa yhteytta muihin alan jarjestoihin ja tarvittaessa osallistuu erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Yhteytta Tietotekniikan liittoon pidetaan ylla paivittaisissa rutiiniasioissa ja osallistumalla liiton liittokokouksiin seka mahdollisiin tyoryhmiin. Yhdistys
panostaa myos uusien jasenten hankintaan.

Tiedotus ja julkaisut
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan paaasiassa yhdistyksen WWW-sivujen
(www.pcuf.fi), Tietotekniikan liiton virallisen ilmoituslehden (ITviikko) jasenpalstan seka
sahkopostilistojen kautta. Jasenkirjeiden avulla tiedotetaan jasenille yhdistyksen toiminnasta, jollei tietoa saada jostakin syysta kulkemaan edella mainituilla tavoilla.
Yhdistyksen jasenlehti PC-Kayttaja julkaistaan yksi numero seka paperimuodossa etta
World Wide Webissa edellyttaen, etta lehdelle loydetaan paatoimittaja ja innokkaita
kirjoittajia. Lehden sisalto perustunee teema-ja yritysvierailujen aineistoon ja muiden
tarjottuihin kirjoituksiin.

Teemailta- ja vierailutoiminta
Teemailtoja jarjestetaan kevat-ja syyskaudella hallituksen tai jaseniston ideoiden mukaisesti. Teemailtojen aiheet kasittelevat ajankohtaisia asioita PC-ja tietoliikennealalla. Teemailloissa pyritaan myos yhteistyohon muiden tietoteknniikka-alan jarjestojen
kanssa.
Yritysvierailut sailyvat oleellisena osana yhdistyksen toimintaa, koska niiden avulla
jasenien on mahdollista saada uusinta tietoa vastailmestyneista tuotteista seka niiden
maahantuojista ja jalleenmyyjista. Yhdistyksen perinteinen pienimuotoinen perheulkoilutapahtuma jarjestetaan myos vuonna 2001.
PC-kayttajat on Tietotekniikan liiton toiseksi suurin jasenjarjesto. Suurten yhdistysten
tavoin toimintaa pyritaan teravoittamaan kerhotyyppisella organisaatiolla. Ainakin joidenkin vuonna 2000 perustettujen kuuden jaosaihion (Windows-, Linux-, Access-, Ohjelmointi-, Multimedia-, Lisalaite-) itsenainen toiminta pyritaan kaynnistamaan jarjestamalla jaoksien teemaa liityvia koulutustilaisuuksia. Vuonna 2001 keskitytaan Multimediajaoksen vakiinnuttamiseen ja uuden mikrotukihenkilojaoksen perustamiseen.
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Mikrotukihenkilojaos jarjestaa mahdollisesti mikrotukihenkilopaivat yhdessa Tietotekniikan liiton kanssa.
Vakiintuneena yhdistyksena PC-kayttajat ry voi toimia organisatorisena, taloudellisena, tiedotuksellisena ja jarjestelyllisena sateenvarjona aihepiiriimme kuuluvista uusista erikoisaloista kiinostuneille pienryhmille, joilla oman yhdistyksen perustamien ei
ehka viela ole ajankohtaista. Teemailtojen ja vierailujen aiheet liittyisivat talloin kiinteasti kerhojen toimintaan.

Tietoliikennetoiminta
Yhdistyksen suosittu PCUF.FI-palvelin jatkaa toimintaansa jasenten yhteydenpitokanavana ja internet-palvelimena. PCUF.FI-palvelin mahdollistaa mm. paasyn internettiin, shell-oikeudet palvelimessa, sahkopostin kaytdn ja omien WWW-kotisivujen julkaisemisen. PCUF:n tekniikan kehittamiseen panostetaan myos vuonna 2001 erilliselta SysOp-ryhmalta tulevien aloitteiden mukaisesti.
Hyvaksytty PC-kayttajat ry:n syyskokouksessa 2000-11-24
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Marko Puistovirta
Nimeni on Marko Puistovirta.
Olen 17-vuotias
opiskelija. Parhaillaan opiskelen Etela-Tapiolan lukiossa toista vuosikurssia. PC-kayttajat ry:n
jaseneksi liityin vuoden
1997 alussa, jolloin huumaannuin mahtavista lehtieduista ja mahdollisuudesta saada kotisivut pcuf:n
palvelimelle. Harrastuksiini
kuuluu musiikki ja yhdistystoiminta.
PC-kayttajat ry:n "aktiiviksi"
ryhdyin, kun vuoden 1998
hallituksen puheenjohtaja
Henrik Ahlgren kysyi minulta halukkuuttani ryhtya mukaan hallitukseen. Vuonna
2000 paasin Tietotekniikanliitto ry:n liittokokousedustajaksi. Yhdistyksen hallinnos-

sa minun kauttani kulkevat
jasenasiat ja shell-hakemukset.
Vaikka PC-kayttajat ry on
Tietotekniikanliitto ry:n toiseksi suurin jasenyhdistys,
tuppaa liitto kovin usein paatoksissaan unohtamaan kokonaan ulos tietotekniikan
ns. harrastekayttajat. Muut
liiton jasenyhdistykset kun
ovat paaosin jonkin tietyn
ammattialan ymparille erikoistuneita yhdistyksia. Liittokokousedustajana koen
paatavoitteekseni turvata
harraste-ja opiskelijajasenten tulevaisuus liiton toiminnassa. Liiton pitaisi mielestani entista enemman satsata toimintaansa juuri opiskelijoita kohtaan, silla heistahan tulee tulevaisuuden tietotekniikkaguruja ja tietokoneiden suurkuluttajia. Miten

olisi esimerkiksi "Tietotekniikan harrastajapaivat", joilla
esiteltaisiin tavallisia kotikayttajia koskevia asioita ja
luennoitaisiin esimerkiksi
tietoturvan merkityksesta
kotikayttajalle verkossa tapahtuvan kaupankaynnin
yhteydessa.
PC-kayttajat ry on varsinkin
tana vuonna saanut siipiensa alle uutta tuulta, ja tulevaisuutta on suunniteltu innokkaiden hallitusjasenten
kanssa. Erityisen tarkeaksi
yhdistyksellemme koen eritoten erilaisten vierailujen ja
teemailtojen jarjestamisen.
Talla hetkella olen yhdistyksen hallituksessa kolmatta
vuotta, joten ta'man vuoden
jalkeen siirryn syrjaan hallituksesta.

TIETOTEKNIIKAN LIITTO ry

Henkilojasen
LIITTYMINEN 2001

Yhteystiedot:

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

MUUTOS (laita vanhat tiedot tarvittaessa sulkeisiin)

EROAMINEN
Jasennumero

Nimi
Lahiosoite
Postinumero ja
postitoimipaikka
Puhelin/tyo

Puhelin/koti

Matkapuhelin

Syntymaaika (pp.kk.ww)

Sahkoposti
Ammattinimike

Tieto tulee esille vuosikirjaan.

Tyonantajan nimi

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

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

| Tyonantaja maksaa
jasenmaksun *)

Tyonantajan allekirjoitus/hyvaksynta

Yhteisojasenen jasennumero

Opiskelijajasenyys

{ JLiityn opiskelijajaseneksi
Toimitan todistuksen taman lomakkeen liitteena

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

|
Perhejasenyys

Paajasenen nimi ja ja'sennumero

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

Jasenetulehtipaketti
Valitse vain yksi
lehtipaketti (x)

Jasenyhdistyksen
valinta
Jasenmaksuun sisaltyy
yhden yhdistyksen
jasenmaksu.
Merkitse valintasi
sarakkeeseen A.
Maksamalla lisamaksun
voit kuulua useampaan
yhdistykseen.
Merkitse haluamasi
lisayhdistykset
sarakkeeseen B.

|Liityn perhejaseneksi

I
I
I
I

I ITviikko
I ITviikko + Tietokone
I ITviikko + Prosessori
I ITviikko + Macmaailma
I] ITviikko + Hifi
n ITviikko + KotiPC
n ITviikko + Pelit
H ITviikko + Tiede
A

Opiskelijayhdistykset

D
D

Asteriski ry - Turun yliopisto
Blanko ry - Oulun yliopisto
OtaDATA ry - TKK/Espoo *)

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

B

A

D

n
n

*) Laheta OtaDatan jasenhakemus suoraan heille:
OtaData ry, PL 52, 02151 Espoo

Teemayhdistykset

D
D
D

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

n
n n
n
n
D

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

Henkilojasen
ITviikko + 1 ammatti/harrastelehti
Vain ITviikko

360 mk
240 mk

Opiskelija
ITviikko + 1 ammatti/harrastelehti
Vain ITviikko

240 mk
150 mk

Perhe- / Lisajasenyys

Tietojen luovutus

Tietojani
H saa luovuttaa markkinointiin
D ei saa luovuttaa markkinointiin
U ei saa laittaa esille vuosikirjaa

Alueyhdistykset

D
D

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

D
LL
D
D
D
D
D
D
D

Paivays ja jaseneksi liittyvan allekirjoitus

80 mk

Jasenmaksun laskutamme postittamalla
tilisiirtolomakkeen.
PH/13.3.2001

