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SYTYKE toimii

Sytyke ry:n uudet sähköpostilistat
SYTYKE ry:n kerhot järjestävät jäsentilaisuuksia, joihin aiheesta kiinnostuneet kokoontuvat

keskustelemaan ja kuuntelemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja alustuksia. Ilmoittautumalla kerhon
postituslistalle, saat suoraan tietoa kerhoon toiminnasta. Kerhojen sähköpostilistalle liittymisohjeet löydät
www-sivulta http://www.pcuf.fi/sytyke/maillist.htm.

Tervetuloa mukaan.  Uusia kerhoja perustetaan sitä mukaa kuin niille löytyy vetäjä/jiä.

Kerhojen tiedotuksen tehostamiseksi Sytyke ry

Sytyke ry:n tiedotuslistat ovat avoimia, joille kuka tahansa Sytykeläinen voi registeröityä lähettämällä
mailia osoitteeseen <listserv@pcuf.fi> ja laitamalla viestiin (ei subject-kentään) tekstin "sub listan-nimi
Etunimi Sukunimi" (esim. "sub sytyke-tiedotus@pcuf.fi Lauri Laitinen" tai "sub sytyke-ia-kerho@pcuf.fi
Tuija Helokunnas").

Yleinen tiedotuslista:

Sytyke ry:n yleisellä tiedotuslistalla ovat kaikki ne Sytykeläiset ovat listalle registeröityneet.
Lista on tarkoitettu nopeaan tiedottamiseen Sytyke ry:n toiminnasta (jäsenillat, uudet kerhot, ideointiko-

koukset, retket, vuosikokoukset yms.) jäsenistölle.
sytyke-tiedotus@pcuf.fi

Kerhojen tiedotuslistat:

Kullakin Sytyke ry:n kerholla on oma tiedotuslista, jolla kerhon vetäjä/isännistä tai muut kerhoiltojen
yms. järjestäjät tiedottavat kerhonsa tapahtumista.

Lisäksi kaikki jäsenet voivat käyttää tätä listaa esittääkseen ideoita ja ehdotuksien kerhon toiminnan
(mm. jäseniltojen) kehittämiseksi, sekä ideoiden toteuttamiseksi. Sytyke ry:n kerhot ovat avoimia kaikille
sytykeläisille.

KERHO AIHE TIEDOTUSLISTA
IA-kerho Internet Applications sytyke-ia-kerho@pcuf.fi
STST-kerho Relaatiotietokannat sytyke-stst-kerho@pcuf.fi
LAATU-kerho Laatu systeemityössä sytyke-laatu-kerho@pcuf.fi

Hallitus:

Sytyke ry:n hallituksen sähköpostilistalla ovat kaikki Sytyke ry:n hallituksen jäsenet, varajäsenet ja
liittokokousedustajat.

Lista on lähinnä tarkoitettu hallituksen sisäiseen viestintään ja keskusteluun, mutta myös jäsenet voivat
esittää tätä listaa käyttäen ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi hallitukselle.

sytyke.hallitus@research.nokia.com



Sytyke ry - Systeemityö 1/97 * 25

Avoimet sähköpostilistat sytyke-*@pcuf.fi

Listojen sijainti
Sytyke ry:n avoimissa sähköpostituslistoissa käytetään PC-käyttäjät ry:n (PCUF, PC User Foundation)

perustamaa sähköpostipalvelua. Avoimet tiedotuslistat sijaitsevat PC-käyttäjien serverissä (domain:
@pcuf.fi). Ongelmatilanteissa kysy neuvoa listojen teknisestä ylläpidolta <raussi@pcuf.fi>. Sisällölliset
kommentit Lauri Laitiselle <lauri.laitinen@research.nokia.com>.

Suljetut listat (mm. hallitus) sijaitsevat Nokian Tutkimuskeskuksessa (domain: @research.nokia.com).
Suljettujen listojen osalta kaikki kommentit Lauri Laitiselle <lauri.laitinen@research.nokia.com>.

Mikä on sähköpostilista?
Sähköpostilistalla tarkoitetaan koottua listaa sähköpostiosoitteista, joille voidaan lähettää viestejä yhden

osoitteen kautta. Postituslistat ovat yleensä automaattisesti ylläpidettyjä, joka tarkoittaa sitä että listoille
liittyvien ja eroavien henkilöiden osoitteet käsitellään automaattisesti sähköpostituslistaohjelmiston
välityksellä.

Miten Sytykkeen listoille pääsee mukaan?
Kun sinulla on oma sähköpostiosoite jossakin järjestelmässä, jonka kautta on mahdollista vastaanottaa

ja lähettää Internet-postia, voit liittyä listoille yksinkertaisesti lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen
listserv@pcuf.fi

ja laittamalla viestin tekstiosuuteen (huom. EI subjectiin!) komennon:
sub Listan-nimi Etunimesi Sukunimesi Esim: sub sytyke-tiedotus Lauri Laitinen

sub sytyke-ia-kerho Tuija Helokunnas
Tiedon liittymisen onnistumisesta saat paluupostissa tulevasta tervetulokirjeestä, jossa on kerrottu listan

käytöstä. Koska viesti käsitellään automaattisesti, ei viestiin kannata laittaa mitään muita tekstejä.
Edellä kuvattu sub-komento ei todennäköisesti toimi Memonetissä. Memonet lisää viestiin ylimääräisiä.

Jos käytössäsi on yhteys vain Memonetin kautta ja sub-komento ei toimi, niin pyydä sähköpostiosoitteesi
lisäämistä listaan ylläpidon toimesta lähettämällä pyyntö osoitteeseen lauri.laitinen@research.nokia.com.

Postituslistan kautta tulevan tiedotteen tunnistat siitä, että sen vastaanottajaksi on merkitty listan-
nimi@pcuf.fi. Jos haluat erota listalta, tulee sinun lähettää eroamiskomento samasta koneesta, josta liityit
listalle. Eroamisviesti lähetetään osoitteeseen listserv@pcuf.fi ja viestin tekstiosuuteen tulee laittaa
komento unsub listan-nimi.

TULP-ohjelmisto
PCUF-palvelimen sähköpostituslistapalvelu on toteutettu TULP-nimisen ohjelmiston avulla.

Listapalvelimen hallinto-osoite on listserv@pcuf.fi, jonka kautta listakomennot lähetetään. Listapalvelin
tuntee seuraavat komennot:

help - lyhyt opas listapalvelimen komentoihin
list - luettelo palvelimen postituslistoista
sub - listalle liittyminen
unsub - listalta eroaminen
rev - luettelo listan jäsenistä
index - listaus listan tiedostoista
get - listan tiedoston hakeminen
TULP-ohjelmiston avulla on mahdollista määritellä erilaisia suojaustasoja sähköpostituslistoille,

esimerkiksi kuka saa pyytää listan jäsenluetteloa (kuka tahansa/listan jäsenet/ei kukaan) ja kuka saa
lähettää viestejä listan kautta. Lista voidaan määritellä myös sellaiseksi, että vain listan ylläpitäjä voi lisätä
uusia jäseniä listalle. Lisätietoja PCUF:n listapalvelimesta voi kysyä osoitteesta listman@pcuf.fi tai PC-
Käyttäjien www-sivulta http://www.pcuf.fi.


