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OPETUSJARJ ESTELM

SURVO B4C

elsingin yliopiston tilastotie-
teen laitoksella kehitetty SUR-
VO B4-ohjelmisto on suun-

niteltu alunperin tilastolliseen tutki-
mukseen ja opetukseen. Nykyinen,
C-kielellä laadittu versio on kuiten-
kin paljon laajempi kuin aikaisem-
mat ja se sisältää sellaisia toiminto-
Ja, joita ei yleensä lueta puhtaitten
tilastollisten ohjelmien tehtäväalu-
eeseen.

Syynä "toimenkuvan" laajenemi-
seen on halu tarjota käyttäjille sa-
moissa raameissa monipuolista tu-
kea erilaisissa tutkimus- ja opetus-
tehtävissä, On luonnollista, että teh-
dessään tilastollisia analyyseja,
käyttäjä voi samalla suorittaa erilai-
sia apulaskelmia, piirtää kuvia, laa-
tia ja muokata taulukoita, kirjoittaa
tutkimusselostusta ja tuottaa lopulta
painovalmiin raportin,

Tavoitteena on siis ollut yhden-
netty (integroitu) ohjelmisto, mutta
ei sellaisena kuin niitä tavallisesti
on totuttu näkemään. SURVO B4C
ei ole yksi laala ohjelma vaan se on
käyttöjärjestelmän tapaan ohjelma-
perhe, jota voidaan jatkuvasti laa-
jentaa ja jalostaa eri suuntiin. Tällä
hetkellä SURVO B4C koostuu yli
100 erillisestä ohjelmasta ja siihen
kuuluu lisäksi laala käytönaikainen
neuvontajärjestelmä.

Vaikka järjestelmä muodostuukin
hyvin monista erillisistä osista, se
näkyy käyttäjäl leen yhtenä kokonai-
suutena, koska kaikkea hallitaan sa-
mal la käyttäjäl i itännäl lä.

Kokonaislaajuus on yli 6 miljoo-
naa tavua, mikä tarkoittaa mm. sitä,
että käyttöön tarvitaan mieluimmin
ainakin 20 megatavun kovalevyllä
varustettu PC-laitteisto. Muita eri-
tyisvaatimuksia ei ole. Tosin esim.
EGA- tai VGA-näytöstä ja matema-
ti i kkaprosessorista on suurta hyotyä,
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Monitoimiohjelmien puutteena on
yleensä pidetty sitä, että MS-DOS:n
sallima 640 kilotavun keskusmuisti-
tila rajoittaa liikaa niiden kapasi-
teettia ja alentaa osatoimintojen laa-
tua erikoisohjelmi in verrattuna.
SURVO B4C ei kärsi tällaisista ra-
joituksista. Sen toiminnat jakautuvat
aidosti eri ohjelmille, jotka erikseen
voivat käyttää hyväksi kaiken salli-
tun muistin. SURVO B4G:n hierar-
kisesta rakenteesta seu raa muitakin
merkittäviä etuja. Tyon aikana on
mahdollista aktivoida käyttöjärjes-
telmän konnentoja tai siirtyä väliai-
kaisesti työskentelemään jonkin
muun ohjelman kanssa, Kun tällai-
nen välityö lopetetaan, palataan au-
tomaattisesti takaisin SURVO B4-is-
tuntoon. Osittain tästä syystä SUR-
VO B4C:tä void aan pitää yleisenä
käyttöympäristönä, josta hallitaan
kaikkia PC: n toimintoja.

Monia ATK-järjestelmiä rasittaa
se, että ne ovat liian automaattisia.
Ne eivät jätä riittävästi tilaa käyttä-
jän luovuudelle ja mielikuvitukselle,
SURVO B4C edustaa päinvastaista
suuntausta, Se on instrumentti, joka
vaatii ehkä aluksi hieman virittä-
mistä ja totuttelua, mutta soi tämän
jälkeen taitavan käyttäjän käsissä si-
tä kauniimmin.

Koko SURVO B4C:n toiminta-aja-
tus perustu u pariin keskeiseen
oivallukseen. Sen luonne poikkeaa
selvästi siitä tyylistä, jolla ohjelmia
tällä hetkellä yleisesti laaditaan )a
sovelletaan. Poikkeavuus nakyy
mm. siinä, ettei SURVO B4C:tä
voida selvästi luokitella mihinkään
tavanomaiseen ohjel makategoriaan.
Sen toimialueita ovat ovat tasaver-
taisesti mm.

- tekstinkäsittely,
- taulukkolaskenta,
- tavallinen aritmetiikka,
- muut matemaattiset operaatiot,
- matriisilaskenta,
- tilastollinen laskenta ia analyysi,
- grafiikka (kuvaputkella, piirtureilla

ja laserki rjoittim i I la)
- tietokantojen hallinta,
- raportointi,
- painovalmiit julkaisut,
- opetusohjelmien suunnittelu,
- asiantuntijasovel lusten laatiminen.

Työskentelyn pohjan muodostaa
ed itori aal i nen käyttotapa. Tämä tar-
koittaa sitä, että kaikki tehtävät to-
teutetaan SURVO B4:n oman tor-
mittimen (editor) välityksellä, Työ
tapahtuu siis aivan tavanomaisen
tekstinkäsittelyn pohjalta: Käyttäjä
kirjoittaa tekstiä kuvaputkella näky-
vään toimituskenttäan la aktivoi
tekstin lomaan kirjoittamiaan ko-
mentoja, Syntyy vuoropuhelu, jossa
käyttäjällä on aina aloite, mutta sys-
teemi voi auttaa häntä kaikissa
eteen tulevissa hankal issa toimenpi-
teissä.

Työtavan dynaam isesta luontees-
ta johtuen paperilla on mahdotonta
esitel lä editoriaalisen käytön kaikkia
mahdollisuuksia. On tyydyttävä
vain yksinkertaisiin esimerkkeihin,
Korostaakseni tämän tyotavan mah-
dollisuuksia juuri opetuksessa olen
valinnut esimerkit tältä suunnalta.

Seu raavalla sivulla on tyypillinen
näkymä toimituskentästä kuvaput-
kella. Käyttajä on siinä tehnyt eri-
laisia laskutoimituksia. Havainnolli-
suuden vuoksi ne asiat, jotka SUR-
VO B4C on kirjoittanut vastauksiksi
on tässä esitetty lihavoituna
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Aritmetiikkaa:
12+5 6:68
(25+300) /5:65 2^5:32
a:3 b:a*1 c:sqrt (a*a+b*b)

hypotenuusa (x , y) ::sqrt (x*x*y*y)
hypotenuusa ( 3, 4 ) :5 hypotenuusa ( 5, 1 2) :L3

Toisen asteen yhtälön AxZn2+BxZ*C:O juuret lasketaan seuraavasti:
Olkoot juuret ZL:XI+i*Y1 ja Z2:X2+I*Y2.
Diskriminaattorin D:B*B-4*A*C etumerkki ratkaisee, ovatko
juuret kompleksiset vai eivät, seuraavasti:
X1:j-f (D>:Q) then ( (-B+sqrt (D) ) / (2*Al ) else (-B/ (2*A) )

X2:tf (D>:0) then ( (-B-sqrt (D) ) / (2*A) ) else (-B/ (2*A) )

Y1:if (D>:Q) then (0) else (sqrt (-D) / (2*A) )

Y2:tf (D>:Q) then (0) else (-sqrt (-D) / (2*A) )

Työ on alkanut sillä, että käyttäjä
rn kirjoittanut toimituskenttään täy-
sin vapaamuotoisesti.

Kohdistimen vilkkuessa rivilla 3
merkin = perässä lausekkeen arvo
saadaan painamalla aktivorntrnap-
pia (ESC), jolloin SURVO B4C las-
kee lausekkeen arvon )a kirjoittaa
vastauksen (68) samalle riville.

Kaikki muutkin laskutoimitukset
on hoidettu samalla tekniikalla. Ri-
villä 5 näkyy ensimmäisen kerran,
miten on mahdollista antaa muuttu-
jille (kuten a,b 1a c tässä) vakioar-
voja ja lausekkeita. Kun c-- rivin lo-
pussa on aktivoitu, SURVO B4C
pystyy löytämään toimituskentästä
kysytyn muuttujan (c) lausekkeen
(sqrt( a*a+b.b)). Huomattuaan, että
c riippuu muuttujista a ja b se etsii
edelleen näiden arvot, sijoittaa ne
lausekkeeseen, laskee sen arvon ja
kirjoittaa tuloksen näkyville,

Ei ole mitenkään olennaista, että
kaikki tarpeelliset muuttujat määri-
tellään samalla rivillä. Ne voivat ol-
la millä riveillä Ja missä järjestyk-
sessä tahansa jopa muun tekstin
seassa. Tämä näkyy esim. riveillä7
ja B, missä rivillä7 määriteltyä kah-

ja C:I4.

den muuttujan funktiota hypotenuu-
sa(x,y) käytetään rivillä B kahteen
kertaan.

Riveillä 10-17 on laajempi las-
kentakaavio, joka kertoo melko sel-
väkielisesti, miten toiseen asteen
yhtälö ratkaistaan. Kaaviota sovel-
letaan tässä välittömästi riveillä
19-23, Varsinaiset ratkaisukaavat
(kirjoitettuna SURVO B4C:n edito-
riaalisen aritmeti ikan säännoin) ovat
riveillä 14-17 Ja diskriminaattorin
lauseke löytyy keskeltä selostusta
riviltä 12.

Laskentakaavio vastaa jossain
määrin pientä ohjelmaa, mutta on
rakenteeltaan vapaampi. Kun nor-
maalisti ohjelmoitaessa kerrotaan
tarkkaan järjestys, missä tulee las-
kea, laskentakaaviossa kysytään
vastausta (aktivoimalla jokin ratkai-
suun Xl ,Y 1 ,X2,Y2,D kuuluva lau-
seke) ja systeemin velvollisuus on
etsiä ratkaisuun vaikuttavat kaavat
ja lähtötiedot.

Kaavioita ei tietenkään tarvitse
kirjoittaa toistuvasti uutta sovelta-

mista varten. Käyttäjä voi tallettaa
ne toimituskentän mukana levylle ja
tehdä kaavioistaan (SURVO B4C:n
avulla) luettelon. Kun hän myöhem-
min tarvitsee aikaisempia kaavioi-
taan, on helppo hakea ne valmiina
nykyiseen toimituskenttåän ja so-
veltaa niitä uudelleen.

Tämä toimintaperiaate koskee
yleisestikin kaikkia SURVO B4C:llä
tehtäviä töitä. Käyttäjä laatii erilai-
sia työkaaviota, tallettaa ne ja sovel-
taa uudelleen tarvittaessa.

Kuvien piirtäminen tapahtuu
PLOT-kaavioilla. Jos tyydytään
karkeaan tarkkuuteen Ja halutaan
kuva näkyville välittömästi, käyte-
tään kuvaputkigraf iikkaa. Esim,
edellä tarkastellun toisen asteen
f unktion ominaisuuksia voi tutkia
aktivoimalla seuraavan GPLOT-ko-
mennon

GPLOT Y(X)=X*X-9*X+ 14

ilman muita lisäyksiä, Tälloin kuva-
putkelle syntyvä esitys on

Esim. olkoon
Tä1 1öin
XI .:7
X2.:2
D.:25

Y1 .:0
Y2.:O
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Y(X)=X*X-9*X+14
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Vaativa käyttäjä voi kuitenkin ke-
hitellä kaaviota edelleen )a painat-
taa sen lopuksi korkealaatuisella
kirjoittimella. Seuraava, useista
PloT-komennoista la niita säestä-
vistä täsmennyksistä koostuva
SURVO B4C-kaavio tulostaa jo
h uomattavasti mon ivivahte isem man
esityksen. Lopullinen kuva on syn-
nytetty rivillä 19 olevalla PRINT-
komen nol la käyttäen PosfS c rr pt-oh-
jauskielellä toimivaa laserkirjoitinta.
PRINT-kaavio yhdistää tässä aikai-
semmilla PLOT-komennoilla syn-
nytetyt osakuvat PAR 1 , PAR2,.. .

Yhdistelemällä SU RVO &4C:n
erilaisia kuvatyyppejä osittain pääl-
lekkäin voidaan rakentaa hyvin yk-
silöllisiä graafisia esityksiä Riippuu
lähinnä soveltajan mielikuvitukses-
ta, taidosta 1a tahdosta, mitä saa-
daan aikaan.

Kaikki tulokseen vaikuttavat yksi-
tyiskohdat näkyvät samanaikaisesti
toimituskentässä. Käyttäjän on täl-
löin helppo kokeilla erilaisia vaih-
toehtoja. Ei ole tarpeen käydä läpi
monia valikkoja muutosten tekemi-
seksi Editoidaan vain tarvittavat sa-
nat ja aktivoidaan uudelleen.

Tässä esityksessl
dollista kuvata läf
niitä SURVO B4C'.r
joista saattaa olla
matematiikan Ja ry

opetuksessa, G raf ii
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yhtäloryhmien sekä
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kään mitään tilastc
ja todennäköisyysle
jotka ovat SURVC
aluetta, ei ole tässa

Opetuksen kan ni
erityistä syytä kii n

siihen, että jokaine
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"keskustelu") voic
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muodossa tiedostc
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voidaan liittäå my'r

P.S.
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1 SURVO B4C EDITOR Sun Jan 31 72235:11 19BB E:\oP\ 100 100
*
*HEADER:Funkt i-on_F (X) :X2- 9X+1 4_mlnimi_j a_nol lakohdat
*SIZE:1150, 850 XDIV:150, 900, 100 YDIV:150, 600, 100
*xscAls: IsyMBoL] , -5 (+1) 10 XLABEL: ISWTSS (10) ] , X
*YSCALE: ISYMBOLT ,-f (+1) 3 YLABEL: ISWISS (10) ] ,F (X)
*
* / DEVICE:PS,PAR1.PS A:1 B:_9 C:!4
*X: Iline_width (3) ], 0, 70, 0 .02
*GRID: [line_width (0. 5) ] [line_type (2, ], 7, L
*FRAMES:F7,82 F1:0 ,0, L150, 800, 1 E2:750, 150, 900, 600, 3
*-ffi.;.;il;;;;;;;;;:;;.":i;i;;.;i;;ii;r.,_;.,1ä.,1ö....".
*/DEVIcE:PS'PAR3.PSt:t1inewidth(1)],_J,3,10
*
*DATA PISTEET: (X, Y) 2,0 7 ,0 4.5, -6.25 END
*

/ DEVICE:PS, PAR4 . pS POINT: [1ine_color ( 1 ) ] ,0 , I0
/ DEVICE:PS, PAR5.PS POINT: [1ine color (0) ], 3,1

*GLOBAL*

&I1
picture
picture
picture
picture
picture

PAR1 . PS, 252, x

PAR2 . PS, 252, x

PAR3 . PS, 252, x

PAR4 . PS, 252 | *
PAR5 . PS, 252 , *

Funktion F(X)=X'-9X+1 4 minimi ja nollakohdat



Tässä esityksessä ei ole ollut mah-
dollista kuvata läheskään kaikkia
niitä SURVO B4C:n ominaisuuksia,
joista saattaa olla hyötyä koulun
matematiikan )a muiden aineiden
opetuksessa Grafiikan ja editoriaa-
lisen laskennan ohella SURVO B4C
sisältäa mm keinoja yhtälöiden Ja
yhtälöryhmien sekä optimointitehtä-
vien ratkaisuun , reaalisten ja kom-
pleksisten polynomien käsittelyyn,
symboliseen derivointiin jne, Myös-
kään mitään tilastollisen analyysin
ja toden näköisyyslasken nan kei noja,
jotka ovat SURVO B4C:n ominta
aluetta, ei ole tässä esitelty.

Opetuksen kannalta on kuitenkin
erityistä syytä kiinnittää huomiota
siihen, että jokainen SURVO B4C-
istunto (siis käyttäjän Ja systeemin
näppäimistön väl ityksel lä tapahtuva
"keskustelu") voidaan halutu ilta
osiltaan tallettaa hyvin tiiviissä
muodossa tiedostoksi, Tällaista oh-
jaustiedostoa voi myöhemmin
muunnella ja ennen kaikkea se voi-
daan kutsua toistamaan koko aikai-
sempi työ, Koska ohjaustiedostoon
voidaan liittää myös ehdollisia (ai-

kaisemmista tuloksista ja käyttäjän
valinnoista riippuvia) toimintoja, 

-on

mahdollista rakentaa näyttäviä rat-
kaisuja erilaisia opetustilanteita la
asiantuntijatehtaviä varten. Tästä
tyomuodosta käytetään nimitystä
tutoilaalinen (tutorial mode), SUR-
VO B4C:n omat opetusohjelmat on
laadittu juuri tämän tutoriaalisen
moodin avulla. Yleensä kaikki, mitä
voidaan SURVO B4C:llä tehdä, voi-
daan myös helposti muuntaa ope-
tusohjelmiksi,

SURVO B4C on jo laajalti käytos-
sä paitsi yliopistoissa ja korkeakou-
luissa myös elinkeinoelämän eri
alueilla. Käyttäjät ovat hyvinkin eri-
laisia. Joukossa on tutkijoiden,
opettajien, suunnittelijoiden ja opis-
kelijoiden lisäksi norm aalia toimis-
totyötä tekeviä henkilöitä. SURVO
B4C-työasema synnyttää I uontevaa
yhteistoimintaa eri työntekijäryh-
mien välille,

Myös monet AKH:n alaiset am-
mattioppilaitokset ovat viime aikoi-
na ottaneet tämän järjestelmän käyt-
töönsä Mielestäni on olemassa

kaikki edellytykset sen leviämiseksi
myös ainakin lukion opetuksen pii-
riin

Asiasta kiinnostuneille paras lisä-
tiedon lähde on SURVO B4C:n eng-
lanninkielinen, yli 300-sivuinen
käyttäjän opas, jonka voi tilata Hel-
singin yliopiston tilastotieteen lai-
tokselta

SUMMARY
SURVO 84 is an integrated inter-

active system for statistical analy-
sis, computing, graphics, report gen-
erating, and desktop publishing, lt
also includes unique features related
to spreadsheet computing, matrix
algebra and computer aided teach-
ing lt provides tools for making of
application programs in various
special areas, All functions of SUR-
VO 84 are based on the editorial
approach developed by S. Mustonen
in 1979.

This paper has been created and
printed by using SURVO B4C
through its PostScript interface.

P.S.
Tämä nelisivuinen kirjoitus on

kokonaisuudessaan toimitettu ja la-
dottu SURVO B4C:n avulla seuraa-
vasti:

Alu ksi tekstiosat on kirjoitettu
SURVO B4C:n toimittimella Sa-
malla on laadittu kirjoituksessa esi-
merkkeinä olevat toimituskaaviot ja
synnytetty PLOT-operaatiolla tar-
vittavat kuvatiedostot. Oikoluvun
jälkeen on tapahtunut tekstin taitto
toimituskentässä siihen muotoon,

jota Dimensio edellyttää"
Lopulliseen tulostukseen on käy-

tetty SURVO B4C:n uutta Post-
Script-liitäntaä. PostScript on ylei-
nen sivunkuvauskieli, jota varten
SURVO BAC:ssä on oma ohjaustie-
dosto. Tämä tiedosto chjaa SURVO
B4C:n yleistä PRINT-operaatiota si-
ten, että kaikki SURVO B4C-käyt-
täjän tulostusta koskevat ohjeet
mu untuvat PostScri pt-kielel le.

Kirjoituksesta on vaiheittain otettu
oikovedoksia mikroon liitetyllä la-
serkirjoittimella, jonka tarkkuus on
300 pistettä tuumalla. Tarkistettu
tu lostus on sitten oh jattu ^ levylle
PostScri pt-tiedostoon . Tämä tiedos-
to on viety Kustannusosakeyhtiö
Otavan kirjapainoon, jossa Linotro-
nic 300-laitteisto on synnyttänyt lo-
pullisen painojäljen. Tarkkuus on
nyt jopa 2500 pistettä tuumalla. tr

15



@@il
l.4l l. <l

:-

Amnnatti-ihmisten valinta
r Macintosh

'Ttraluamme ketritää tiebkoneavuseisb opehrsta" kun meillii on laitbet, irtka antavat mah-
dollisuuden F uskallulc€n niin opeuaifde hin oppilailb. Uskommq etHrme tarrcitEle
mahdotomi+ sillä N{ac ei vie ibduottannrsramme. lvtacinbshilta päfuee heti h.omaan
ilman tieoelcriikkaan p€rehtyrrisä', bEaa materratiikan lehui Nfia{t}Liin Vehlomiiki

a 'Kauniaisissa kaikki opettapt saivat koulutr:sta s6ft[ bollisuussbndardin mukaisilla låitEil-
la ettii N(acintoslreilta- foirlutulsen jiäll€en hrokanopettalrt rnliBivat 100%:lla yksimieli-
ryyd"lli kouhrkoneikseen Nhcinbshit Yläasbelle !r lukiqqn hankittiin molerrurat laiteie
bf mutta kiiytiinijsrå sielläkin on påi:iasiassa työslcnnelty helppokiiyttiiisillii [,lacintosheil-
lia' kerbo koulutoimen irhtaja Antti Ritnkii

o 3,96*

a Apple Jälleomlyjät I
Esp6pJeftcOygrll .lkf Oy4d)(ES.Tsrar*OySl@.tbad|s0y4fr5{{,l.VIlfi45n}ESll{Otpsrq65/g:q$,hd}
1617011.CUårsqmoo. åarn"oyeam.H[*$cåDF*uBtuoyrt m'rmlrn #9!:w9tv l?lul$-Tq
yUiasrzoUÄrm?donEnyyrilttpot-fr*urZees .IWIE<YI-It<dd$srxrFnmOyoll 7/l JÄSraPMTprm2$ Fl! lGUlonit
Korr61sr Ot A W XBAVATpYtiö al 55Of l(otl(A Sottro Mqdgns ErH 9t IU @.IOIHA gFa*gp*rt P&Hilsi tt 331

K.m JEd Oy J€Ftrp zt e.i*m ,Uw Oy Js$e 5r7 3() lrPBrutf_A +nb Oy JdEp $ m nnEullll tb Bdfr E p*petdg*t

11 7t lt;frEia*is ot å@ctut qln qdima oras PgGfirt0 Knnrllncrrroy 13855 PEnnSAÄE-ry 93 S6

. TqT* Ky 616 SEs IiHo Alalb Oy 331 s. Datalnp 53{ (ul . JEb 0y JEdDp 331 l33 VAISA DATÄr&dcts 121 047

I Oy Mercanlih Corryuters Ab I

25

ffi

Kahdelcan Macintosh Plus-tietokonetta, kirjoitin ja
lähiverkko maltsavät 66 386 mtt
Opettajan henkilökohtainen kone maksaa 1700 mI(
ja muut fuotteet oYh. - 407o



ouluhallitus antoi vuoden
alussa ohjeet koulujen tie-
totekniikan opetusjärjestel-

mien hankinnoista yläasteelle ja lu-
kioon. Nyt ei enää aiempien vuo-
sien tapaan määritelty tarkasti lai-
temerkkejä. Ohjeistossa esitettiin
vain ne ominaisuudet, jotka laitteil-
ta vaadrtaan. Käyttöjärjestelmänä
on luonnolllsesti MS DOS, keskus-
muistin vähimmäiskoko 640 kB,
CGA ja EGA värinäyttö sekä mu-
kana hiiri. Levyasemia tulisi olla
kaksi. Sarjafiikenneliitännän ja kir-
joitinliitännän lisäksi laitteessa tu-
lee olla vähintään yksi vapaa kort-
tipaikka Tietokoneavusteiseen
opetukseen voivat koulut valtiontu-
en turvin hankkia muitakin kuin
standardln mukaisia laitteita.
Kun laitteistosta on tällä tavoin an-
nettu vain vähimmäisvaatimukset,
tuo tämä koulumyyntipuolelle uu-
sia yrittäjiä.

Henkilökohtainen
tietokone
Tietokoneen käyttökou lutus on li-

sääntynyt viime aikoina siinä mää-
rin, että pran jokainen asiasta vä-
hänkin innostunut opettaja on saa-
nut jonkinlaisen koulutuksen. Näin
opettajille myös selviää se merki-
tys, mikä tietokoneella on oPetta-
jan oman työn kannalta. Ne, jotka
ovat kirjoituskoneensa voineet kor-
vata tietokoneella, eivät voi kuvitel-
lakaan palaavansa vanhaan järjes-
telmään.

Laitteiden hinnat ovat kuitenkin
olleet sen verran korkeat, että han-
kinta ei ole ollut ihan yksinkertai-
nen. Vähennysoikeus verotukses-
sa tosin auttaa ja kannattaa todel-
la anoa täydellistä vähennYsoi-
keutta kuitenkin hyvin perustellen.
Ainakin 213 hinnasta on varmasti
vähen nyskelpoista.
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Tarjoukset :

opettajille
MFKA-Kustannus Oy lähetti huhti-
kuussa yläasteille ja lukioihin jäl-
leen opettajatarjoukset niistä tieto-
koneista, jotka ovat kouluissa
yleisemmin käytössä. Se että koto-
na ja koulussa on sama laitteisto,
varmistaa täydellisen yhteensopi-
vuuden

Uutena laitemerkkinä tarjouk-
sessa oli Osborne. Se on laitteis-
to, jota myy Osborne Computer ja
se kootaan Karkkilassa. Laitteisto
on yleinen tutkimus- ja opetuskäy-
tössä ja on suosituslaitteiden listal-
la ammatillisiin oppilaitoksiin ja
korkeakouluihin. Nyt sitä pyritään

markkinoimaan myös yläasteille ja
lukioihin.

Toinen tällä hetkellä MS DOS-
versiona kouluihin tarjottu taite-
merkki on Amstrad, jota on aiem-
min myyty eri käyttöjärjestelmällä.
Myös Amstrad on uutena merkki-
nä opettajien tarjouslistalla.

Muina laitteina ovat edelleen
mukana AMC, lBM, Macintosh,
Nokia, Olivetti ja Tandy.

Eräiden laitteiden osalta hinnat
ovat huomattavastikin laskeneet.
Toivottavsti suunta jatkuu edelleen
samanlaisena, jotta yhä useam-
malla opettajalla olisi mahdollisuus
oman erinomaisen työvälineen
hankintaan. r-t

Huolimatta siitä,
on jo pitkään käyt
sa työpaikoilla ja
ei sen käyttö ole
kuun yläasteella
muutamat asiast;
siikan opettajat (

muutamia mitta
käyttöönsä. Ne I

kaan levinneet I

käyttöön, koska
kohtuuttoman p
omaa työtä ja aiki

Viime syksynä
hoitti MAOL:n
projektin, jonka t

syntynyt laajenr
mittausjärjestelmä

Tämänkin proj,
jana on ollut ak
lehtori Erkki Suu
desta. Hän oli ah"
tauksia omaan ol
me syksynä sov
MAOL:n Ohjelma
Asiantuntijoina Vi
si ovat tutkija Ma
on erikoisesti pe
antureihin, ta Elcr
kentaa tarvittavat

Tavoitteena or
mä, joka on helpl
näin ollen vie kol
tajan aikaa. Lait
selkeärakenteiner
tavissa ja liikuteltr



M ITA POSTI LAATI KKO MAKSAA?
I Tässä lyhyessä tarinassa kuvail-
laan mihin olisi varattaya tahaa, ios
aikoo laittaa pystyyn sähköisen pos-
tilaatikon mikron avulla. Taustatie-
dot asiasta on hankittu 1,5 vuoden
aikana, kun Jyuäskylän oppimateri-
aalikeskuksessa 0n kokeiltu boxia.

KARI JUHAI{I ASIKAII{E]I

Mikro
oheislaitteineen
(5000- 50000 mk)
Mikro oheislaitteineen on luonnolli-
sesti perusedellytys boxin eli laati-
kon pystytykselle. Kaikille käyttö-
järjestelmille löytyy valmiita ohjel-
mia. Mm. Commodore 64:lla on pi-
detty laatikkoja pystyssä. Tosin sil-
lorn sysopin (systeemioperaattorin)
on oltava ahkerasti koneen ääres-
sä pienen levyketilan vuoksi. Var-
minta on laittaa hieman enemmän
rahaa laitteisiin ja hankkia 16-32-
bittinen laite ja siihen 10-40 Mb
muistia. Tuolloin lootaa ei tarvitse
välttämättä päivystää päivittäin.

Ohjelma
(0-n mkl
Jos laatikkoa käytetään ei-kaupalli-
siin tarkoituksiin, on maailmalta
saatavissa useita ilmaisia, valmiita
ja erilaisiin tarpeisiin sopivia ohjel-
mia.
Jos taas laatikkoa käytetään kaup-
paamiseen, valmistajat veloittavat
luonnollisesti, mutta kuinka paljon,
sitä on tiedusteltava valmistajalta.

Modeemi
(1000 - 5000 mk)
Koulukäyttöön koottavan lootan
suositeltavin liikennöintinopeus on
tällä hetkellä 1200 baudia. Monet
kotimikroilijatkin ovat vaihtamassa
hitaita 300 baudin modeemejaan
vauhdikkaampiin. On mahdollista,
että samassa modeemissa on se-
kä 2400, 1200 la 300 baudin no-
peudet.

Modeemin on kyettävä auto-
maattiseen vastaamiseen ja lähet-
tämiseen. On myös joissain ta-
pauksissa hankittava "haistelija",
joka tunnistaa solttajan käyttämän

nopeuden. Haistelijan rakentaa kä-
tevä henkilö halvalla.

Puhelin
Parasta palvelua on pitää laatikko
päällä ympäri vuorokauden. Täl-
löin tarvitaan oma suora puhelinlin-
ja. Alanumerot tuovat mukanaan
monia pikkuvaivoja (en suosittele).
Vaihtoehtoja ovat mm. puhelino-
sakkeen osto, vuokraus tai spon-
sorin etsiminen. Joillakin 6ikka-
kunnilla puhelinyhtiöt näyttävät tu-
kevan koulujen laatlkoita. Onko-
han taustalla ajatus, että lisäänty-
vät puhelut tuovat aikaa myöten
satsauksen takaisin.

Laatikon ylläpitäjän on luonnolli-
sesti varauduttava maksamaan
lootasta ulos soitettavat puhelut.
Niitäkin kertyy, varsinkin jos laatik-
koa ylläpidetään laadukkaana. Jos
laatikko liitetään johonkin nettiin
eli verkkoon, ulossoittoja tarvitaan.
Netti mahdollistaa käyttäjälle osal-
listumisen useiden eri paikkakun-
nillakin toimivien laatikoiden kes-
kusteluihin omassa laatikossaan.
Tämä siis ilman, että soittajan täy-
tyy ottaa kaukolinjapuhelu. Kauko-
linja tulee ylläpitäjän maksettavak-
si "pakettipuheluina" yöaikaan.

Taruikkeet ja tiedotus
(100 - n mk)
Varm u uskopiolevykkeisiin kan nat-
taa aina investoida. Jos joku ei us-

ko, kannattaa kokeilla kantapään
kautta. Näin me ainakin JKL-
Fidossa (puh 941 -616464) opim-
me.

Silloin tällöin on hyvä toimittaa
tredotusvälineille uutta infoa laati-
kosta. Se tuo heti uusia käyttäjiä.
Uuden laatikon numero kannattaa
ilmoittaa etukäteen muihin laatikoi-
h in.

Saattaa olla rnyös tarpeellista
varata resursseja laatikon tekstitie-
dostojen ylläpitoon, jos erilaisla in-
fotekstejä ei kyetä ylläpitämään
talkoilla.

Suoraerotusmuuntaia
(1000- 10000 mk)
Tasainen virransaanti on laatikcn
varman pystyssäpysymisen elineh-
to. Pienetkin jännitteenvaihtelut
saattavat kaataa ohjelmaa. Omas-
ta laatikostamme olen huomaa-
vinani, että pakkasilla kaatuillaan
ja kesällä hyrrätään kauniisti. Vai-
kuttaa siltä, että jännitevaihtelut tai
jopa pienen pienet katkot nollaa-
vat mikron kellon ja homma alkaa
alusta eli odotellaan yöllistä auto-
maattisoittoa.

Tämänkaltaiset vaikeudet on
ohitettavissa, kun varmistetaan
suoraerotusmuuntajalla, joka ta-
kaa tasaisen virransyötön mikrolle.
T

Jyuäskylän Fido-laitteisto: MS-DOS-mikro Compis 1002,
ia, ioiden päällä on n'haistelija", - puhelin (941 -616464)

2 kpl

Helsingir

Aika
Paikka
Kohdery
Tavoite

Johtaja
Maksut

llmoittau
tuminen

Tieduste

Matematiikan
tutkimusseu ra

Didak
Tampereen ,

Päivien ohjelma
mintaan liittyvät
pitävät esityksen
telmä esityksel
puun mennessä
kilölle Kauko S,

opettajankou lutr
Tampere. Puhe
931 - 632 059 {

tää ilmoittautu rn

kan alueesta
puh. 90-660 2
ap.prof. Veijo f\i
jelma lähetetä
alussa.

66



ilä-rsi n g i n yar iopi öto .,' ffi älämät i'i'xän r äiirös

iår,;iftåil.iåiffi# $åii:
heidöhi: :VäikUtU,S,,mätemäat'
ti,st€,h,,,,..äih,e,idön.,,oDetU t<Seeh

,,' j i,!I m ät iä'tu ir ui,,Ntg $,,,,,fi ,6iånh öäk:
si jo:itäkin miettäitä,, :,,'kö-u,lu,öbetuk.,

,,.sähki n, ..SuUn,1aan,,: olenl., jö.f"rtU,4ut åj ä :
',, t,Uk'SäeH,;::,,,,. .6f+fi ., 4,pl,.kiell, :,,SOVöltU,tr,

.,,,1uo,ht.eVä.Sti ,hyVln mOhbh', mäternä-
, tiikän ,,,.,,äl,ub6,n ö-petukseh, ,,, yhtöy-
tbe,h.,,i,USköåkSeihi,,,,tdlläisen,,' y'älli:

,,neen ],,änsiosra,,,blis:i : :mä,lrdölli$ä,
It€-hdä 

. 
tiettyjä : Väikei käi,i koöttq,ä. 1*t'

sitteitä,,,,,iä,,.rn,ön'otel m lä,,, hel'pömm i h 
'

'r 
fäti 0's,tyltävi:ks i i ä,r 5 it ön.,S i I Jä',' Vöi S i,. o I 

u

:,,1,ä,, rnätemäti:i k,an,o ppi sl sä.ltöä,,, ri,käs"

, 
täVä',,,VäirkUtuS, ''. lt4'äi,ai!s,eh, öhkr,€,ötj

, 
: tiSöh ä 

;,, 
eSi;mö ikkl h ä,,,vä,ikkäpä,, koö ii

,r :d i n,äiättimuu:n,h ökSät,(Sil,rlrOt ;.,rk,i e r foti :,

,1,hä${köördinäätit;,, jne').,, jotkä,,Suiu,;.

', 
:vät,, .:hyvj fi ,,,Vä i v'ättö mäS:ti., 4,p t. ki elö F'

,Iä,,,jä,,,|oideh;,,,käyttö',,köfikieiisöituu
, 1ä mötiv'öituU' m'm. gräfiikä,6,..,,U61et';
dössä.:, ,,, 

::Yloensäkih, , 
,'käikkinäihen,

mät- siöh ,1 1ä ,,iletWibh,,., 
=fäS,ittä.t'

,muöd,öSt'uu ' luö]nteVäkSl,,jä,,,r'käSid
,'kosketbltäväksi, : :'rsuoiitettäv,lsSä:
' öl,eväh ,,notäat;66:tt ,äVilllä,,,, ,, ,.,,ii , ,, , ,,,, ,,,

Elå$t,'t, 
tt.,', 

.tl ."'"' 't ,',t' .t-.'''-.,,,,. 
'.t - -'t, t',,,

' iulkaisi ,kir:iän,. himäl*-äh', "4, ,Piög,
, iämmih$ Läh$ua$,e'i;',,j6,s'tä",,,ki,bIi,
:sal ,,h,imenS,ä :APL. :(isli , ke.hitettl,in
' tävät tt sä n r, : m,ätä,fi äått i,Sä,n m äit I ni'å-.

,,täVäh väihtööhdö,ks,i,,.,. 1,ä:,.,,,r6ffi6,6''
, läiS-ek5 i täs-m e n nyks,öks- i i,,,, :Pääm ää:,
,,iän.ä,.ö1,i';, että,,,5'6,SdVeHUisi,,,paiefi-,
, filin ;,, ti6ty,hläi51s6,,, :,mäternäättiStön
, äf$o,r,itmien,,,,, täSmällibtä:,,, toimääHä:
:,..kuv,ggbtä 

I.Värton,,,, M:yö:hömffiin',,,, Vr'

,,1,966,,,,Sb,, onniS,tUttiin:,,,,äSön.tamään,,
, tB,nn -tieiökön 0ö lie;. :., jöt,foih. l' iöte u tut'
,,, [Ve r''.''s n.ih,,. 6 srVe,än älyi'ttiS,e gf [,, 1i g-,

, tö kö-n eä I t ä 
; 
tötä u töitäv.i $ ä, : ö- I ö v astä 

:,

,,kiolä,stä,,,, :,('rän,älttiö,,,ähd :,eXeiutä;bl,

,,lett);,. E,hsimmäinen,, käytänhöh',,,käh:',
nättä,,,,, m er,kitt,ävä,.,, teht äVäl..,:,,. .iöhöh,,,

' AP[-kieruä sovellättiih;,, öti,,|:$ffi',,,95g=,
, ti'eto,kohe'en,'.,slSäl5:6fi:,,, ;,,rtöimlnnläh

: 'r lv,grsön tö'irni:, tu:ö1loifi: :,söV'öllötuo,:
, ffiätäffiaiiirän,,,äputär5$,röfäsöofi nä'
Häffi rd i n' r'yl,iöpistöS,5g; r,,H än en, m ar

, 
töm ääti,k'kotäustäSt,ä nsä',,,,,r, ', iohtUeh,,,
kie,l,i..,,,,,,,,p'öikkem,,,,,,,,,,.,h.U,b m ättiäV,äs'bä,,

. määilh,,mUistä,, ohje,l,möi,nti,ki,elistä,

-.'ö = 
åh#il aiiä Så.d'ffiä''"ä;"-

, 
:d,ääh' tiö+öuöhö,,,,,,töi.rnimää6,...,,,öitän,
kU ih,i h m,in,en :äj:ättbl öe,,,,,,$.än,,,,,,Si,j ääh,

,,lgff fr , p äkötöitä i5 i,ln',ir i,hffi i;h,e nj',äj,ät,te l,e -

, mään:, tietököhee,h, :,tö,imih1fir:':::: ffiu-
, :'',käi,leVäl,ia,,:, ällä,..,,KySöösöä,t..6111,.$;,f t
,, $,äri :,VuöSikym.m entä äjä5tää;h, ;.g6 eg-
,,,,I ä, olö-v-6 I I f öBBU käylt,äj,ä n, väl,ifi e"',.,,,,,.

,',,APtrki,e,l1,,,, pöikk6ää',,,i,,;,,gjättelutä-
'' Bän$ä ' liSäk,Si",,mulStä..,kl,ölistä,,mVöS

,, i[miäSU ltäan,,Siih ä,,käyte,taifi,h,1r, fiil m it-
,.,, täi n' ö maä,., ö,ilt<ö'iSmgik,i,Stöä,,,,,, :, r,,,,,,,,,,, rr,,

' fiPt-*iä1ffi. 
'; '';'' ': ;:: :::: :1r 

' 
1i-:: ' ='j j :

. lilh 
t.t..,,,.,'. . 

tttt 
,"-t,,,t ..,.*,,,.,-.',-t-"t '.t 

tt,

','.' ,,l,U.Onn,Cn,U,i'n.tä,' ,..,,...".i,,,,,,,.,,,..,...'" .t ,..,,..''.,,.' .t'...,, ,

''Äp[lh :,tieioiil$ä,öäih:å."ffi iu iå
, .,,rn €:ik:it; Tie,töiä.kö nteä,t,, oVät,.skä:l.ää-
,, 

: iit:,, .vektörit,jrä,Vlölsöt,, mön,lu:tottrei,:Se,t
, I :{g[i 1.9'kot,,,,, iöisfä:,,, k:äyte'tääh'.. ..,.S,Uöffi ,efi
,,,, ki6 IcS sä, mV6,g, .,,,,1r,gä46t,[6.]:nlmltVS,tä,,'
,,' TäI läi5 I 4,,,,,liuVui ffi ,.',,.,, täl.'',.,ffiä,rkäisH
' 
166$:1Uviä,,: r' 

i,',fä,UilU,kö'itä,'','. kåViUUä.h
, 
rn u,uttu j i n ä,,,,,,,K iö I än,,,,.,Vöi,m än l,äifi tö ä,,,

,,,öfi, kö,kö,el,m,ä,, : pöfu$-,,,,,,,e-f i,,,,,.pfillttiti,lVll :

.,,, fu,nktiöita,,. j ä.,:.,,öp,eiäättöiäit6,,: : 
::fi g 6kt,i,t,'

,,,,oitä 
. 
söV-e,llötään,,, tä'u [U.kOi lt:ifi:,,,(ffi u,uti,,: :tujii n') : jä,,,ö$eraättöföitä, :,f unkti,oih,ih ;,',

P ri:rni tiiV-if un ktiö i d,€'ni [iS.ä kö i, .65titäjä,,,:

'.'.V'öi, määrite ll:ä', .,,,.önr,i.ä., ..', f Uh.k.tlöitä.än',,,
: Omiö-n,, fu:hktiöid eh,,',,,,,',ffiäärittä[V,, ..,,.än..,,.

,',{a'- -- ;,"',,,}ötä,,,t,'Vö'ffi,äht,,.t,.'kfri5g.ä''

, ,: ,, 4P[,2 ,öh,,,,,VUön,hä ..l,,989,,,j ftfgffi1,,1, ,

,,, t'U,,,,APH: n .,,,,h,U offi ättävä,,,, 1ääj.6.fi 6.fi9,1..,,.,

,,, S ö;Ft' p:äää pkk 
i tre, htl .,,öh:,.l Elrhll.:fi ,,1,Sä11u,::,, r.:

, Tä ieSän, "l,äböiätö iiöss,ä,,,,,wöö'kdHtär:,,,,:,,i
. löVä,,,.,,',,';,'trf,:,,,,t;,t"',:.:B Wä:,....ii',4pE...i,.'[1ft..t,..i$g:,..'..,,.

' : kö is im,mät,fääjefinukööt-vöiäää#,,ti- ,,,l,

',, 
Viffiä S'eU,tääVlin.:..,...,:...:,,. ,,,.,..,.,r,, 

',,t,.,,,,,.'.,t.,,.t,,,'..r,.,.,,,,,ii..r,,r.t,

,,,f ,,, 
iTä 

Ul U kO n,,,. . 

iä 
Jkiö. r..Vöi :,. . . öi lä,,,,,itSä kl h t,,,,,,,'

, ,, 
,täul,U.kkö ("n.öö'töd äiiäyS,")l .,1.",1','..,,,, ..,,,' .i',,,,,,',''

,,,,, O,,.,, 4P. 
-[ r o.ö.e räättö rli,, n yVä k$yy',..{i$,u i 

. . 
. 
.,,, .,,

, rn ehli ksöern,,m Vö s 
.. :.käytt äj 5,6,.1,ffiägui1 ;11,, 

:, :,:11:

r,, O,,r, Ki ö|äSS,ä,,.' Ufi 
-UU 

S i,ä,,,'ö pä,i,äätiöiäi u ::,,,,, :,,

., tä. ,(EACH,töpäiiäättö.ii').,,,,,,,,,1,''.....,'.,,r,',,,'',,: ,ll, :,:,,,,1=,,,,,',,,

;, o,,,. Käy.ttäjä..i vö i:,.ti,ffiääiitöllä,,,ilun kli ö,[;,:r' 
-'

,:,,,d,än :,lriSäksi .., ffiöS,ö p,öiäätiöl16lifi ;r,, :,,,,",,,'

,,,, :,:APL .j,2r':,.mUirStUttää..,...S,i.ö,äkkäiätäH,,r,,,i,

, ., iäköfi teid e nM,',puö,lbstä",[,[ $ F:ki äi,u- 
*'

.,,, 1ä,",.., N ii n,Bä,,. rcltäfi ö 6n,t,,.Säfi öä....',,,.'ettai,,,,,.,,

,,,,AP-L,,,,2,, . tUö. . t,i€,töäJli$ö,fi. :,,i:läSk.änh:ä,n:r,,'..,:

,,, älUe,gl,l,ö,,'0,',td,köäifä5öiäkiino',t,,',,,t,,"'=,,,f,,',,,,'

:,:,::ii

l:,:,: 
"4.:

rll

l
: :::::::;:]:]:]:::: : :]:]::i::::

ffi

l'AP-L,...,,:,: :,:::, .',

I APit'dli'iFr** ln
on;,,pröiökti, joka
Manöh:ä_5,te,rissa hr
A P Llkö,hföienss in
detyss,å''kökoukser
na öli"tä,hd.ä täydr
d a fd,i,fi,..'::' ffi:9'13I n gn
nrahtu,i:Si:l:,,ä5 ki lota'
m isi,'ffilåfird"ö ll isi rn m
ja kö'U:lu,mikroisse

a toitetti,lnriVarojen k
KUUSSä,,rt8,6, tUlkin !

nut P ';,ffiaPmau
ryönSäi,,,rKöSka tav
:uskäyfi'öi'.,hiin sop
aalin :,.t.ö,k.öminen r

v a p aäSti: ::,, :köpio i tav

{t
*,å
iJJ
$,Ä *4

hd
rfl

t

F*{

$Ji :

i
i{

e4i'.' ,-J--_'-
*i



fJ?
bq*

i
A

ffi
{&#

*

s

ffi
##

s

d

E

F"*,{

*$
LA*Å ffi
ffa 4?B

f8-* a

s
*

b*+

gdå

s

t

&
q*"{

f

åJ?

+*

'!!*"f
#

ås*4J {Jrylfrr ftq4
t*F * ++

\ I d$rt -fn6tf*lI 4P

Å*rgnhilL, å

äT FL

itlii

iiltl

ilili.

iill

,

,tl

ri;,
lril
ilr
illr
r!l!'

ttii
il[
illr

,llll

lllli
iiii
itit

lill

tll;
rltrl
.ilil

, illll

illlt
r lltli
i!It i

iii;

lilli
riilltir
Iil
rii'

iifi
lit,
lltt
illl

ii
ril,

i - A P L ::::'e,1l,': : ''.t:fii$ä :, i In+äih:ätiö.nä:li:i, fi,p g 1;..

3n p,iöiö.ktif:,',::::,:j:ö,k.ä.. :: 16fi.fi:.,. 1i,,lp1,6äl.;,e,,

M a n c hröS.td ri'ss ä : h ö i h 
:ä,k6,u,.5,9',[ 

. . j,;:$$9, : i

{ P L - kö-hf,e fe.h:S,s i h: :: 
: 
. yhteVCe S,så,, :, ::b i 

-r 
:,

I etyss:ä.,lk:ö,kö.uik,sessä,,i,i'Tär,köii:uk.bö'i i:

'l a g,i:i, :::it:e:h,dä,.,:11ätd,ö'tl i,n.ä h,,,,,,1,S'öi$ta:n r.

J a rd iin,iii..,m:U kä|.'hen.:' 'A P.[ltU.l.'kki::,,,' 
::: i:ökä: .

r a h t u.i,gi,:::::p,$ ...',.,pi lö'tä,VU.h.. .,t.llääip . ..ial,:,, 161 "'.r i s i mä,no'ö'ii ; s.1ffi:ffi ,6 fi.., 66,h.i.Sää... kgi:1','
j a köiil..li.uiiffi,ik,i,öi.$5:6:.:: .S,y,3ävf l,ä., ',i:,.$:$$ 

::

a i o i tetti.ih :1: Värö1eh,,... pg, ;äV $ : iä, : ffi 4psg' .. 
.

{u usSä.:.:.:.,i,86,,..tU.:l:lrin.:.:.:,,tä,kij..ä.ksl.t.:...tU,'pä,Ut.u,-.,,,

"ut P.a! ,1"",'.:' äpffiyäiii;.. $,fig6.61 ::,{16;il[.6..
:y ö n S ä',,,.Köök.ä':,', tävö|,ttäUä a.:..'6'i ; 6Bi:;: :

:u skäytto,;..,n.'ilh,, :Sö.pivän. oppi.mäieri.,.,,
aaIin,te.kä,mlnän ':,,,,nli:h..:i...kiri,a.l.tiöesSä,,
, a p a aStf::..,.:köbiöitäV.ä gbä. iii'mub döbS ä, 

:,,',,

':kuin,, 
::t,ul'kini ;,:!h' des,sä:,",jäettavlna

,,tVöti'l,sinä;, "61:i e,[ehnaihen ööä,,pro.:

,,.,.,'':-.r,p.[[jäxii,,:,, [fi , 
:,,6*rn 

htt.:, .. 
. äu u n,hiiä:rl

,,,,,,m,iö,11,,:,ii,ffiUkaä6,,.jä: r,tä.115:: fi g1k6-.lliä...::ö6

,,,, 
I B,M-:P.g;y,tit0ghsö:B,ivieh,,,: :koneidern

,li$äkS.i. 
.: toi,m:i:Vä,,,,t:äi,äi,h:äki,h, testäust

, 
: V.ö r,s.i.ö . 

i : 

ö l,e m.äS S.ä, . .. h ö.i, r,t,,, .,,k.yim'.tn.e.n b,l l: e
: :,:,:,e,ri,,,,, 

" 

p1 ä.rk ki sö l.t.e 
., 

: 
.,,, 

:'kö,n öö l.l. ei,". " j o i d .ä h 
:

... iö,Uko:ö Sä..'...öv,ät' ::k:äi kk.i.. .tu n -.61ij:; 6 4i 6.1

,',"ff1al,lit';.. ,:j'ö:i,SSg, ,,,,'ö,11iiii,:n:l[,,;,, Sl ......kilöt,äVUä

,;:;;,,,,,,..Qpplr"n'äiöiiaätiä.,',.6fi ;'. fi.ylö$,,,: ö.t.et

,,,,,1r1:äS,$,ä,:,',',,1j,ä, ,,,,,1|:sfiä:' ,k,äh.it.ätä.äh.1.. .:.H:yV.ä:
,,:;;la $s,,.pä,ästä :lAP L,.t.yöö.rcqntö ly-h,,,,äI,i

,,i,kUUH,, ön:,,.5nUfgtg:,,:1U;|1|.6': : g11jfta6a,,lA':

,',' :lTLrälh.t 
t' t',,1 

116:ii ffi'g;t,- 
-'4,, 4 n .. A P I rT U tö.ri. ä,t i

iä6iiå. åuö*äi*räriäiå,, *åiäiråäliå,,
: U.S,kö,isii h .':: ölöy,afi,,,,:,,,,',miöS... . SäätäVi:i l fi,',:,',:",,

.,:,,,,,1-,APuiiulk:kl'ä',.j,ä,.,,:s.ii6öh,, iiitiyV,ää,,r,,,
..,gp.pi nilärcri ä,4:l,iä',',:',Vö'i,',.,.t,iöd u,5tö,|'lä,,'iö,k,ö,',,',',.,

MAo[:stätai ösöittffi:, '- 'i *;

, 

: 
; ;,,, : A Pl 1j.r.!f6 61 g itkö e n,,,.1,',,,,, ;6ffifi## 

"

,:Vöi::: :i:i:lmö,i,tt,ää,. 
h.äl,u.kkUUtä.h$ä,,:,,,,:,päg-,,,,,,

,:, 

: s:y s.,tä i i i ö m ää, t i,btö:kCI: n,ö :m:ö iit<ik,i ä: 
: :, : :kö;g;,..

. 
*äV'ä, tö= ö.#liiilsiiidiäf iäI '.* 

*' \ r et= Il'"xr -= )

75


