Suomen Internet-yhdistys
Hallituksen kokous

Aika: 27.1.2015 klo 18
Paikka: Ulkoministeriö, Laivastokatu 22, Helsinki
Paikalla: Yrjö Länsipuro (puheenjohtaja), Timo Kiravuo, Juuso Moisander, Jyrki Soini, Jonne Soininen,
Tero Kivinen, Markku Kojo, Tommy Lindgren, Tommi Karttaavi (ISOC)
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10.
2. Varapuheenjohtajan valinta
Valittiin SIYn varapuheenjohtajiksi Timo Kiravuo ja Markku Kojo.
3. Hallituksen työnjako
Valittiin SIYn sihteeriksi Tommy Lindgren.
4. Toimintasuunnitelman toteuttaminen
Juuso Moisander esitteli Finnish Internet Forumin tilanteen. Tapahtuma järjestetään 25.2.
Pikkuparlamentissa (Arkadiankatu 3, Helsinki). Keskusteltiin tilaisuuden sisällöstä sekä todettiin, että
tilaisuuteen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen eduskunnan turvatarkastuksen johdosta.
Jonne Soinien esitteli kansallisen IPv6-käyttööottopäivän, joka järjestetään 9.6.2015. SIY on mukana
tapahtumassa ja hallitus päätti ryhtyä toimiin, joilla SIY:n sekä ISOC Finlandin www-sivut päivitetään
tukemaan IPv6-protokollaa. Samalla tarkistetaan www-sivujen sisältö sekä päivitetään ulkoasua
tarpeen mukaan hyödyntäen esim. ISOC:n tarjoamia templaatteja.
Jonne Soininen kertoi IANAn halukkuudesta järjestää tilaisuus liittyen IANA transition -hankkeeseen.
Mahdollisen tilaisuuden ajankohta on avoin ja hallitus palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan.
5.ISOC ja Netmundial Initiative
Puheenjohtajan alustama katsaus ISOC:n ja Netmundialin tilanteeseen. Todettiin SIYn tukevan multistakeholder-mallia ja hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus kannanotosta, jolla tuetaan sopua ISOC:n
ja Netmundialin välillä.
6. ISOC Finlandin "globaalit" jäsenet
Tommi Karttaavi alusti keskustelun ulkomaisiin tarjokkaisiin ISOC Finlandin "globaaleiksi" jäseniksi.
Tällä hetkellä SIYn jäsenet ovat automaattisesti ISOC Finlandin jäseniä, mutta myös ISOC:n "globaalit"
jäsenet voivat hakea liittymistä ISOCin Finnish Chapteriin. Tosin tällä hetkellä puuttuu myös
mahdollisuus synkronoida SIYn jäsenrekisteri ISOC:n jäsenrekisterin kanssa. Todettiin, että
mahdolliset ISOC globalin kautta liittyvät jäsenet eivät voi osallistua SIYn toimintaan. Hallitus päätti,
että puheenjohtaja käy jonossa olevat hakemukset läpi, pyytää tarvittaessa hakijoilta lisäselvityksiä ja
hyväksyy tai hylkää hakemukset. Lisäksi Tommi Karttaavi selvittää, olisiko mahdollista lisätä
hakemuksiin automaattinen viesti.
7. Suhtautuminen yrityksiin elvyttää ISOC-ECC. Tommi valaisee sen historiaa.

Tommi Karttaavi taustoitti ISOC-ECC:n historiaa. Todettiin, että ISOC-ECC ei ole toiminut alkuperäisten
tavoitteidensa mukaisesti ja että nykyisellään se on käytännössä toimintakyvytön. Hallitus katsoi, että
ISOC-ECC:n toiminta on SIYn kannalta päättynyt ja päätti, ettei SIY osallistu ISOC-ECC:n toimintaan
jatkossakaan.
8.Muut asiat
Jonne Soinisella on työn alla hanke, jossa tuotettaisiin "Miten Internet toimii?" -julkaisu ISOC:lle.
Julkaisulla olisi tarkoitus parantaa mm. poliitikoiden ja muiden ei-teknisten henkilöiden ymmärrystä
Internetin toiminnasta.
Päätettiin käyttää ISOC:n kanavaa FIF:n webcast-lähetykseen, koska silloin lähetyksestä jää tallenne.
Keskusteltiin SIY-lehtisen tekemisestä FIF:iin, jotta voidaan kasvattaa tietoisuutta SIY:stä sekä saada
mahdollisesti uusia jäseniä yhdistykseen. Tommi Karttaavi lupautui toimittamaan ISOC-roll-upin
FIF:iin.
Yhdistyksen toiminnan aktivoimiseksi suunniteltiin otettavan käyttöön jakelulista(t) sekä mahdollsiesti
keskustelupalsta. ISOC tarjoaisi tähän tarkoitukseen ISOC Connect -palvelun, mutta sen käyttöönotto
vaatisi, että SIYn jäsenrekisteri synkronoidaan ISOC:n rekisteriin (Finnish Chapter).
Kokous päättyi klo. 19:24.
AP-rekisteri:
AP1 Tommy & Jonne. Tuodaan IPv6-kyvykkyys SIYn www-sivuille.
AP2 Tommy. SIYn www-sivujen ja postilistojen tarkistus ja päivitys.
AP3 Tommi. Mahdollisen automaattivastauksen lisääminen ISOC:n Finnish Chapterin
jäsenhakemukseen.
AP4 Tommy. Jakelulistan luominen SIYn jäsenille.

