Suomen Internet-yhdistys - SIY ry
Hallituksen kokous 2/2019
Paikka: Rikhardinkadun kirjasto, Helsinki
Aika: 18.14 - 19.47
Paikalla: Leena Romppainen, Mervi Kultamaa, Jorma Mellin, Yrjö Länsipuro, Tommy Lindström ja
Juhani Juselius (pj)
1) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hallituksen 1/2019 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
2) Vuosikertomus 2018
Keskusteltiin vuosikertomuksen luonnoksesta. Osa kommenteista päivitettiin
dokumenttiin paikanpäällä, mutta osan Juhani päivittää sinne myöhemmin (kuultavana
olo Puolustusvaliokunnassa sekä erilliset lausunnot eri tiedustelulaista).
Juhani laittaa hallitusjakelulla viestin tehtyään muutokset.
3) Tilinpäätös 2018
Maaliskuun lopussa yhdistyksen tilillä oli rahaa 12 384,77 eur.
Hallituksen jäsenet ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen. Tarvitaan vielä toisen
toiminnantarkastajan allekirjoitus. Lauri Hirvoselle on toimitettu tunnukset
allekirjoittamista varten.
4) Kevätkokous
Kevätkokous järjestetään 21.5. Ensisijainen kokouksen pitopaikka on Vltava-ravintola
Havel-kabinetti kohtuullisin tarjoiluin. Leena selvittää tilan saatavuuden.
Kevätkokouksen yhteydessä pidettävästä esityksestä käytiin keskustelua. Esille
nousseista ideoista ensisijaiseksi nousi ISOCin tämän vuoden teeman mukainen
konsolidoitumiskehitys. Ensisijainen puhuja on aiheesta blogin julkaissut Jari Arkko.
Leena kysyy Jarin saatavuutta.
Muita esillenostettuja ja mahdollisesti myöhemmin hyödynnettäviä teemoja olivat:
1) Business Finlnad ja heidän Digital Trust Finland -ohjelma.
2) Kvanttiteknologiat, josta Jorma voisi puhua. Aiheesta saatavilla lisäksi ulkopuolisia
puhujia.
3) 5G.
4) Suomen kansainvälinen vaikuttaminen internetin hallintoon.
5) Vaalitentti MEP-ehdokkaille digitaalisista asioista.

Juhani laittaa jäsenistölle heads up -viestin valitusta päivämäärästä ja pyyntö
ilmoittautua jos haluaa puhua alustataloudesta ongelmineen.
5) FIF valmistelu
Yrjö esitteli valmistelun tämän hetkisen tilanteen. SIY on ilmoittanut tarjoavansa lounaan
tilaisuudessa. Juhani hoitaa lounaan käytännön järjestelyt sekä tarvittavan anomuksen
jättämisen ISOCille.
6) Katsaus Tallinnan seminaariin 3.-4.4. sekä DNS:n tietoturvakoulutukseen 5.4.
Tallinnan 2-päiväiseen seminaariin osallistui yhteensä 13 henkilöä, joista SIY:n jäseniä
ainakin 3. Seminaarin 4 esitystä ja vierailukäynti e-Estonia Showroomiin valottivat
digitaalisten palveluiden tilannetta Virossa. Mikäli vastaava seminaari järjestetään ensi
vuonaa, tulee valmisteluun ottaa osallistumismahdollisuus ilman yöpymistä.
Tietoturvakoulutuksessa 25 hengen sali oli käytännössä täynnä. Koulutuksen materiaali
julkaistiin somessa ja sen on tähän mennessä nähnyt yli 600 henkilöä. Juhani tallettaa
esityksen SIY:n Onedriveen.
7) Muut asiat
Suomen uusi digisuurlähettiläs on aloittamassa ja häntä kannattaa perehtymisen jälkeen
harkita puhujaksi tuleviin tilaisuuksiin.
ISOC Finlandilla on jäseniä "karsintakierroksen" jälkeen 108 kpl. Viimeisen hallituksen
kokouksen jälkeen uusia hakemuksia ulkomailta on tullut kymmenkunta. Heistä kukaan ei
vastannut lähetettyyn sähköpostiin kiinnostuksen syystä.
EURODIG 2021 on vailla isäntämaata ja Suomella olisi mahdollisuus saada kokous itselleen.
Kokous vaatii kuitenkin isäntämaalta tilojen, esitystekniikan ja mahdollisesti gaalan
tarjoamista. Sovittiin että laaditaan A4-esite Eurodigistä ja käytetään sitä kokouksen
tärkeyttä perusteltaessa ministeriöille, Helsingin kaupungille, yms.
Uudelle hallitukselle voisi laatia digiagendan malliksi. Yhteistyötahoja agendan laatimiseksi
olisi ilmeisesti mahdollista löytää. Agendalla saisi ainakin positiivista julkisuutta yhdistykselle.
Leena lupasi luonnostella osuuttamme.
8) Seuraava hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään juuri ennen kevätkokousta 21.5.
Pöytäkirjan vakuudeksi

------------------------------------------------Juhani Juselius, pj

