
(English language version below)

Arvoisa Suomen Internet-yhdistyksen jäsen,

Suomen Internet-Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina huhtikuun 
28. päivänä 2022 alkaen klo 18.00 Helsingin Yrittäjänaisten Salissa, Uudenmaankatu 23 A 2 
Helsingissä. 

Kokouksessa esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan 
lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle. 

***

”Verkko sodassa, sota verkossa” on Venäjän hyökättyä Ukrainaan noussut SIY:n tämän 
vuoden tilaisuuksien  ykkösteemaksi.  Kevätkokouksen varsinaisten asioiden käsittelyn 
jälkeen siitä esittää näkemyksensä Patrik ”paf” Fältström,  yksi Pohjoismaiden  
tunnetuimmista verkkoturvallisuuden asiantuntijoista ja Ruotsin hallituksen keskeinen alan 
neuvonantaja. Hänen uransa Internetin parissa alkoi 1985.  Nyt hän on Netnod-yhtiön 
tekninen johtaja. Netnod on Pohjoismaiden johtava internetin yhdysliikennepalvelujen (IX) 
tuottaja, jonka toiminta maaliskuussa  laajeni myös Suomeen. Muun ohella Netnodin 
vastuulla on yksi Internet 13 alkuperäisestä juuripalvelimesta (I-root) ja edistyksellinen 
turvallinen aikapalvelu. Patrik on ollut keskeisissä paikoissa lähes kaikissa Internetin 
hallintaan ja kehittämiseen liittyvissä organisaatioissa (IETF, IAB, ICANN, IGF MAG, RIPE...), ja
on ollut mukana perustamassa useita niistä.

Osanottajia (sekä paikalle tulevia että etänä osallistuvia) pyydetään ilmoittautumaan Yrjö 
Länsipurolle yrjo_lansipuro@hotmail.com  mahdollisimman pian ja viimeistään 21.4.2022.  
Etäosallistujille lähetään Teams-linkki ennen kokousta.

Kokousta ja Patrik Fältströmin esitystä seuraamaan ovat tervetulleet myös ne Internet 
Societyn Finland chapterin Suomessa asuvat jäsenet, jotka eivät (vielä) ole SIY:n jäseniä, 
mistä syystä tämä kutsu lähetetään myös heille. Pahoittelut, jos jotkut saavat kutsun 
tuplana. 

Dear member of the Finnish Internet Association,

The regular Spring Meeting of the Finnish Internet Association will be held on Thursday 28 

April 2022, starting at 18.00 at the Helsinki Entrepreneurial Hall, Uudenmaankatu 23 A 2 in 

Helsinki. 

mailto:yrjo_lansipuro@hotmail.com
https://www.netnod.se/
https://www.netnod.se/staff/patrik-f%C3%A4ltstr%C3%B6m


The meeting will present the Board's annual report, the financial statements and the 

auditor's opinion, decide on the adoption of the financial statements and discharge the 

Board from liability. 

***

"Online at war, war online" has become the number one theme of SIY's events this year 

following Russia's invasion of Ukraine.  After the main business of the Spring Assembly, it 

will be addressed by Patrik "paf" Fältström, one of the most renowned experts on cyber 

security in the Nordic countries and a key advisor to the Swedish government. His career on 

the Internet began in 1985.  He is now Technical Director of Netnod. Netnod is the leading 

provider of Internet Interconnection (IX) services in the Nordic countries, and in March 

expanded its operations to Finland. Among other things, Netnod is responsible for one of 

the 13 original root servers of the Internet (I-root) and an advanced secure time service. 

Patrik has held key positions in almost all organisations related to Internet governance and 

development (IETF, IAB, ICANN, IGF MAG, RIPE...) and has co-founded several of them.

Participants (both on-site and remote) are invited to register with Yrjö Länsipuro 

yrjo_lansipuro@hotmail.com as soon as possible and no later than 21 April 2022. A Teams 

link will be sent to remote participants before the meeting.

The meeting and Patrik Fältström's presentation are also open to those members of the 

Internet Society Finland chapter living in Finland who are not (yet) members of SIY, which is 

why this invitation is also sent to them. Apologies if some of you receive a double invitation. 

Julf Helsingius, Puheenjohtaja/Chair, SIY / ISOC Finland


