Suomen Internet-yhdistys SIY ry
Hallituksen kokous 16.3.2022
Paikka: Etänä
Läsnä:
Jorma Mellin
Juhani Juselius (sihteeri)
Leena Romppainen
Johan Helsingius (pj)
Yrjö Länsipuro
Tuukka Meriläinen
Markku Kojo
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
2. Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja jo hyväksytyksi sähköisesti.
3. Taloustilanteen läpikäynti. Talouspuolella ei muutoksia yhdistyksen taloudellisessa
tilanteessa, toimintakertomusta ei ole vielä vahvistettu
4. Päivitys ITU:n PP:n valmistelukokouksesta, johon Yrjö osallistui. Kokouksessa Martin
Andersson esitteli ITU-tilannetta. Keskustelua käytiin mm. venäläislähtöisistä
muutosehdotuksista ja tulevasta puheenjohtajan valinnasta.
5. Edellisen kokouksen päätösten ja toimenpiteiden tilanne: Juhani on siirtänyt pöytäkirjat
isoc.fi:stä siy.fi:n alle. Johan on luonut yhdistykselle FB- ja Instagram-tilit. Yrjö kertoi FIFvalmistelun tilanteesta. Patrik Fältströmin aikataulu on kiireinen eikä hän ole käytettävissä
puhujaksi ennen 27.4.
6. Päätettiin Puolustusvaliokunnan lausuntopyyntöön tiedustelulaista vastattavan
viittauksella EFFIn lausuntoon. Huomiota pitäisi kiinnittää myös lain perusteella tehtävän
tietoliikenteen kuuntelun valvontaan.
7. Keskusteltiin ISOC Data Sharing Agreementista. Sopimusesitys koskee ISOC Finlandin
jäseniä, joiden tiedot tulevat meille ISOCilta. Sopimuksella saamme ISOC Finlandin jäsenten
tiedot itsellemme. Päätettiin että Johan allekirjoittaa sopimuksen.
8. Osallistuminen TIVIA-päiville. Kokouksessa ei löytynyt vapaaehtoista osallistujaa, joten
päätettiin ettei TIVIA-päiville osallistu yhdistyksen edustajaa.
9. 2022 toiminnan suunnittelun osalta sovittiin, että Fältström pyritään saamaan puhujaksi
kevätkokoukseen joko 27. tai 28.4. Aikataulutus edellyttää myös, että toimintakertomus ja
muut kokouksessa tarvittavat dokumentit saadaan kuntoon ajoissa.
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Toisena ideana jäsentapahtumaksi mainittiin vanhojen partojen muisteluilta.
Kolmantena mahdollisena tapahtumana ideoitiin työnimeltään Venäjän sulkeminen
internetistä -jäsentapahtumaa 29.3. Johan selvittelee tapahtumaan ulkomaisia etäpuhujia.
Jorma selvittää kotimaista puhujaa tai puhuu itse. Tuukka pyrkii saamaan tilaisuuteen
puhujan avoimiin lähteisiin perustuvan tilannekuvan luomisesta. Yrjö varaa tilan.
Keskusteltiin myös Eurodig 2023 -tapahtumasta, johon on vaikea saada valtiota
sitoutumaan, koska vaalit ovat nykyhetken ja tapahtuman välissä. Yksityinen iso sponsori
voisi mahdollistaa tilaisuuden.
10. TIVIA viettää 70v juhlaansa vuonna 2023. Juhlavuonna jokaiselta yhdistykseltä toivotaan 12 tapahtumaa, joissa tuodaan esiin paitsi juhlavuotta, mutta myös yhdistysten juuria,
perinnettä ja ajankohtaisten asioiden aallonharjalla pysymistä. SIY:n osalta tällainen teema
voisi olla ”Vanhojen partojen” muisteluilta. Juhani osallistuu tapahtumatoimikunnan
valmistelukokoukseen.
11. SIY-esittely TIVIAn sivuilla pitää päivittää. Johan ja Juhani laativat esittelyn. Pohja löytyy
SIY:n sivuilta.
12. Seuraava kokous järjestetään kasvotusten 13.4.. Yrjö varaa tilan.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

--------------------------------------Puheenjohtaja
Johan helsingius

--------------------------------------Sihteeri
Juhani Juselius
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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