Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille

Perinteinen jäsenkirjekin saapuu lähiaikoina, mutta ohessa tuoreita tietoja sähköpostilistalla
oleville. (Kerro kollegoille, että sähköpostiosoite kannattaa kertoa ja päivittää Jukka
Reinikaiselle, niitä on edelleen yllättävän vähän jäsenmäärään nähden).

Kevätterveisin

Jyrki Vesikansa

Puh. 09-777 3074, 040-721 7334
Os. Lokitie 43 A 3, 00980 Helsinki
Sähköposti jyrki.vesikansa@kolumbus.fi

Mediapiiri verkkoviestinnästä ti 5.4. klo 17

Mediapiiri kokoontuu tiistaina 5. huhtikuuta 2010 kello 17.00 Iltalehdessä,
Aleksanterinkatu 9, Helsinki (IV kerros). Keskustelemme sähköisen viestinnän uusista
virtauksista jäsenemme Yrjö Länsipuron pohjustamana. Hän selvittää nykyään näitä
kysymyksiä ja kertoo mm. havainnoistaan alan organisaation ICANN:n maaliskuisesta
kokouksesta San Franciscossa.
Alla taustatietoja tuosta organisaatiosta. Tietenkin käsittelemme myös internet-viestinnän
sisältökysymyksiä - ja voimme pohtia painetun viestinnän kohtaloa muutoksen paineessa.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita piiriin. Kahvitarjoilun takia osallistumisesta pyydetään
ilmoittamaan Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot jyrki.vesikansa@kolumbus.fi, puh. 09-777 3074,
040-721 7334). Tähän astiset ilmoittautumiset on toki noteerattu.
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) mm. vastaa IPosoitteiden jaosta alueellisille rekistereille ja ylläpitää internetin ylimmän tason domainjärjestelmää. Kummankin osalta ollaan suurten muutosten edessä. IP:n osoitteiden nelosversion
(IPv4) "keskusvarasto" on tyhjä (runsaat neljä miljardia osoitetta ei siis riittänytkään ikuisesti...)
ja tuleva kasvu, mukaan luettuna "the internet of things" jossa jääkaapillakin on IP-osoite,
riippuu siitä miten nopeasti IPv6 saadaan käyttöön. Ylimmän tason ns. geneeriset domainit
( kuten .com, .net, .info) saavat puolestaan pian seurakseen satoja uusia, kun yhtiöille ja
yhteisöille avataan mahdollisuus omiin ylimmän tason tunnuksiin.
Suuri uudistus - myös poliittisesti - on myös ei-latinalaisten kirjaimistojen (kyrilliset,
kiinalaiset, arabialaiset, Intian kielten toistakymmentä kirjaimistoa ...) käyttöönotto
maatunnuksissa. Ja sitten lisätietoja kolmannella kotimaisella:

What is ICANN?
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is an internationally
organized, non-profit corporation that has responsibility for Internet Protocol (IP) address space
allocation, protocol identifier assignment, generic (gTLD) and country code (ccTLD) Top-Level
Domain name system management, and root server system management functions. These
services were originally performed under U.S. Government contract by the Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) and other entities. ICANN now performs the IANA function.
As a private-public partnership, ICANN is dedicated to preserving the operational stability of
the Internet; to promoting competition; to achieving broad representation of global Internet
communities; and to developing policy appropriate to its mission through bottom-up, consensusbased processes.
Vuosikokous ma 16.5. klo 17 Suomen Pankin Rahamuseossa

Liiton vuosikokous on maanantaina 16. toukokuuta klo 17 Suomen Pankin Rahamuseossa
Snellmaninkatu 2 (entinen Kruununhaan posti). Kuulemme 200 vuotta täyttävän keskuspankin
vaiheista ja tulevaisuudesta, käsittelemme
sääntömääräiset vuosikokousasiat ja jaamme Olli-palkinnon. Nautimme myös noutopöydästä
juomineen sekä ennen muuta keskinäisestä tapaamisesta.
Tilaisuus on perinteisesti maksuton. Tarjoilun takia pyydetään ilmoittautumaan 12.5.
mennessä Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot yllä.
Asiasta lähetetään vielä uusi sähköpostiviesti. Vuosikokousaineistoa julkaistaan liiton
kotisivuilla www.sanomalehtimiesliitto.fi.

Islannin-matka
Se on ollut suosittu. Matka on nyt täynnä (50 liiton jäsentä ja asiantuntijaopas), mutta
peruutusten varalle voit laittaa nimesi sihteerin ylläpitämälle jonotuslistalle.
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