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Tiivistelmä
FLUGin perinteisen Linux-tekijäpalkinnon ja 2000 euroa sai Jukka Ehto (Kankaanpään
kaupunki). Palkinto annettiin Openmind-tapahtuman yhteydessä 28.9.2011. Jäsenistölle
järjestettiin kolme tapahtumaa: kevätkokous, keilailuilta Red Hat Finlandin kanssa sekä
yhdistetty syyskokous, saunailta ja pikkujoulut. Jäsenmäärä pysyi reilussa 250 jäsenessä.

Hallitus ja toimihenkilöt
Vuonna 2011 yhdistyksen hallituksessa toimivat:
Juha Siltala
Esko Wessman
Aaro Huhtala
Arto Teräs
Tuomas Levoniemi

puheenjohtaja, rahastonhoitaja
varapuheenjohtaja
tiedottaja
sihteeri, jäsenrekisterin hoitaja
hallituksen jäsen

Webmasterina ja postmasterina toimi Teppo Oranne ja toiminnantarkastajana Jari Lehtinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin normaalien
hallituksen työlistalle kuuluvien asioiden lisäksi ajankohtaisia aiheita sekä jäsentilaisuuksien
järjestelyjä.
Syyskokouksessa 24.11.2011 valittiin uusi hallitus vuodelle 2012. Uuden hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Juha Siltala, varapuheenjohtajaksi Tommi Rintala ja hallituksen
jäseniksi Aaro Huhtala, Tuomas Levoniemi, Joni Nevalainen ja Arto Teräs.

Jäsenmäärä pysyi ennallaan
Jäsenistössä oli vain pientä vaihtuvuutta: muutamia uusia liittyjiä ja muutamia eronneita.
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 261 henkilöä.
Kannatusjäseniä vuonna 2011 olivat seuraavat yritykset:
Kuningaspingviinit: Netorek, Nordicmind, Novell Finland ja Red Hat
Pingviinit: Pohjolan tietotekniikka, Xetpoint.

Talous kunnossa
Yhdistyksen tulot ja menot pysyivät hyvin tasapainossa. Tulot kertyivät kannatusjäsenja jäsenmaksuista. Suurimmat menoerät olivat Linux-tekijä-palkinto (2000 euroa) ja
syyskokouksen yhteydessä järjestetyn saunaillan kulut.
Tilikausi oli noin 2400 euroa ylijäämäinen ja vuoden lopussa yhdistyksen varallisuus oli
reilut 8000 euroa.
Toiminta-avustushakemuksia ei vuoden 2011 aikana tullut eikä avustuksia siten myöskään
myönnetty.

Tapaamisia, keilailua ja saunomista
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.5.2011 Baker's Bar & Restaurantissa.
Kesäkuussa FLUG järjesti yhdessä Red Hat Finland Oy:n kanssa keilailuillan. Varsinaisen
keilailun jälkeen pidettiin esitelmätilaisuus jossa esiteltiin Red Hatin palvelintuotteita sekä
kerrottiin ajankohtaisia kuulumisia Red Hatin suunnitelmista. Tilaisuudessa keskusteltiin
myös vaihtoehdoista salatuista levyjärjestelmistä ja tiedostojärjestelmistä.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2011 pikkujouluisissa tunnelmissa Basement
24:ssä. Kokouksen jälkeen oli tarjolla sauna halukkaille. Ari Lemmke kertoi tarinoita Linuxin
alkuajoilta. FLUGin www-sivuja, sähköpostilistoja ja jäsenrekisteriä pitkään hoitanutta Ilpo
Nyyssöstä muistettiin pienellä lahjalla.
Kokouksiin ja muihin tapaamisiin osallistui tilaisuudesta riippuen n. 10-20 henkilöä.
Lisäksi FLUGilaiset tapasivat vapaamuotoisesti mm. Free Thursday- ja Proactum Open
Meetup -iltojen yhteydessä, joista tiedotettiin jäsenistölle aktiivisesti.

Vuoden Linux-tekijäksi valittiin Jukka Ehto
FLUGin perinteisen Linux-tekijäpalkinnon ja 2000 euroa sai Jukka Ehto (Kankaanpään
kaupunki). Palkinto jaettiin palkittiin Tampereella Openmind-tapahtuman yhteydessä
28.9.2011. Jukka Ehto on vienyt läpi Kankaanpään kaupungille toteutetun laajan
virtualisointi- ja työasemaprojektin, jonka ytimessä ovat Linux ja Open Source- pohjaiset
tekniikat.
Lisäksi FLUGin valtuuttama raati ojensi kunniamaininnan Jarkko Moilaselle hänen uraa
uurtavasta työstään MeeGo Networks Finland-yhteisössä. Toinen kunniamaininta annettiin
Hannu Martikalle, joka on vuosia edistänyt positiivisella tavalla Linux-tietoisuutta Nokia
Oyj:ssä.

Tiedotus ja kannanotot
FLUGin tiedotuskanavina säilyivät www-sivut ja postituslistat. Linux-tekijä 2011 palkinnosta tiedotettiin lehdistötiedotteella, joka huomioitiin tärkeimmissä suomalaisissa alan
verkkomedioissa. Muita lehdistötiedotteita tai kannanottoja ei vuoden 2011 aikana julkaistu.

