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Windowsista Linuxiin abc -verkko-oppaan kirjoittaja
Tapani Räikkönen nimettiin Linux-tekijäksi 2004
Avoimien ohjelmien päivänä Turussa 16.4.2005.
Kunniamaininnat saivat LinusInstituutti2 ja RajaAntura3.
Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerättiin Suomen
Linux-käyttäjien yhdistyksen FLUGin www-sivuilla
ja lopullisen valinnan teki raati, johon kuuluivat
FLUGin ja Linux-Aktivaattori ry:n puheenjohtajat,
varapuheenjohtajat sekä vapaiden ohjelmien tutkija
dosentti Jussi Silvonen Helsingin yliopistosta.

Palkitut vasemmalta lukien: Jarno Tukiainen
(Raja-Antura), Tapani Räikkönen (Windowsista
Linuxiin abc) ja Lassi Junnila (LinusInstituutti).

”Joskus jopa ihmetyttää hänen vilpitön avuliaisuutensa ja Linux-pulmissa auttamisen halu”, kirjoittaa
eräs lukuisista Tapania Linux-tekijäksi ehdottaneista. Palkintolautakunta arvosti sivuston yhtenäistä
kokonaisuutta, selkeää kieltä ja pyyteetöntä työtä nimenomaan vasta-alkajien auttamiseksi. Opas sopii
sekä uusille tietokoneen käyttäjille että Windowsiin tottuneille veteraaneille. ”Nuo vanhat konkarit
tuntuvat olevan Linuxista kaikista innostuneimpia, kun 'Linux toi takaisin tietokoneen käyttämisen
ilon'”, Tapani Räikkönen kertoo.
LinusInstituutti on vuonna 2000 perustettu Uudessakaupungissa toimiva tietokonekerho, jonka
tarkoituksena on tarjota lapsille mahdollisuus harrastaa ohjelmointia ja tietotekniikkaa vakavammin
samaan tapaan kuin toiset harrastavat musiikkia musiikkiopistossa tai liikuntaa urheiluseuroissa.
Opettajia on kaksi ja instituutti toimii kokonaisuudessaan Linux-ympäristössä. Syksyllä 2004
järjestettiin koululaisten ohjelmointikilpailu Linuskisat. ”Kilpailutöiden taso ja välitön ilmapiiri
osoittivat, kuinka LinusInstituutti kannustaa nuoria huippusuorituksiin onnistuen säilyttämään ilon ja
leikin”, perustelee kunniamainintaa FLUGin puheenjohtaja Arto Teräs.
Raja-Antura julkaisee uutisia ja artikkeleita teemalla ”GNU/Linuxia suomeksi”. Sivulatauksia on
kuukaudessa yli 100 000 ja 650 rekisteröitynyttä käyttäjää auttavat toisiaan vilkkaalla
keskustelualueella. Laaja artikkelipankki huomioi niin vasta-alkajat kuin edistyneetkin. Ydinryhmä
koostuu vajaasta kymmenestä vapaaehtoisesta. ”Motivaationa on yhteishenki ja ilo auttaa muita”,
tiivistää palkinnon vastaanottanut Jarno Tukiainen.
Linux-tekijä-palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle, joka on
merkittävästi edistänyt Linux-kehitystä tai Linux-käyttäjien asemaa Suomessa. Palkinto jaettiin
ensimmäisen kerran vuonna 2002.
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Suomen Linux-käyttäjien yhdistys Finnish Linux User Group FLUG ry on vuonna 1997 perustettu
vapaaehtoisjärjestö, jonka tarkoituksena on Linuxiin liittyvän toiminnan edistäminen sekä
suomalaisten Linux-käyttäjien ja Linuxista kiinnostuneiden tukeminen. Lisätietoja kotisivuiltamme

osoitteesta http://www.flug.fi.
1 http://tapsa.terae.net/linux/
2 http://www.linusinstituutti.fi
3 http://www.raja-antura.org

