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Ubuntu Suomi Linux-tekijä 2008
Ubuntu Suomi -yhteisön pitkäaikainen toiminta suomalaisten Linux-käyttäjien hyväksi
palkittiin Linux-tekijä 2008 -arvonimellä HP Linux Forum -tapahtuman yhteydessä 8.5.2008.
Voittaja sai maineen ja kunnian lisäksi 2000 euron rahapalkinnon. Suomen Linux-käyttäjien
yhdistyksen myöntämän palkinnon jakoi viestintäministeri Suvi Lindén.
Lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa, jotka saivat Linux.fi -wikisivusto sekä MySQLtietokannan kehittäjä Michael 'Monty' Widenius.
Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerättiin Suomen Linux-käyttäjien yhdistyksen FLUGin wwwsivuilla ja lopullisen valinnan teki raati, johon kuuluivat Arto Teräs (FLUG), Petri Koistinen
(Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry), Petri Maanonen (Red Hat), Tero Eskolin (HP)
ja Lars Wirzenius (Debian).
Ubuntu Suomi ja sen vetäjä Timo Jyrinki olivat yleisön selvä suosikki. Ubuntu onkin
noussut muutamassa vuodessa monien arvioiden mukaan Suomen suosituimmaksi Linuxjakeluksi. Yhteisö on huolehtinut vapaaehtoisvoimin suomennoksesta, järjestänyt tapahtumia
ympäri Suomea, tuonut Linuxia ja vapaita ohjelmia esille kansanedustajia myöten sekä ennen
kaikkea tukenut käyttäjiä web-foorumin kautta. "Foorumilta on löytynyt apu pulmaan kuin
pulmaan", kommentoi eräs Ubuntu Suomea voittajaksi ehdottaneista.
Linux.fi -wiki on vakiinnuttanut asemansa mainiona suomenkielisenä Linux-tiedon lähteenä.
Sinne on helppo ohjata niin yleistietoa kuin yksityiskohtaisempiakin ohjeita Linuxin ja
Linux-ohjelmien käytöstä kaipaavat. Palkintoraati arvosti erityisesti riippumattomuutta
mistään tietystä Linux-jakelusta ― helposti muistettavasta osoitteesta linux.fi löytyy tietoa
kaikista.
Michael 'Monty' Widenius on huippusuositun MySQL-tietokantaohjelmiston luoja ja yksi
kolmesta ohjelmistoa edelleen kehittäneen MySQL AB -yrityksen perustajasta. Avoimen
lähdekoodin MySQL on ollut yksi tärkeimpiä sovelluksia Linuxin kasvattaessa suosiotaan
yrityksissä. Michael Widenius on aina korostanut kehittäjäyhteisön roolia ja omalla
esimerkillään osoittanut, kuinka avoimen lähdekoodin yritys voi menestyä myös
kaupallisesti. Sun Microsystems osti MySQL AB:n miljardilla dollarilla tammikuussa 2008.
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.

