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Tiivistelmä
Linux-tekijä 2008 -palkinnon jako oli FLUGin vuoden suurin tapahtuma. Pienempiä
yleisötapahtumia olivat Linux-asennusrieha Nurmijärvellä ja Tee-se-itse-henki informaatioajassa -seminaari Jyväskylässä. Jäsenille järjestettiin yhdessä TKO-äly ry:n ja Suomen Unixkäyttäjäin yhdistys FUUG ry:n kanssa kerran kuukaudessa teemailtoja ajankohtaisista Linuxiin ja vapaisiin ohjelmiin liittyvistä aiheista. Lisäksi FLUG osallistui mm. Assemblytapahtumaan yhdessä Ubuntu Suomen kanssa. Linux hallintoon -projekti teki kunnallisvaaliehdokkaille kyselyn vapaista ohjelmista.

1 Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja tehtävät vuonna 2008:
Teppo Oranne
Esko Wessman
Jani Markkanen
Arto Teräs
Miia Ranta

puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
tiedottaja
jäsen

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Linux kouluissa -projektin vetäjänä toimi alkuvuonna
Timo Kapanen ja 18.7.2008 alkaen Jussi Kekkonen. Linux hallintoon -projektia veti Arto Inkala.
Webmasterina, sähköpostilistojen ylläpitäjänä ja jäsenrekisterin hoitajana toimi Ilpo Nyyssönen.
Syyskokouksessa 19.11.2008 valittiin uusi hallitus vuodelle 2009. Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teppo Oranne, varapuheenjohtajaksi Esko Wessman sekä jäseniksi Timo
Heikkinen, Jani Markkanen, Juha Siltala ja Arto Teräs.

2 Jäsenmäärässä pientä kasvua
FLUGin jäsenmäärä kasvoi maltillisesti. Vuoden alussa henkilöjäseniä oli 350 kpl ja lopussa
407. Uusia liittyneitä oli 60 ja eronneita 3 henkilöä.
Kannatusjäsenet olivat Tieturi, Hewlett-Packard, Fujitsu-Siemens, Novell, Nordicmind, Red Hat
ja Moonsoft, joista uusia olivat Red Hat ja Moonsoft. Ravenholm, IBM ja FC Sovelto luopuivat
kannatusjäsenyydestä.
Jäsenmaksu oli 15 euroa, liittymismaksua ei ollut. Kannatusjäsenmaksu oli 500 euroa.

3 Talous säilyi vakaana
FLUGin taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Kaikki tuotot tulivat jäsen- ja kannatusjäsenmaksuista. Suurimmat kuluerät olivat Linux tekijä 2008 -palkinto, toiminta-avustukset ja tilitoimiston
kulut. Tilitoimistoa käytettiin apuna vuosien 2006 ja 2007 puutteellisesti hoidetun kirjanpidon
selvittämiseen ja tilinpäätösten laatimiseen, sekä vuoden 2008 tiliasioiden hoitoon. Tapahtumiin
liittyen maksettiin jonkin verran tilavuokria sekä matka- ja materiaalikorvauksia.
Tilikausi oli 1592,56 euroa ylijäämäinen ja vuoden lopussa yhdistyksen varallisuus oli 9023,19
euroa.

4 Toiminta-avustusta myönnettiin neljälle hakijalle
Vuonna 2008 FLUGilta oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea toiminta-avustusta yhdistyksen
ulkopuolisiin Linuxiin ja vapaisiin ohjelmiin liittyviin hankkeisiin.
Avustusta myönnettiin Linux-aktivaattori ry:lle Avoimien ohjelmien päivän järjestämiseen, TKOäly ry:lle Linux-pelikabinettiprojektiin, Pirkanmaan mikrotietokonekerholle kerhon 30-vuotisjuhlan
yhteydessä järjestettävää tietokonenäyttelyä varten sekä Linux Terminal Server Project (LTSP)
-yhteisölle kokoontumiseen Valamossa. Yksi avustushakemus hylättiin.

5 Teemailtoja ja alennuksia jäsenille
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Helsingissä Baker’s Bar & Restaurant -ravintolassa.
Lisäksi pidettiin ylimääräinen kokous kesäkuussa. Ylimääräisessä kokouksessa vahvistettiin vuosien 2006 ja 2007 tilinpäätökset ja vuosikertomukset, joita ei ollut hyväksytty edellisissä kokouksissa.
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Linux ja vapaat ohjelmat -aiheisten teemailtojen järjestämistä yhteistyössä Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry:n ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestön TKO-äly ry:n kanssa jatkettiin. Teemailtoja oli yhteensä 9 ja niiden aiheet olivat Bazaarversionhallintajärjestelmä, Inkscape-piirto-ohjelma, laajennettu todellisuus ja päällepuettavat tietokoneet, immateriaalioikeudet, digitaalisten teosten maailmanlaajuinen rekisteröinti ja käyttömaksujen kerääminen internetissä, avoin ohjelmistotyö ihmistieteiden tutkimuskohteena, sähköpostin toiminta ja vapaat sähköpostiohjelmat, Linux-asennusrieha sekä Internetin sosiaaliset mediat ja niiden vaikutus identiteettiin. Iltojen osanottajamäärä vaihteli reilusta kymmenestä kolmeenkymmeneen henkeen.
Muita jäsenille suunnattuja tapahtumia olivat vapaamuotoinen tapaaminen Tampereella maaliskuussa, TKO-älyn verkostoitumissauna Linux, Unix ja vapaa softa -tapahtumien järjestäjille sekä
kannatusjäsenemme Novellin järjestämä saunailta huhtikuussa.
FLUGilaiset saivat jäsenalennusta Tieturin järjestämästä Mahdollisuuksien Linux -seminaarista
sekä Alternative Party 2008 -tapahtumasta, jotka molemmat järjestettiin lokakuussa. Lisäksi hallituksen jäseniä ja muita aktiiveja osallistui mm. kuukausittaisiin Free Thursday -tapaamisiin
Helsingissä, Ubuntu 8.04:n julkistukseen huhtikuussa, MySQL:n Open Tuesday -keskustelutilaisuuteen toukokuussa sekä Openmind 2008 -konferenssiin Tampereella lokakuussa.
Teknisenä tukikanavana ja keskustelufoorumina toimi tuttuun tapaan FLUGin postituslista. Yhdistyksen tapahtumista kerrottiin www-sivuilla ja tiedotukseen varatulla sähköpostilistalla.

6 Linux-tekijä 2008 oli suurin yleisötapahtuma
FLUGin suurin yleisötapahtuma oli Linux-tekijä 2008 -palkinnon jako, joka järjestettiin HP Linux Forum -tapahtuman yhteydessä 8.5.2008. Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerättiin wwwlomakkeella ja lopullisen valinnan teki FLUGin hallituksen jäsenistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva raati.
Suuruudeltaan 2000 euron pääpalkinnon saajaksi valittiin Ubuntu Suomi -yhteisö ja kunniamaininnat jaettiin Linux.fi-wikille ja Michael “Monty” Wideniukselle. Palkinnon jakoi opetusministeri Suvi Lindén. Tilaisuudessa oli HP:n markkinoinnin ja monipuolisen ohjelman ansiosta satoja
osanottajia ja myös useita lehdistön edustajia. FLUGilla oli tapahtumassa myös oma standi.
Maaliskuussa FLUG osallistui perinteiseen Linux-aktivaattorin ja Turuxin järjestämään Avoimien ohjelmien päivään Turussa. Tiedottaja Arto Teräs piti tapahtumassa esityksen aiheesta Linuxin monet kasvot: kännyköistä superkoneisiin. Toukokuussa järjestettiin Linux-asennusrieha
Nurmijärvellä ja Jyväskylän FLUGilaiset tempaisivat perinteiseen tapaan Yläkaupungin Yö
-tapahtuman yhteydessä järjestämällä seminaarin aiheesta Linux ja vapaat ohjelmistot — Teese-itse-henki informaatioajassa.
Heinä-elokuun vaihteessa FLUG oli yhdessä Ubuntu Suomi -yhteisön kanssa esillä Assembly
2008 -tapahtumassa, jossa jaettiin Linux-neuvoja omalla standilla. Standi osoittautui suosituksi.
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7 Linux hallintoon -projekti järjesti kunnallisvaalikyselyn
Linux hallintoon -projekti järjesti syksyn kunnallisvaaleihin liittyen vaalikyselyn. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 1096 henkilöä 217 eri kunnasta eli noin 3% ehdokkaista.
Vastanneista 81% ilmoitti käyttävänsä vapaita ohjelmia, ja peräti 85% uskoi että niiden käyttö tulee lisääntymään hallinnossa. Kyselystä saatiin positiivista palautetta ja se sai myös jonkin
verran huomiota tietotekniikkalehdistössä. Muutamat kunnallisvaaliehdokkaat olivat yhteydessä FLUGiin kysyen lisätietoja vapaista ohjelmista tai neuvoja niiden käyttöä edistävän aloitteen
tekemiseksi.
Linux kouluissa -projekti ei järjestänyt tapaamisia. Vetäjää vaihdettiin vuoden puolivälissä ja
kontakteja haettiin mm. Openmind-konferenssin yhteydessä. Kouluja hyödyttävien ohjeiden kirjoittamista Linux.fi-wikiin jatkettiin.

8 FLUG otti kantaa CSS-jutussa
FLUG otti yhdessä Linux-Aktivaattori ry:n, Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry:n ja
Suomen Mac-käyttäjien yhdistys fiMUG ry:n kanssa yhdessä kantaa hovioikeuden 22.5.2008
langettamaan tuomioon ns. CSS-jutussa. Lisäksi Linux-tekijä 2008 -palkinnon jaosta ja kunnallisvaalikyselyn tuloksista julkaistiin lehdistötiedotteet. Kaikki tiedotteet huomioitiin melko hyvin
tietotekniikka-alan verkkouutissivustoilla, mutta painetuissa julkaisuissa maininnat jäivät vähäisiksi.
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