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Tiivistelmä
Teemailtoja yhdessä TKO-äly ry:n ja Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry:n kanssa
järjestetiin tuttuun tapaan kerran kuukaudessa. Linux-tekijä-palkinnon sai Linux-järjestelmiä
kouluihin toimittava Opinsys. Yhdistyksen jäseniä kannustettiin osallistumaan myös muiden
tahojen järjestämiin yhdistyksen tarkoituksen mukaisiin tapahtumiin, joista erityisesti vapaamuotoiset Free Thursday- ja Proactum Open Meetup -illat olivat suosittuja. Yhdistyksen
jäsenmäärässä ja taloustilanteessa ei tapahtunut suuria muutoksia.

1 Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja tehtävät vuonna 2009:
Teppo Oranne
Esko Wessman
Jani Markkanen
Arto Teräs
Timo Heikkinen
Juha Siltala

puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
tiedottaja
jäsen
jäsen

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Linux kouluissa -toiminnan vetäjänä toimi Jussi
Kekkonen ja Linux hallintoon -toimintaa veti Arto Inkala. Webmasterina ja jäsenrekisterin hoitajana toimi Ilpo Nyyssönen. Sähköpostilistojen hoitaja oli alkuvuonna Ilpo Nyyssönen, loppuvuonna Teppo Oranne.
Syyskokouksessa 29.10.2009 valittiin uusi hallitus vuodelle 2010. Vuoden 2010 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teppo Oranne, varapuheenjohtajaksi Esko Wessman sekä jäseniksi Aaro Huhtala, Tuomas Levoniemi, Juha Siltala ja Arto Teräs.

2 Jäsenmäärässä ei suuria muutoksia
FLUGin jäsenmäärä pysyi suunnilleen ennallaan. Vuoden alussa henkilöjäseniä oli 407 ja vuoden
lopussa 428. Kannatusjäsenet olivat Moonsoft, Nordicmind, Novell Finland ja Red Hat sekä
uudet vuoden 2009 aikana liittyneet Netorek ja Xetpoint. Hewlett-Packard, Fujitsu-Siemens ja
Tieturi luopuivat kannatusjäsenyydestä.
Jäsenmaksu oli 15 euroa, liittymismaksua ei ollut. Kannatusjäsenmaksu oli 200, 500 tai 1000
euroa maksuluokasta riippuen.

3 Talous säilyi vakaana
FLUGin taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Kaikki tuotot tulivat jäsen- ja kannatusjäsenmaksuista. Suurimmat kuluerät olivat Linux tekijä 2009 -palkinto, toiminta-avustukset ja kirjanpidon
kulut. Pienempiä menoja tuli teemailtojen puhujien matkakorvauksista ja avustuksista, joilla tuettiin jäsenten osallistumista Linux-aiheisiin tapahtumiin.
Tilikausi oli 1456 euroa alijäämäinen ja vuoden lopussa yhdistyksen varallisuus oli noin 7461
euroa.

4 Toiminta-avustusta myönnettiin kahdelle hakijalle
FLUGilta oli vuonna 2008 aloitetun käytännön mukaan mahdollista hakea toiminta-avustusta
yhdistyksen ulkopuolisiin Linuxiin ja vapaisiin ohjelmiin liittyviin hankkeisiin.
Avustusta myönnettiin VALO-CD-projektille graafisen ilmeen uusimiseen sekä Joensuun Linuxkerho Jinuxille Joensuussa pidetyn avoimen lähdekoodin esittelytilaisuuden järjestelykustannuksiin. Yhtään avustushakemusta ei hylätty.

5 Teemailtoja ja tukea muihin tapahtumiin
Kaikille avoimet Linux- ja vapaat ohjelmat -aiheiset teemaillat yhteistyössä Suomen Unix-käyttäjäin
yhdistys FUUG ry:n ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestön
TKO-äly ry:n kanssa jatkuivat. Iltoja järjestettiin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, yhteensä 8
kpl, ja niissä oli keskimäärin noin 20 osallistujaa.
Jäsenille järjestettiin maaliskuussa yhdessä FUUGin kanssa vierailu CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä. Lisäksi jäsenten osallistumista Alternative Party -tapahtumaan ja kansainväliseen Free Society Conference and Nordic Summit (FSCONS) -konferenssiin tuettiin pienillä
avustuksilla.
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FLUG osallistui myös Assembly Winter- ja Summer -tapahtumiin pitämällä Linux-aiheista standia yhdessä Ubuntu Suomen kanssa. Jyväskylän FLUG-aktiivit esittelivät Linuxia ja sen ohjelmia
Yläkaupungin yö -tapahtuman yhteydessä.
Tiedotusta FLUGin ulkopuolisten tahojen järjestämistä, yhdistyksen tarkoituksen mukaisista tapahtumista parannettiin. Suosittuja olivat erityisesti vapaamuotoiset kuukausittaiset Free Thursday
-tapaamiset ja Proactumin järjestämät Open Meet Up -illat.
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Helsingissä Baker’s Bar & Restaurant -ravintolassa.

6 Opinsys sai Linux-tekijä -palkinnon
FLUGin vuosittainen Linux-tekijä-palkinto jaettiin syyskuussa Tampereella OpenMind-konferenssin
yhteydessä. 2000 euron suuruisen pääpalkinnon sai Linux-järjestelmiä kouluihin toimittava Opinsys. Kunniamaininnat myönnettiin OpenOffice-toimisto-ohjelman ohjeet suomentaneelle Risto
Jääskeläiselle, Nokian Linux-pohjaisten Maemo Devices -laitteiden kehittäjätiimille ja Linuxaiheisia podcasteja tekevälle LinuCast-tiimille.
Palkinnon ja kunniamainintojen saajat valitsi yhdestä FLUGin hallituksen jäsenestä ja viidestä
ulkopuolisesta asiantuntijasta koostunut raati. Palkinnot jakoi kansanedustaja Jyrki Kasvi.

7 Tiedotus ja kannanotot
FLUGin tiedotuskanavina säilyivät www-sivut ja postituslistat, joita uudistettiin hieman vuoden
aikana. Tapahtumista tiedotettiin lisäksi mm. vapaasuomi.fi-sivuston kalenterissa.
Linux-tekijä 2009 -palkinnoista tiedotettiin lehdistötiedotteella, joka huomioitiin tärkeimmissä
suomalaisissa alan verkkomedioissa. Muita lehdistötiedotteita tai kannanottoja ei vuoden 2009
aikana julkaistu.
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