
Suomen go-liiton hallituksen kokous 10/2012
Aika: 29.8.2012
Paikka: Ravintola Kaisla, Helsinki
Läsnä:
Antti Törmänen
Ilkka Mattila
Juho Heikkinen
Arto Heikkinen
Aura Tamminen
Pekka Keipi (saapui kohdan 7 käsittelyn aikana)
Antti Niemi (saapui kohdan 8 käsittelyn aikana)

1. Kokouksen avaaminen.
Avattiin kokous kello 18:33. 

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin Antti Törmänen kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen sihteeriksi. 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous on kutsuttu hallituksen hyväksymällä tavalla, ja läsnä on riittävästi hallituksen jäseniä. 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi niillä muutoksilla, että lisättiin kohdat 13, 15 ja 16.

5. Hallituksen kokouksien 8/2012 ja 9/2012 pöytäkirjojen hyväksyminen.
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin pöytäkirjat seuraavan muutoksen kera: 8/2012 pöytäkirjan kohta 11 
muotoon "Hyväksyttiin Aura Tammisen esittämä budjetti NSM-turnaukselle.” Hyväksyttiin 
pöytäkirja 9/2012 sellaisenaan.

6. SGL:n 25-vuotisjuhla: työryhmän nimeäminen.
Nimetään työryhmään Antti Törmänen, Juho Heikkinen, Aura Tamminen ja Arto Heikkinen. 
Työryhmää voidaan laajentaa myöhemmin. 

7. SUL:n ja Suomen Olympiakomitean jäsenyyden hakeminen.
Päätettiin, että Antti Törmänen on valtuutettu suorittamaan tiedusteluja SGL:n nimissä. 

8. Antin ja Jeffin hakemukset liiton nimellisiksi opettaja-valmentajiksi.
Päätettiin myöntää status tämän hallituksen toimikauden loppuun, ja syyskokous käsittelee asiaa 
ensi vuotta koskien.

9. NGA:n Suomen-kesäsuunnitelma.
Ei tehty päätöksiä asian suhteen. Ensi vuoden hallitus palaa asiaan, kun kustannuksista tiedetään 
tarkemmin. 

___________________________________                 ___________________________________
Antti Törmänen                                                              Juho Heikkinen



10. Sgl.fi:n aktivoiminen ja jatkosuunnitelma.
Päätettiin, että ajankohtaisten turnaus- ja muiden uutisten päivittäminen kuuluu tiedottajalle. 
Aletaan kerätä sivulle kerhojen esittelyjä; Antti Törmänen ottaa kerhoihin yhteyttä. 

11. SM-ilmoittautumisten takaraja.
Päätettiin, että 2.9. pysyy takarajana. 

12. Opiskelija-EM edustus.
Päätettiin, että avustuksia ei myönnetä. Kuluvan vuoden budjetissa tälle vuodelle ei ole enää rahaa 
matka-avustuksiin.

13. Syyskokouksen ajankohta.
Syyskokous pidetään lauantaina 13.10. 20:30 Uudella ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 
5, joko YliGon kerhohuoneella tai muussa sopivassa tilassa.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Hallituksen kokoukselle ei näillä näkymin ole tarvetta ennen syyskokousta. Mikäli tarvetta ilmenee, 
päätetään kokouksesta myöhemmin.

15. SSL-sertifikaatti sgl.fi :lle.
Valtuutetaan Ilkka Mattila hankkimaan sertifikaatti maksimissaan viideksi vuodeksi, ja käyttämään 
enintään 40 euroa vuotta kohden. 

16. Puolan kongressin alennussetelit.
Liitto oli saanut jaettavakseen alennusseteleitä Puolan kongressiin. Päätettiin jakaa setelit 
turnauspalkinnoiksi seuraavasti: Korean Ambassador's Cup : 2 x 50 euroa, SM 1 -karsinta 2 x 25 
euroa, Naisten Suomen mestaruusturnaus 1 x 25 euroa, Kani 6 2 x 25 euroa.

17. Muut esille tulevat asiat.
Keskusteltiin yleisesti liiton tulevaisuuden rahankäyttöön liittyvistä asioista. Keskusteltiin 
mahdollisuudesta hakea avustusta toimintaan kulttuuriministeriöltä. 

18. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 19:40.

___________________________________                 ___________________________________
Antti Törmänen                                                              Juho Heikkinen



Liitteet:

Antti Törmäsen sähköposti hallitukselle 27.8.2012

Tervehdys,

Sisällytän tähän viestiin kaksi hakemusta Suomen go-liitolle:

1) Hakisimme Jeffin kanssa meille molemmille nimellistä SGL-opettajan statusta. Ideamme on 
yksinkertaisesti voida liittää esim. internet-toimiimme "teacher for the Finnish Go Association" 
-lisänimike, mikä todennäköisesti saa lisäkredentiaalia mahdollisten oppilaiden joukossa. 

Kaukaisempaa tulevaisuutta ajatellen meillä olisi sellainen visio, että voisimme käydä matka- ja 
ruokarahaa vastaan (n. matkakulut + 20e per viikonlopputurnaus) suomalaisissa turnauksissa 
opettamassa, käyden pelejä läpi ja kenties pitäen luentojakin. Tällaisesta hyötyviä turnauksia on 
todennäköisesti noin neljä vuodessa Suomessa (SM1 ja SM2, Kani6 ja kenties Turku GP). Tästä 
tulevaisuudenvisiosta ei kuitenkaan ole tarpeen päättää tässä vaiheessa — tällä hetkellä 
haluaisimme jättää hakemuksen nimelliseen statukseen, joka ei vielä tee lisäimplikaatioita.

2) Kuten olette go-wikistä saattaneet huomata (http://www.suomigo.net/wiki/Go-Kes%C3%A4leiri
%20Suomessa%202013), NGA suunnittelee kesäleiriä ensi vuoden heinäkuun tienoolle, 
järjestettäväksi pääkaupunkiseudun tienoolla. Leiristä on tarkoitus tehdä noin nollabudjettinen, niin 
että kolmelle opettajalle kullekin jää 200-300 euroa tuottoa tapahtumasta (jotakuinkin vastaamaan 
opettajien omia vuokrakustannuksia samalta kuukaudelta — käytännössä onnistuneen leirin 
järjestäminen on investointi tulevaisuutta ajatellen). Leiri vaatii fyysiset, melko kookkaat tilat, ja 
siten tuntuva alustava investointi vuokraan on tarpeen.

Tiedustelisimme, josko SGL voisi liikuttaa leiriin liittyviä rahasummia, ja nimellisesti järjestää 
leirin yhteistyössä NGA:n kanssa (kuitenkin niin, että NGA:n opettajat hoitavat käytännön 
järjestelyt). Liitolle ei siis lopulta tulisi koitua minkäänlaista taloudellista tappiota ko. leiristä.

Parhain terveisin,
Antti Törmänen

___________________________________                 ___________________________________
Antti Törmänen                                                              Juho Heikkinen

http://www.suomigo.net/wiki/Go-Kes%C3%A4leiri%20Suomessa%202013
http://www.suomigo.net/wiki/Go-Kes%C3%A4leiri%20Suomessa%202013

