
Suomen go-liiton hallituksen kokous 8/2012
Aika: 19.7.2012
Paikka: Oluthuone Kaisla, Helsinki
Läsnä:
Reino Karttunen
Antti Niemi
Antti Törmänen
Juho Heikkinen
Aura Tamminen
Arto Heikkinen (saapui kohdan 6. käsittelyn aikana).

1. Kokouksen avaaminen.
Avattiin kokous 18:08.

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

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous on kutsuttu kokoon hallituksen hyväksymällä tavalla, ja osanottajia on riittävästi. Kokous 
on päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Hallituksen kokouksen 7/2012 pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7/2012 pöytäkirja.

6. Matti Siivolan ehdotus Parigo-EM:n 2014 hakemiseksi.
Päätettiin, että liitto hakee pari-gon EM-kisoja vuodelle 2014 EGF:n AGM:ssä. Tarkemmista 
yksityiskohdista päätetään tarvittaessa myöhemmin. Ei tässä vaiheessa päätetty hakea seniorien 
EM-kisoja varasuunnitelmana, mutta liiton AGM-edustajat ovat valmiita keskustelemaan asiasta 
kongressin aikana Matti Siivolan kanssa, ja tarvittaessa hallitus kokoontuu tekemään päätöksen 
asiasta ennen AGM:ää. Joka tapauksessa hallitus ei ole halukas sitoutumaan seniorien EM-kisojen 
järjestämiseksi suuriin kustannuksiin.

7. Lautapelaamaan -tapahtuma 2.-4.11. Helsingissä.
Lautapelaamaan -tapahtumaan osallistuminen maksaisi vähintään 200 euroa. Selvitetään 
mahdollisuuksia osallistua tapahtumaan.

8. World Mind Sport Games -edustus.
Päätettiin pidentää World Mind Sport Games -edustuspaikkojen ja avustusten hakuaikaa. Hakuajan 
viimeinen päivä on nyt 23.7.2012.

9. World Amateur Pair Go Championship -edustus.
Päätettiin järjestää pari-gon Suomen mestaruusturnaus 11.-12.8.2012 pääkaupunkiseudulla, jotta 
edustaja saadaan valituksi. Todettiin, että ajankohta on kongressin ja edustuspaikan hakuaikarajan 
takia ainoa kohtuudella mahdollinen. Juho Heikkinen vastaa turnauksen järjestelyistä.
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10. SGL:n 25-vuotisjuhla.
Päätettiin, että asetetaan työryhmä vuosijuhlan järjestämiseksi, mahdollisesti jossain ravintolassa. 
Kerätään wikissä ideoita vuosijuhlaan.

11. Naisten SM 2012; liiton tuki.
Hyväksyttiin Aura Tammisen esittämä budjetti Naisten Suomen mestaruusturnaukselle 2012.

12. AGM-edustus kongressissa.
Valittiin liiton edustajiksi EGF:n vuoden 2012 AGM:ssä Bonnissa Pekka Keipi ja Antti Törmänen.

13. eGo:n esitys KAC:n suhteen (15 kyu ja heikompien osallistuminen ilman liiton 
jäsenyyttä).
Päätettiin etsiä keino mahdollistaa ehdotuksen mukainen osallistuminen ilman jäsenyyttä, 
tarvittaessa jakamalla turnaus kahdeksi rinnakkaiseksi turnaukseksi.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Seuraava kokous järjestetään tarvittaessa Bonnissa kongressin aikana. Jos se ei ole tarpeen, niin 
seuraava kokous järjestetään virtuaalikokouksena kongressin ja NSM:n välisellä viikolla 32.

15. Muut esille tulevat asiat.
Todettiin, että sgl.fi -sivujen käyttöä tiedostuskanavana voitaisiin tehostaa. Editointiin oikeuttavia 
tunnuksia voidaan jakaa niitä tarvitseville hallituksen jäsenille pyynnöstä.

16. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous kello 19:22.
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Liitteet

eGon viesti KAC:hen liittyen:

"Hei,

KAC:n järjestely on saatu aluilleen, mutta meillä on pieni ongelma. Saimme kirjaston tilat 
sillä ehdolla, että aloittelijat pääsevät halutessaan turnaukseen pelaamaan ilmaiseksi. KAC-
systeemidokumentissa kuitenkin lukee, että pelaajien on oltava Suomen Go-liiton jäseniä. 
Onko mahdollista joustaa säännöistä sen verran, että 15 kyujen ja sitä heikompien ei tarvitsisi 
olla liiton jäseniä?

Jarno Alanko
Espoon Go-Kerho"

Aura Tammisen hakemus NSM:ään liittyen:

"Naisten SM-kisojen tausta on tainnut olla aiemmin, että järjestäjänä toimii epämääräisellä 
käsitteellä naiset. Takana ei kai ainakaan aina ole ollut kerhoa?

Ryhdyin etsimään paikkaa kisoille, sillä kisojen haku oli loppumassa eikä muista järjestelyistä 
ollut kuulunut. Nyt näyttää siltä, että tilat olisi mahdollista saada vuokrattua Aurinkolahden 
kurssikeskuksesta Turusta. http://www.vs-vanu.fi/aurinkolahti/paatalo.html
Voin mielelläni hoitaa järjestelyt kisoihin, mutta haluaisin ennalta liiton päätöksen siitä, ettei 
kisojen järjestämisestä voi koitua vahinkojen kautta minulle ongelmaa. Toki taloudelliset asiat 
ja muut järjestelyt suunnitellaan hyvin ja apua on luvattu monelta suunnalta, joten mitään 
vahinkoja ei pitäisi sattua. Tarkoitankin tällä sitä, että jos jotain yllättävää tapahtuisi, kuten 
vaikka rakennuksen sauna palaisi, tai jotain henkilöihin liittyvää sattuisi, vastuu olisi liitolla 
eikä minulla yksityishenkilönä. Ei huvittaisi joutua konkurssiin harrastuksensa ja 
vapaaehtoishommien takia. Lisäksi keskustelua kuka maksaa -aiheesta olisi inhottavaa käydä 
jälkikäteen jos jotain olisi sattunut.

Haen siis NSM 2012 kisojen järjestämistä, mutta sillä ehdolla että se on lopullisen vastuun 
kannalta liiton (tai jonkun kerhon) nimissä.
Aura"

Matti Siivolan ehdotus:

"Terve,

Ehdotan, että Suomen go-liitto hakee EGF:ltä vuosikokouksessa parigo-EM-turnausta 
järjestettäväksi 2014. Helsingin Go-kerho on valmis järjestämään turnauksen ja ajankohta 
olisi 2014 välillä huhtikuun loppu - kesäkuun alku. Turnaus pidettäisiin pääkaupunkiseudulla.
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Helsingin Go-kerho anoo liitolta avustusta turnauksen järjestämiseen seuraavasti:
500 euroa, kiinteä summa 500 euroa tappiotakuuta

Turnaus on aina ollut ilmainen osallistujille. EGF saattaa antaa hieman rahaa, mutta se on 
sidottu johonkin esim. opetussessioon.

Tässä EGF:lle esitettävä teksti: "The Finnish Go Association applies for the 2014 European 
Pair Go Championship. The tournament will be held between late April and eraly June 2014 
in or near Helsinki."

Siinä tapauksessa, että jokin muu maa saa parigo-turnauksen, minulla on varasuunnitelma.

Hakisimme tässä tapauksessa vuodelle 2014 senioreiden (yli 50-vuotiaiden) EM-turnausta. 
Ensisijaisesti haluaisimme kuitenkin parigon, joten varasuunnitelma tulisi esittää vasta jos 
parigo menee puihin. Jos se esitetään liian aikaisin, joku kilpaileva hakija kuitenkin ehdottaa, 
että he saisivat parigon ja meille jäisi senioreiden EM ja se vaikuttaa äänestykseen.

Matti Siivola"

Lautapelaamaan-tapahtuma:

"Terve,

Järjestämme Lautapelaamaan tapahtuman toista kertaa nykyisessä formaatissaan marraskuun 
ensimmäisenä viikonloppuna (2.-4.11.) Helsingin Suvilahdessa. Käytössämme on noin 1000 
neliötä tilaa, joka on pyhitetty peleille koko viikonlopun ajan. Tavoiteenamme on täyttää tila 
suomalaisilla alan toimijoilla ja houkutella paikalle sekä peliharrastajia että erityisesti peleistä 
kiinnostuneita lapsia, nuoria ja perheitä.

Ohessa on yhteistyökumppaneille tarjoamamme paketit, joista toivon teidän kiinnostuvan. 
Lautapelaamaan on Suomen suurin lauta- ja korttipeleihin erikoistunut tapahtuma ja se tarjoaa 
teille erinomaisen mahdollisuuden markkinoida ja myydä tuotteitanne ja palveluitanne 
valikoidulle yleisölle.

Lisätiedot tapahtumasta allekirjoittaneelta sekä tapahtumamme www-sivulta 
www.lautapelaamaan.fi"
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