
Suomen go-liiton hallituksen kokous 9/2013

Aika: 14.11.2013
Paikka: YliGo:n kerhohuone, Mannerheimintie 5 B
Läsnä:
Pekka Keipi
Juho Heikkinen
Reino Karttunen
Mikael Nenonen
Eetu Erkkilä

1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous 18:19.

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin Pekka Keipi kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen sihteeriksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin kokouskutsun asialista työjärjestykseksi muutoksin.

5. Hallituksen kokousten 7/2013 ja 8/2013 pöytäkirjojen hyväksyminen.
Hyväksyttiin pöytäkirjat.

6. Ilmoitusasiat.
Vuoden 2013 SM-finaalissa pelaavat Juri Kuronen ja Juuso Nyyssönen. Finaali pelataan joulukuun 
alkupuolella.

7. Projektiavustushakemus Lumivyöry 2014 -turnaukselle.
Päätettiin myöntää haettu 200 euron avustus.

8. Yhteydenotto Japanista.
On lähetetty Nihon-Kiinin yhteydenoton perusteella muodollinen kutsukirje, jotta projekti 
mahdollisen pro-vierailun toteuttamiseksi vuoden 2014 aikana etenee. Jäädään odottamaan 
lisätietoja.

9. Antti Törmäsen korotus.
Päätettiin, että sitten asian viime käsittelyn on saatu riittävät lisänäytöt. Korotettiin Antti Törmänen 
7 daniin.

10. KAC.
Tilavarauksiin liittyvien ongelmien vuoksi eGo joutuu järjestämään turnauksen yhtä kierrosta 
tavallista lyhyempänä. Turnaus kuitenkin järjestetään.
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11. YliGo:n tukihakemus.
Päätettiin myöntää avustus.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätettiin kokoontua vielä ainakin kerran vuonna 2013 vahvistamaan dan-korotukset.

13. Muut esille tulevat asiat.
Avataan JSM:n haku, ja pannaan deadline aluksi vuoden loppuun. Turnauksen ajankohdaksi 
toivotaan viikonloppua Maaliskuun alun ja pääsiäisen välillä. Todettiin myös, että SaiGo:n liitosta 
eroamisesta on viimein päätettävä liiton kevätkokouksessa.

14. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous  kello 19:02.

Liitteet

Oulun projektitukihakemuksen lisäselvitys

Lainaus käyttäjältä: Oulun lisäselvitys

    Hei,

    Laskeskelimme budjettia vähän tarkemmin nyt kun lisätilakin on vuokrattu. Uuden tilan vuokraus
olikin paljon halvempi, kuin aiemmin luulimme, joten voisimme alentaa pyydettyä summaa 200 
euroon.

    Budjetti

    Tulot:
    26 maksavaa pelaajaa tällä hetkellä, tuottaa 585 euroa osallistumismaksuja
    Turnaukseen odotetaan n. 35 pelaajaa, jolloin saataisiin n. 200 lisää

    Menot:
    Palkinnot, 360e
    Muut palkinnot (NGA-lahjakortit ja kirjapalkinnot), 200e
    Turnauspaikan tilavuokrat, 210e
    Saunan vuokra, 215e
    Tuet autoja varten (50e per auto, laskettu kolmelle), 150e
    Tuet välineitä tuoville (30e per kerho, laskettu kolmelle), 90e
    Värillisten mainosten tulostus (mm. Göteborgin turnaukseen), n. 6e

    Yhteensä näistä tulee 785 euroa tuloja, 1231 euroa menoja, erotus -446 euroa.

    Suunnitelma

    Olemme pelanneet tähän asti turnaukset Oulun Lyseon lukiolla, johon ei ulkopuolisia katsoja tule
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koskaan, joten peli ei saa näkyvyyttä. Mielestämme eGon kirjastoidea oli loistava, joten päätimme 
myös itse pitää turnauksen julkisella paikalla. Tähän Oulussa ei ollut sopivaa kirjastoa käytössä, 
mutta kulttuuritalo Valveelle pääsemme pelaamaan pientä maksua vastaan.

    Kulttuuritalo Valve on aivan Oulun keskustassa oleva paikka, jossa järjestetään paljon erilaisia 
kulttuuritapahtumia. Ajattelimme pelata turnauksen heikomman pään pelit kahvilassa, jossa käy 
lauantaisinkin lounasaikaan aterioimassa paljon väkeä. (Tästä syystä turnauksessa täytyy olla 
suhtkoht iso tauko lauantaina, mistä syystä pelataan vain neljä kierrosta.) Muut pelit pelataan 
kahdessa muussa, rauhallisemmassa huoneessa. Turnauspaikalla on tarjolla opetusta ja ulkopuolisia 
katsojia yritetään napata mukaan mahdollisimman paljon.

    Varasimme ensimmäisen huoneen, jonka hinnaksi tulee 160 euroa, mutta toinen ei ollutkaan 
samanhintainen vaan pelkästään 50 euroa, sillä emme tarvitse sitä enää sunnuntaina kahvilan ollessa
kiinni. Näin ollen turnaukseen kuluu 210 euroa enemmän kuin normaalisti, jotta saisimme peliä 
näkyville. Pyytäisimme siis SGL:ltä 200 euroa kattamaan turnauksen niin sanottuja 
promootiokuluja.

    Terveisin, Mikko Nevala
    Oulun Goonpellaajien puheenjohtaja,
    mikkgo@gmail.com, 041-5438956

Sähköposti Nihon Ki-iniltä koskien mahdollista pro-vierailua vuonna 2014

    Lähettäjä: Tom Urasoe <urasoe@nihonkiin.or.jp>
    Päiväys: 30. lokakuuta 2013 5.11.17 UTC+2
    Vastaanottaja: Antti Törmänen <antti@tormanen.net>

    Aihe: Re: [Go-liitto] Plan to Dispatch pro

    Dear Annti,

    I am sorry for my late reply. 
    I have consulted with my manager regarding your questions in your previous email.
    Please kindly be advised the following points and items: 

    We have no problem with it since Iceland is not included in our mind this time.
    I would highly appreciate it if you can send me the invitation letters by 18 Novemeber 2013 after 
the following points are confirmed.

    Regarding your questions, the main target is local young people from the beginners to dan 
players.
    As far as I'm concerned, this will be the first time we officially dispatch our pro to North Europe 
since the year 2000.
    Therefore, first we would like to make some strong pipes and connections with current local go 
players and local go commuinties.
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    The main activities in North Europe should be teaching activities such as simuls, lectures and 
reviews.
    So please ask respective go associations in North Europe to make plans for the schedule and 
venues to organise such activities and so on. 

    1) Please advise if you can arrange for interpreter(s) during the pro stay in North Europe or not?
        Or do you want a dispatched pro who speaks English fluently?
        We will select a pro according to your status and request.

    2) Please advise if you can arrange to provide a dispached pro with accommodation including 
home stay? 
         If possible, please advise how many days you can provide? (e.g. a few days, a week, more 
than a week)
         Due to the limited budget, it would be up to your answer to decide how long a dispatched pro 
can stay in North Europe (Finland, Sweden and Norway). 
         In our mind, we would like to have teaching and promotion activities in Finland, mainly. 

    3) Please advise on means of transportation from Finland to Norway or Sweden.
         Which is more convenient to use train or plane to move within North Europe? 

    Thank you very much for your kindness in advance.

    Best regards,

    Tom Urasoe
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