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1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous 19:10.

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

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

4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin alustava esityslista kokouksen työjärjestyksiksi muutoksin.

5. Ilmoitusasiat.
Ei ilmoitusasioita.

6. Hallituksen kokouksen 1/2014 pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin pöytäkirja.

7. Liiton turnausjärjestelyt.
Keskusteltiin liiton turnausvastaavan ehdotuksesta SM-turnauksen järjestelyiksi. Päätettiin, että 
liiton hallitus vastaa jatkossa SM-turnauksen järjestämisestä.

8. Uusi hakujärjestelmä.
Hyväksyttiin uusi hakujärjestelmä niihin liiton turnauksiin, joita hallitus ei järjestä.

9. Kevätkokouksessa valittavien turnausjärjestäjien tiedotus.
Päätettiin tiedottaa jäsenkerhoille, että kevätkokouksessa 2014 on haettavissa järjestettäviksi 
seuraavat turnaukset: Korean Ambassador's cup (mahdolliset ajankohdat: 22-23.11., 29.-30.11, 
6.-7.12 ja 13.-14.12), sekä uuden hakujärjestelmän mukaisina pieninä turnauksina naisten 
suomenmestaruusturnaus, nuorten suomenmestaruusturnaus ja pari-gon suomenmestaruusturnaus.
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10. Takaraja joukkueiden SM-turnaukseen ilmoittautumiselle.
Mestaruussarjan joukkueiden on ilmoittauduttava 15.3.2014 mennessä, eli viimeistään kaksi viikkoa
ennen turnausta.

11. Budjetin muutosehdotus kevätkokoukselle.
Päätettiin, että SM-turnauksen järjestelyjen muutosten mahdollistamiseksi viedään 
kevätkokoukselle budjetin muutosehdotus, johon sisältyy 320 euron tulot SM2-karsinnasta, ja ei 
tuloja SM1-karsinnasta. SM2:n tulot varataan SM-turnauksen järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

12. SaiGo:n erottaminen liitosta.
Todettiin, että SaiGo ei ole maksanut liiton jäsenmaksua useaan vuoteen, eikä sillä ole hallituksen 
tiedossa olevaa toimintaa. Erotettiin SaiGo ry Suomen go-liitosta.

13. Yang Beanin luokituksen vahvistaminen.
Selvitetään, kuinka Yang Bean saisi suomalaisen dan-luokituksen jonka hallitus voisi vahvistaa. 
Palataan asiaan tarvittaessa myöhemmin.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Kokoonnutaan tiistaina 18.2. kello 19:00 vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä varten.

15. Muut esille tulevat asiat.
Ei muita esille tulevia asioita.

16. Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous 20:34.

____________________________ __/__/2014 ____________________________ __/__/2014

Pekka Keipi Juho Heikkinen



Liitteet:

Esitys liiton hallitukselle 28. tammikuuta 2014. Muutokset edellisen kokouksen alustavaan 
versioon merkitty kursiivilla. 

Liiton turnausten haku ja järjestäminen
Tämä hakujärjestelmä koskee kaikkia liiton turnauksia lukuun ottamatta syksyn monivaiheista 
SM-turnausta. Liiton hallitus vastaa syksyn monivaiheisen turnauksen järjestämisestä eikä syksyn 
SM-turnauksen osaturnauksille järjestetä avointa hakua. Kertaluonteisesti järjestettävät 
kansainväliset turnaukset, kuten EM-turnaukset, käsitellään aina erikseen eikä niihin sovelleta tätä 
hakujärjestelmää. 

Liiton turnausten järjestäjät valitaan liiton kevät- ja syyskokouksissa. Kokouksessa valitaan 
turnauksen järjestäjä, ei turnauksen järjestelyitä. Turnauksen järjestäjä voi olla yhdistys tai 
yksityishenkilö. Turnauksen järjestäjä vastaa yksin turnauksen järjestelyistä, kuten aikatauluista, 
taloudesta ja pelipaikasta. Liiton kokoukset tai liiton hallitus eivät puutu järjestelyihin. Järjestäjän ei
tarvitse esittää minkäänlaista suunnitelmaa järjestelyistä kokousten yhteydessä. 

Jos liiton kokouksessa ei löydetä vapaaehtoista turnausjärjestäjää, turnaus jää järjestämättä. Jos 
kiinnostuneita järjestäjiä on useita, kokous valitsee järjestäjän äänestämällä. Liiton kokoukset 
antavat kaikille mahdollisuuden osallistua sekä järjestämiseen että päätöksentekoon. Jos halukas 
järjestäjä ei pysty osallistumaan kokoukseen, järjestäjä voi lähettää kirjallisen hakemuksen liiton 
hallitukselle ennen kokousta. Kirjalliset hakemukset käsitellään kokouksessa tasavertaisesti paikan 
päällä tehtyjen esitysten kanssa. 

Käytännön järjestelyiden merkittävin rajoitus turnauksen järjestäjälle on aikaikkuna, jonka aikana 
turnaus on järjestettävä. Yleensä aikaikkuna on neljä peräkkäistä viikonloppua. Liiton hallitus 
kertoo eri turnausten aikaikkunat hyvissä ajoin ennen kokouksia. Kun turnauksen järjestelyt 
etenevät, turnauksen järjestäjä valitsee itse sopivan ajankohdan aikaikkunan sisältä. Yleisenä 
rajoituksena liiton turnaukset on järjestettävä siten että pelaajat eri puolilta Suomea voivat 
kohtuullisella vaivalla osallistua turnaukseen. 

Liiton hallituksen vastuulla ovat turnauskalenterin suunnittelu, turnausjärjestelmät, 
pistejärjestelmät, edustusmatkat, liiton jäsenluetteloiden seuranta ja tulosten lähetys gor-laskentaan. 
Jos turnausjärjestelmiä täytyy sovittaa käytännön järjestelyiden rajoitteiden takia, turnauksen 
järjestäjän on sovittava muutoksista yhteistyössä go-liiton hallituksen kanssa. Yhteistyötä on tehtävä
myös jäsenyysasioissa ja tulosten lähetyksessä. Näiden hallituksen vastuutehtävien lisäksi liiton 
hallitus ei seuraa turnauksen järjestelyiden etenemistä tai puutu turnauksen käytännön järjestelyihin.

Jos turnauksen järjestäjä epäonnistuu ennakkojärjestelyissä, turnauksen järjestäjä saa peruuttaa 
turnauksen ennen turnauksen alkua. Järjestelyiden peruuttaminen ei aiheuta järjestäjälle seurauksia. 
Liiton hallitus ei vastaa epäonnistuneiden turnauksien järjestämisestä vaan epäonnistuneet 
turnaukset yksinkertaisesti jäävät järjestämättä. Liiton hallitus kuitenkin tekee tarpeelliset korvaavat
päätökset, kuten edustusmatkavalinnat kun edustusmatkan karsintaturnaus on peruttu. 

Pienet turnaukset
Jos turnaukseen osallistuu suurella todennäköisyydellä alle 20 osallistujaa ja turnauksessa ei jaeta 
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kansainvälisiä edustuspaikkoja tai muita merkittäviä palkintoja, liiton hallitus voi käsitellä 
turnausta pienenä turnauksena. Pieniin turnauksiin pätevät samat periaatteet kuin suurempiin 
turnauksiin, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. 

Pienten turnausten järjestäjä valitaan aina kevätkokouksessa. Jos kevätkokouksessa ei löydy 
turnaukselle järjestäjää, turnausta voi myöhemmin hakea liiton hallitukselta. Liiton hallitus 
käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä eli todennäköisimmin ensimmäinen hakija saa 
turnauksen järjestettäväksi. Kaikkien hakemusten takaraja on syyskuun loppu, jonka jälkeen 
jätettyjä hakemuksia ei enää käsitellä. 

Pienille turnauksille ei aseteta aikaikkunaa vaan turnauksen saa järjestää minä tahansa 
viikonloppuna, jolloin ei järjestetä muuta liiton turnausta tai Euroopan go-kongressia. Turnaus on 
kuitenkin järjestettävä viimeistään saman vuoden marraskuussa. 
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Ehdotukset liiton turnauskäytäntöjen 
muuttamiseksi

1. Liiton turnausten haku ja järjestäminen
Tämä järjestelmä koskee kaikkia liiton turnauksia lukuun ottamatta yleistä monivaiheista 
SM-turnausta, joka käsitellään erikseen. 

Liiton turnausten järjestäjät valitaan liiton kevät- ja syyskokouksissa. Kokouksessa valitaan 
turnauksen järjestäjä, ei turnauksen järjestelyitä. Turnauksen järjestäjä voi olla yhdistys tai 
yksityishenkilö. Turnauksen järjestäjä vastaa yksin turnauksen järjestelyistä, kuten aikatauluista, 
taloudesta ja pelipaikasta. Liiton kokoukset tai liiton hallitus eivät puutu järjestelyihin. Järjestäjän ei
tarvitse esittää minkäänlaista suunnitelmaa järjestelyistä kokousten yhteydessä. 

Jos liiton kokouksessa ei löydetä vapaaehtoista turnausjärjestäjää, turnaus jää järjestämättä. Jos 
kiinnostuneita järjestäjiä on useita, kokous valitsee järjestäjän äänestämällä. Liiton kokoukset 
antavat kaikille mahdollisuuden osallistua sekä järjestämiseen että päätöksentekoon. 

Käytännön järjestelyiden merkittävin rajoitus turnauksen järjestäjälle on aikaikkuna, jonka aikana 
turnaus on järjestettävä. Yleensä aikaikkuna on neljä peräkkäistä viikonloppua. Liiton hallitus 
kertoo eri turnausten aikaikkunat hyvissä ajoin ennen kokouksia. Kun turnauksen järjestelyt 
etenevät, turnauksen järjestäjä valitsee itse sopivan ajankohdan aikaikkunan sisältä. Yleisenä 
rajoituksena liiton turnaukset on järjestettävä siten että pelaajat eri puolilta Suomea voivat 
kohtuullisella vaivalla osallistua turnaukseen. 

Liiton hallituksen vastuulla ovat turnauskalenterin suunnittelu, turnausjärjestelmät, 
pistejärjestelmät, edustusmatkat, liiton jäsenluetteloiden seuranta ja tulosten lähetys gor-laskentaan. 
Jos turnausjärjestelmiä täytyy sovittaa käytännön järjestelyiden rajoitteiden takia, turnauksen 
järjestäjän on sovittava muutoksista yhteistyössä go-liiton hallituksen kanssa. Yhteistyötä on tehtävä
myös jäsenyysasioissa ja tulosten lähetyksessä. Näiden hallituksen vastuutehtävien lisäksi liiton 
hallitus ei seuraa turnauksen järjestelyiden etenemistä tai puutu turnauksen käytännön järjestelyihin.

Jos turnauksen järjestäjä epäonnistuu ennakkojärjestelyissä, turnauksen järjestäjä saa peruuttaa 
turnauksen ennen turnauksen alkua. Järjestelyiden peruuttaminen ei aiheuta järjestäjälle seurauksia. 
Liiton hallitus ei vastaa epäonnistuneiden turnauksien järjestämisestä vaan epäonnistuneet 
turnaukset yksinkertaisesti jäävät järjestämättä. Liiton hallitus kuitenkin tekee tarpeelliset korvaavat
päätökset, kuten edustusmatkavalinnat kun edustusmatkan karsintaturnaus on peruttu. 

2. Syksyn SM-turnauksen järjestäminen
Liiton hallitus järjestää kakkoskarsinnat, sarjan ja finaalin. Hallitus ei delegoi tehtäviä sen enempää 
kuin on tarvetta. Turnauksen järjestäjät ovat siis ensisijaisesti hallituksen jäseniä. Koska 
hallituksella ei ole omia tiloja tai välineitä, yhteistyötä on jonkin verran tehtävä joidenkin kerhojen 
kanssa. Tätä yhteistyötä ei koordinoida julkisen hakuprosessin kautta vaan hallitus ottaa suoraan 
kerhoihin yhteyttä ja sopii käytännön järjestelyistä. 

Turun Hayashi järjestää ykköskarsinnat joka vuosi ilman julkista hakua. Hayashin ja liiton 
hallituksen välinen työnjako on samanlainen kuin liiton turnauksissa yleisesti eli Hayashi vastaa 
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suurimmasta osasta käytännön järjestelyitä. 

Liiton hallitus sitoutuu erityisesti takaamaan syksyn SM-turnauksen jatkuvuuden. SM-turnaus on 
järjestetty yhtäjaksoisesti 80-luvulta lähtien ja syksyn SM-turnauksen jatkuvuus taataan kaikissa 
tilanteissa. 

3. Syksyn SM-turnauksen talous
SM-turnauksen edustusmatkan rahoitus siirretään kokonaan liiton yleiseen budjettiin eikä 
matkatukea enää rahoiteta SM-turnauksen osallistumismaksuilla. Turun Hayashi vastaa 
ykköskarsintojen taloudesta. Kakkoskarsintojen osallistumismaksut kerätään liiton yleiseen 
budjettiin, josta rahoitetaan SM-turnauksen kaikkien loppuvaiheiden järjestäminen. Sarja ja finaali 
ovat ilmaisia. 

4. Chronos-kellojen hankinta turnauskelloiksi
Liitto perustaa turnauskellojen varaston, johon hankitaan 20 Chronos-kelloa. Liitto järjestää kellot 
ilmaiseksi kaikkiin liiton turnauksiin ja kelloja vuokrataan kohtuullista korvausta vastaan liiton 
jäsenkerhojen turnauksiin. Hankinnan alkukustannus on 2000 euron ja 3000 euron välillä. 
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