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Vuonna 2011 Turun Hayashissa elettiin tasaisissa, lievästi mollivoittoisissa tunnelmissa. Peli-ilta 
Vimmassa lopetettiin osanottajien vähyydestä johtuen. Osallistuminen turnauksiin Turun 
ulkopuolella oli vähäistä. Vain Jesse Savo ja Jouni Valkonen jaksoivat aktiivisesti kulkea 
edustamassa Turkua Suomessa ja ulkomailla. Molemmat osallistuivat myös Ranskassa järjestettyyn 
go-kongressiin. Kerhon jäsenmäärä vuonna 2011 oli 21. Uusia vahvoja pelaajia nousi esiin vähän. 
Vahvinta kehitystä osoitti Tuukka Muroke, joka selvitti tiensä Turunmestaruussarjaan ja esitti siellä 
vahvoja otteita. Ensimmäistä kertaa mestaruussarjaan tiensä raivasi myös Johanna Tuominen. Dan-
tason korotuksia nähtiin kaksi. Aapo Niitamosta tuli shodan (1 dan) ja Jesse Savosta Yondan (4 
dan). 
 
Turun mestaruusturnauksen lisäksi muitakin turnauksia järjestettiin: PM-kisat olivat luonnollisesti 
vuoden merkkitapahtuma. Uusi pohjoismaiden mestari on Antti Törmänen. Lisäksi ohjelmaan 
palautettiin TurkuGP, jonka voitti Aleksi Savolainen. Paikallisista turnauksista pelattiin perinteiset 
Ässäpari ja Komiata. Ässäparin voitti Vlastimil Hrobař. Komiatan voitti puolet osallistuneista. TM-
karsinnan voitti Jouni Valkonen. 
 
Muita mainitsemisen arvoisia suorituksia subjektiivisessä tärkeysjärjestyksessä: 
 
1) Jesse Savo menestyi Bordeauxin go-kongressissa loistavasti mm. gon pelaamisessa. Jessen 
sijoitus 760:nen pelaajan joukossa oli 36:s, mikä on kautta aikojen paras turkulaisen pelaajan 
sijoitus EM-kisoissa ja todennäköisesti kovin suoritus mitä turkulaisilta pelaajilta on muutenkaan 
nähty. Toisella viikolla kaatui mm. 6 dan Kai Naoki, joka oli sijoittunut ainakin neljästi viiden 
parhaan joukkoon kongressissa (vuotta 1996 aikaisempaa dataa ei ollut käytössä kaikkien 
sijoitusten tarkistamiseksi). 
 
2) Jesse Savo voitti Turun Mestaruuden n:ttä kertaa peräkkäin. Jälleen kerran turnaus oli 
tapahtumarikas ja aiheutti muun muassa spekulaatioita siitä, onko Virte pelipaikkana liian suuri ja 
pitäisikö joihinkin pelaajiin kenties asentaa jonkinlaiset paikantimet tai muuta kauas näkyvää ja 
kuuluvaa. Finaalissa mestaruuden Jesselle hävisi Jaakko Virtanen.  
 
3) Turun Hayashin joukkue säilytti toisen kerran historiassa täysin omin muskelein paikkansa A-
sarjassa. Oulun matka oli perinteiseen tapaan pitkä ja raskas. Poikkeuksellisia ilonaiheita olivat 
muun muassa Antti Soukan voitto Juri Kurosesta ja se, että Jaakko onnistui voittamaan yhden pelin 
ja siten katkaisi 24 peliä kestäneen Joukkue-SM tappioputkensa,    
 
 


