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Oulun Goonpellaajien toimintakertomus 2005
Oulun Goonpellaajien toiminta
Oulun Goonpellaajat keskittyy go-pelin pelaamiseen ja harrastuksen edistämiseen. Vuoden 2005 alussa OGP:lla
oli kaksi viikoittaista peli-iltaa ja vuoden aikana lisättiin kolmas. OGP järjesti useita go-turnauksia ja useita
OGP:n edustajia kävi pelaamassa muualla Suomessa sekä ulkomailla pidettävissä turnauksissa. Oulun
Goonpellaajat teki yhteistyötä Suomen Go-liiton ja Oulun kaupungin kanssa. Oulun Goonpellaajat tiedotti gon
pelaamisesta Oulussa ja pyrki samalla tekemään lautapeliä yleisemminkin tunnetuksi. OGP järjesti myös
opetusta aloitteleville pelaajille.

Oulun Goonpellaajat ennen vuotta 2005
Oulun Goonpellaajien epävirallinen toiminta alkoi vuonna 1997 noin neljän pelaajan voimin. Alkuaikojen
pelaajista on edelleenkin useita mukana toiminnassa. Toiminta kasvoi rauhalliseen tahtiin noin vuoteen 2003
asti, jolloin Suomessa koettiin yleinen gon suosion räjähdysmäinen kasvu. Turnauksia järjestettiin välillä
enemmän mutta yleensä vähemmän, maininnanarvoisin turnaus lienee vuonna 1999 pidetty SM-karsinta.

Hallinto ja toimintatavat
Oulun Goonpellaajat oli epävirallinen, järjestäytymisaikeissa oleva harrasteseura, eikä seuralla ollut virallista
hallitusta. OGP:n perustaja Paavo Pietarila kuitenkin toimi seuran puhemiehenä ja Suomen Go-liiton
hallituksessa vuoteen 2004 saakka. Turnauksia järjestettiin vapaaehtoisvoimin.

Jäsenet ja jäsenedut
Oulun Goonpellaajien kerhon nimissä oli Suomen luokituslistalla 82 henkilöä vuoden 2005 lopussa, missä
lisäystä edellisvuoteen on 26 pelaajaa. Suurin osa jäsenistä oli nuoria opiskelijoita. Jäsenmaksua OGP:llä ei
ollut, eikä suuremmin jäsenetujakaan. OGP:n kautta oli kuitenkin mahdollisuus maksaa Suomen Go-liiton
jäsenmaksu, joka oikeuttaa pelaamaan liiton turnauksissa.

Tiedotus
Vuonna 2005 Oulun Goonpellaajat on aktiivisesti kehittänyt go-pelin tunnettavuutta Oulussa. Jäseniämme on
ollut aktiivisena esittelemässä ja opettamassa go-peliä mm. Oulun yliopiston harrastus- ja ainejärjestöjen
esittelytapahtuma Vulcanaliassa ja Oulun Manga- ja Animekerhon järjestämässä animeseminaarissa.
Yhdistys on tiedottanut Oulussa järjestetyistä turnauksista ja muista tapahtumista gon harrastajille lähinnä
internetin kautta. Sähköisen tiedotuksen perustana on ollut suomalainen WWW-sivusto www.suomigo.net.
Oulun Goonpellaajat tiedottaa siellä yhdistyksen yleisistä asioista omilla sivuillaan. Turnaukset ja muut
tapahtumat esiteltiin valtakunnallisessa turnauskalenterissa ja oululaiset pelaajat ilmoitettiin luokituslistassa
OGP:n alla.
Oulun Goonpellaajilla on myös sähköpostilista (oulugo@papupata.org), johon lähetettiin tiedotteita vuoden
tapahtumista ja muista oululaisille merkittävistä gota koskevista asioista. Oulun Goonpellaajilla on myös oma
IRC-keskustelukanava (#oulun.goonpellaajat@IRCnet).
OGP on ollut lehdistössä esillä sanomalehti Kalevassa ja ruotsalaisessa Nordisk Go-blad –lehdessä.

Peli-illat
Oulun Goonpellaajat järjesti säännöllisesti viikoittaisia peli-iltoja.
Yliopiston lukuvuoden aikana kokoonnuttiin maanantaisin yliopiston aularavintolan yläkuppilassa ja täysiikäiset kokoontuivat pelaamaan keskiviikkoisin Café Miloussa. Älypelien jälkeen aloitettiin kolmas
säännöllinen tapaaminen lauantaisin Nuoriso- ja kulttuurikeskus Nukun kahvilassa. Kesällä peli-illat siirtyivät
sään salliessa ulkotiloihin, kuten Tuiran uimarannalle.
Lisäksi hiukan epäsäännöllisemmin pidettiin viikonloppuisin ylimääräisiä peli-iltoja.

Kursseja ja koulutusta
Säännöllisten peli-iltojen yhteydessä järjestettiin opetusta aloittelijoille.
Älypeliturnauksen yhteydessä järjestettiin turnausparituskoulutusta paikallisille aktiivipelaajille. Koulutuksen
järjesti Tapio Vuorinen, joka on tekemässä diplomityötä aiheesta.
Helmikuussa 2005 kaksi korealaisen go-yliopiston go-opettajaa, Lee Seong-Keun ja Lee Ki Bong vierailivat
Oulussa viikon ajan osallistuen myös järjestettyyn turnaukseen. Oululaisille gon pelaajille järjestettiin yksityisja ryhmäopetusta. Pienehköt kielivaikeudet eivät häirinneet opetusta.

Omat turnaukset
Oulun Goonpellaajat järjesti vuonna 2005 kuusi turnausta.
19.-20.2. Talviturnaus 2005
Korealaisten opettajien vierailun yhteydessä järjestettiin tasoitusturnaus Oulun Lyseon tiloissa. Turnaukseen
osallistui kahdeksantoista oululaista pelaajaa, jotka saivat turnauspeleistään palautetta opettajilta.
23.-24.4. Oulun Kevätturnaus 2005
Perinteinen viiden kierroksen tasa-avausturnaus järjestettiin Oulun Lyseon tiloissa. Osallistujia oli
kaksikymmentäkaksi, joista kolme ulkopaikkakuntalaisia.
15.-17.6. Oulun Kesäturnaus 2005
Oulussa järjestettiin ensimmäistä kertaa turnaus kesällä. Turnauksen suosio yllätti järjestäjät. Turnaus oli suurin
Oulussa siihen mennessä järjestetyistä ja etenkin sen suosio muiden kuin paikallisten pelaajien silmissä oli
osoitus Oulun kiinnostavuudesta turnauspaikkana. Oulun Lyseon tiloissa pidetyssä turnauksessa oli osallistujia
kolmekymmentäkahdeksan, joista kaksi ulkomaalaisia ja kaksikymmentä ulkopaikkakuntalaisia. Turnauksen
yhteydessä järjestettiin myös pikapelisivuturnaus.
3.-4.9. SM-1-karsinnat 2005
SM-kisojen ensimmäiset karsinnat järjestettiin Oulun Lyseon tiloissa. Karsinnat olivat osa Suomen Go-liiton
Suomi-GP-sarjaa. Kuudelle ensimmäiselle jaettiin Suomi-GP -pisteitä. Osallistujia oli
kaksikymmentäyhdeksän, joista kolmetoista ulkopaikkakuntalaisia. Turnauksen neljä parasta pääsi SM-kisojen
toiseen karsintaan.
15.-16.10 Oulun Älypelifestivaalien 2005 go-turnaus

Älypeliturnaus järjestettiin Oulun kaupungin kanssa osana Kansainvälinen Oulu –tapahtuman Älypelifestivaalia
2005. Pelipaikkana toimi Nuoriso- ja kulttuurikeskus NUKUn kahvila ja turnauksen seuraaminen oli avointa
yleisölle. Osallistujia oli neljäkymmentä, joista yksi ulkomaalainen ja kolme ulkopaikkakuntalaisia. Kaksi
parasta oululaista pelaajaa sai paikan Oulunmestaruuskisoihin. Turnauksen yhteydessä järjestettiin opetusta
turnausparien muodostamisesta.
4.-27.11. Oulunmestaruuskisojen toiset karsinnat
Toiset karsinnat järjestettiin vapaamuotoisesti Round Robin –järjestelmällä. Pelejä pelattiin sekä säännöllisten
peli-iltojen yhteydessä että muun muassa internetin kautta. Karsintoihin osallistui kahdeksan OGP:n pelaajaa,
joista kolme parasta pääsivät vuoden 2006 alussa pidettyyn Oulunmestaruusfinaaliin.

Yhteistyö ja kansainvälinen toiminta
Oulun Goonpellaajat teki yhteistyötä Suomen Go-liiton kanssa turnausten ajoittamisen sekä korealaisten goopettajien Suomen vierailun ja SM-kisakarsintojen järjestämisessä. Oulun kaupungin kanssa OGP tekee
yhteistyötä Älypeliturnaukseen liittyen. Lisäksi OGP on tiiviisti yhteydessä muihin suomalaisiin go-seuroihin
osallistumalla heidän järjestämiinsä go-turnauksiin ja kutsumalla heitä omiin turnauksiin.
Oulun Goonpellaajien jäsenet ovat osallistuneet seuraaviin suomalaisiin go-tapahtumiin
5.-6.2. Helsinki Takapotku Open
Törmänen Antti, Ainali Ville, Halonen Sami, Kauppi Ari, Karvonen Jouko, Morottaja Saammal
9.-10.4. Espoo JoukkueSM2005
OGP:n joukkue Antti Törmänen - Seppo Suorsa - Ilkka Mattila
18.-19.6 Herrala Nuorten SM
Antti Törmänen
4.-6.11. Helsinki SM-sarja
Antti Törmänen
19.-20.11. Tampere Kanikutonen
Törmänen Antti, Hannus Miika ja Alakopsa Jaakko
ja seuraaviin ulkomaisiin go-tapahtumiin
3.-6.7. Pietari, Venäjä Joukkue-EM
Antti Törmänen
23.7.-6.8. Praha, Tsekki Go-Kongressi
Sami Halonen
21.-26.8. Barcelona Nuorten MM 2005 (WYGC)
Antti Törmänen
3.-6.3 Slovakia EYGC
Antti Törmänen
12-13.3. Haaparanta Arctic Go 2
Seppo Suorsa, Mikko Polojärvi, Miika Hannus ja Joni Erkkilä

