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1. helmikuuta 2005

1 Yleistä

Vuonna 2004 YliGon toiminta jatkui säännöllisenä. Seuran jäsenet osallistuivat

aktiivisesti go peliin liittyvään toimintaan yliopistolla ja sen ulkopuolella.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Kalle Kytölä, varapuheenjohtajana De-

ni Seitz, sihteerinä Jouni Kainulainen, taloudenhoitajana Eero Hippeläinen ja

hallituksen jäsenenä Peter Kullberg. Matti Siivola avusti seuraa kuraattorina

ja Eero Kaipiainen toimi seuran atk-vastaavana. Tilintarkastajiksi tilikaudelle

2004 oli valittu Visa Röyskö ja Aapo Kyrölä.

Järjestöllä oli toimintavuonna 27 jäsentä ja huomattavasti suurempi määrä

harrastajia seurasi sähköpostilistan tiedotuksia ja osallistui toimintaan.

Yhteistyötä oli Oluthuone Kaislan, Unicafe Gustus & Veran, Helsingin yli-

opiston ylioppilaskunnan, GaImport ky:n, Helsingin go-kerhon, Polin go-kerhon,

Limeksen shakkikerhon ja teekkarien shakkikerhon kanssa.

2 Toiminta

2.1 Peli-illat

YliGon keskeisin toimintamuoto on säännölliset peli-illat, joita järjestettiin kes-

kiviikkoisin ympäri vuoden. Kevään 2004 alkupuolella peli-illat järjestettiin Unica-

fe Gustus & Verassa. Myöhemmin keväällä peli-illat siirrettiin Oluthuone Kais-

laan. Yksi kesän peli-ilta pidettiin Kaisaniemen puistossa. Peli-iltoihin osallistui

lukukausien aikana tyypillisesti 20-30 pelaajaa, kesällä vähemmän. Peli-illoissa

oli usein vierailijoita muualta Suomesta ja myös esimerkiksi Virosta. 11.8. peli-

illassa vieraina oli korealaisia, joista Cheon Pong-Cho on 7-dan ammattilainen

ja Oh Kyu-Chul 8-dan ammattilainen. Kaikki korealaiset vieraat pelasivat pai-

kallisia vastaan ja Cheon Pong-Cho pelasi simultaanipelejä. Tämä oli monille

ensimmäinen tilaisuus pelata ammattilaispelaajien kanssa. Myös pietarilainen

6-dan, Viktor Bogdanov, vieraili peli-illassa ja pelasi simultaaneja suomalaisia

vastaan.

YliGon keskiviikkoinen peli-ilta on vakiinnuttanut asemansa helsinkiläisten

gon harrastajien keskuudessa ja onnistunut houkuttelemaan useita uusiakin pe-

laajia. Säännöllisten peli-iltojen lisäksi järjestettiin pienempiä peli-iltoja. YliGo

hankki edelleen uusia pelivälineitä ja paransi osittain pelivälinepulaa.
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2.2 Turnaukset

22.1.2005 järjestettiin yhteistyössä Polin go-kerhon, Limeksen shakkikerhon ja

teekkareiden shakkikerhon kanssa yliopisto vastaan teknillinen korkeakoulu shakki-

ja goturnaus. Turnausta sponsoroi Oluthuone Kaisla. TKK voitti kokonaistur-

nauksen.

YliGo järjesti tavallisen peli-illan sijasta avoimen tasoitusturnauksen 15.12.

Uudella ylioppilastalolla. Osallistujia oli 28 ja turnauksen voitti Eero Hippeläi-

nen.

YliGon jäsenet pelasivat kesän aikana vapaassa aikataulussa kesäturnausta.

?? pelaajaa pelasi keskenään ja ?? pelin tulos kirjattiin. Voittajaksi selvisi Raimo

Salo.

29.-30.5. pelattiin karsinta kolmesta paikasta YliGon joukkueeseen, joka edus-

ti seuraa joukkueiden SM-kilpailuissa Turussa.

Exactumin avajaispäivänä 17.9. pelattiin joukkueturnaus. Gurulan juniori-

joukkue voitti turnauksen.

Helsingin go-kerhon kanssa jatkettiin kerho-otteluperinnettä 2.11. Karhun-

pesässä. YliGo voitti ottelun, johon osallistui yhteensä 26 pelaajaa.

2.3 Muut tapahtumat

YliGon joukkue sijoittui hienosti neljänneksi joukkueiden SM-kilpailuissa Tu-

russa 21.-22.8. YliGo esitteli toimintaansa yliopiston avajaiskarnevaalissa sekä

Limeksen järjestämässä goaiheisessa animemaratonissa. YliGolaiset edustivat

seuraa sekä kansallisissa että kansainvälisissä go-tapahtumissa. Kaksi seuran jä-

sentä teki matkan Kiinaan ja osallistui Beijingissä ruotsalaisten organisoimaan

tutustumis- ja opiskeluleiriin. Kokemuksia jaettiin suomalaiselle go-yhteisölle

raporteilla muun muassa internetissä, www.suomigo.net -sivuilla.

Järjestettiin pelivälineiden ja kirjojen yhteistilaus Gaimportista. Lauantaina

29.1.2005 järjestetään korealaisen opettajan luento.

3 Talous ja kalusto

YliGo kerää varoja jäsenmaksuilla. Tili- ja hallituskausi oli vuonna 2004 vain

vähän yli kymmenen kuukautta. Peli-illat ja turnaukset voitiin ilmaisten peli-

paikkojen ja Helsingin go-kerhon välinelainan ansiosta järjestää ilman kustan-

nuksia. Korealaisen opettajan palkkio kirjataan seuraavalle tilikaudelle. Kaksi

uutta pelilautaa ja kolmet kivet hankittiin. YliGo voitti kerho-ottelussa pelikel-

lon. Seuran välineitä on voitu lainata go-tapahtumien järjestäjille Helsingissä ja

Jyväskylässä.

4 Tapahtumakalenteri 2004

keskiviikkoisin, n. 45 kertaa peli-ilta, noin 15-35 osallistujaa

14.4.2004 pelivälineiden- ja kirjojen yhteistilaus Gaimport ky:stä, noin 10 osal-

listujaa

29.-30.5.2004 karsintaturnaus, 10 osallistujaa
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4.6. - 27.8.2004 kesäturnaus, ?? osallistujaa

11.8.2004 Cheon Pong-Cho, 7-dan ammattilainen, ja Oh Kyu-Chul, 8-dan am-

mattilainen, vierailivat kerholla ja opettivat suomalaisia

21.-22.8. YliGon joukkue sijoittui neljänneksi joukkueiden SM-turnauksessa,

3 osallistujaa

10.9.2004 yliopiston avajaiskarnevaali, 5 esittelijää

17.9.2004 joukkueturnaus Exactumin avajaispäivänä, 12 osallistujaa

6.10.2004 Viktor Bogdanovin, 6-dan, vierailu ja simultaanipelejä

2.11.2004 kerho-ottelu Helsingin go-kerhoa vastaan, 26 osallistujaa

15.12.2004 YliGon avoin turnaus, 28 osallistujaa

17.12.2004 ekskursio Limeksen Hikaru no go -tapahtumaan, noin 7 osallistujaa

22.1.2005 Kaislan sponsoroima TKK vastaan yliopisto shakki- ja goturnaus,

32 osallistujaa

29.1.2005 Korealaisen opettajan luento, noin 10 osallistujaa
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