
HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN GO-SEURA
HALLITUKSEN KOKOUS 26.10.2014
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Bar Chaplin, Mannerheimintie 6

Osallistujat:
Anttoni Maula, puheenjohtaja
Arto Heikkinen, sihteeri
Antti Niemi
Mikko Siukola
Eetu Erkkilä
Juuso Nyyssönen (saapui 2 aikana)
Matti Siivola, hallituksen varajäsen
Henry Hemming, yhdistyksen jäsen
Olli Koistinen, yhdistyksen jäsen (poistui kohdan 4 aikana)

Poissa:
Antti Mänttäri
Pekka Keipi

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Anttoni Maula avasi kokouksen klo 19:02.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen esitylista hyväsyttiin työjärjestykseksi.

4. ILMOITUSASIAT 

Anttoni Maula järjestää SM-sarjan kisakatsomon Viikin asunnossaan. Kisakatsomo alkaa 
perjantaina 31.10. klo 19 ja päättyy sunnuntaina 2.11. viimeisten pelien jälkeen. Kisakatsomon takia 
kerhohuoneella ei järjestetä peli-iltaa 2.11. Asiasta tiedotetaan enemmän wikissä ja muussa 
sosiaalisessa mediassa lähiaikoina. Kaikki ovat tervetulleita kisakatsomoon!  

NGA:n ja eGon järjestämä gon lastenkurssi järjestettiin kahdesti YliGon kerhohuoneella Helsinki 
Casualin ja SMII-karsinnan yhteydessä, koska järjestäjillä oli tilaongelmia. Kurssi on taas siirretty 
takaisin Sellon kirjastoon, jossa sitä on aiemminkin pidetty.

YliGon kirjastonhoitaja pyytää kaikkia YliGon kirjastosta kirjoja lainanneita henkilöitä 
palauttamaan kaikki kirjaston wikisivulla WANTED-merkinnän saaneet kirjat. 

Euroopan go-liitto (EGF) järjestää kaikille avoimen suunnittelukilpailun liiton uudesta logosta. 
Kilpailun voittaja saa 500 euroa. Logokisan deadline on 1. joulukuuta. Enemmän infoa logokisasta 
löytyy esim. International Go Federationin Facebook-sivulta.



Arto kävi hammaslääkärissä. Kahden hampaan todettiin olevan niin huonossa kunnossa, että ne 
menevät juurihoitoon tai revitään irti. Arto muistuttaa, että sokeria ei kannata syödä liikaa ja 
hampaat kannattaa harjata kahdesti päivässä.

5. YLIGON SYYSKOKOUS

Päätettiin järjestää syyskokous Domus Gaudiumin Seppele-kokoustilassa torstaina 18. joulukuuta 
klo 15:30 alkaen. 

Anttoni Maula ilmoitti jatkavansa hallituksen puheenjohtajana vuonna 2015. Arto Heikkinen 
ilmoitti olevansa halukas jatkamaan hallituksen jäsenenä ja yhdistyksen taloudenhoitajana vuonna 
2015. Henry Hemming ilmoitti olevansa kiinnostunut hallituksen jäsenyydestä. Matti Siivola on 
halukas jatkamaan varajäsenenä. Lisäksi Juuso Nyyssönen, Mikko Siukola, Eetu Erkkilä ja Antti 
Niemi jatkavat hallituksessa tarvittaessa. 

6. TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Valmisteltiin toimintasuunnitelma valmiiksi esitettäväksi syyskokoukselle. Syyskokoukselle 
esitettävä vuoden 2015 toimintasuunnitelma on liitteenä (LIITE 1.).

7. TALOUSARVIO 2015

Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle, että YliGon jäsenmaksut ensi vuodelle pidetään ennallaan. 
Valmisteltiin talousarvio valmiiksi esitettäväksi syyskokoukselle. Syyskokoukselle esitettävä 
vuoden 2015 talousarvio on liitteenä (LIITE 2.). 

8. JÄÄMISTÖN KAMAT

Juho Heikkinen kävi Tampereella ja osti YliGolle jäämistöstä go-välineitä 75 eurolla.  
Päätettiin ostaa Juholta kaikki jäämistöstä hankitut välineet 75 eurolla. 

9. MUUT VÄLINEHANKINNAT

Päätettiin, ettei YliGo ostakaan Chronos-kelloa. Päätettiin Chronoksen sijaan ostaa YliGolle yksi 
DGT 2010 SG -kello koekäyttöön. 

10. YLIGO OPEN

Päätettiin, että kaikille avoin YliGo Open -turnaus järjestetään Cajsa-kokoustilassa ja YliGon 
kerhohuoneella 30. marraskuuta. Arto ilmoitti järjestävänsä turnauksen. Antti ilmoitti olevansa 
käytettävissä turnauksen järjestelyissä.

Päätettiin, että turnaus on ilmainen kaikille YliGon jäsenille (ts. vuoden 2014 jäsenmaksu 
maksettu). Osallistumismaksuksi sovittiin 5 euroa niille, jotka eivät ole YliGon jäseniä. Kaksi 
parasta pelaajaa palkitaan. Ykköspalkinto on 20 euroa ja kakkospalkinto 10 euroa. Jos 
rahapalkinnot eivät kiinnosta, palkinnoksi voi valita palkintokirjan, paidan YliGon klassisella 
logolla tai superyllätyspalkinnon. 



11. PIKKUJOULUJEN TARJOILUT JA OHJELMA

Arto ilmoitti sponsoroivansa pikkujoulujen tarjoiluja 100 eurolla. Jannen kanssa keskustellaan 
pikkujoulujen ruokailusta. Arto järjestetää  palkintogaalan perinteiseen tyyliin. 

12. KAC 2015

Päätettiin, varata kokoustiloja Korean Ambassador's Cupia varten.  Valtuutettiin Arto varaamaan 
Cajsa ja Mannerheim-sali 17.4.-19.4.2015.  Lisäksi Arto varaa ullakkosauna Kekkosen lauantai-
illalle ja Batman-kokoustilan saunaillan yhteyteen.  

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin kertsin peli-illasta. Ehdotettiin, että peli-illan järjestäjä voisi julkisesti taata sen, että 
peli-ilta jatkuu aina esim. klo 22 asti. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTÖS
 
Puheenjohtaja Anttoni Maula päätti kokouksen klo 20:58.



LIITE 1.
YliGon toimintasuunnitelma 2015, syyskokoukselle esitettävä versio

YliGon toimintasuunnitelma 2015
YliGo edistää vanhan aasialaisen go-lautapelin (baduk, weiqi) tuntemusta Helsingin yliopistolla ja 
Suomessa. Viikoittaiset peli-illat Helsingin kantakaupungissa tarjoavat gon harrastajille 
mahdollisuuden pelaamiseen ja pelin opiskeluun. Keskiviikkoisin pelataan edelleen perinteisessä 
Oluthuone Kaislan peli-illassa. Sunnuntaisin peli-ilta pelataan kerhohuoneella. YliGon hallitus 
kokoontuu pääasiassa kerhohuoneella noin kahden kuukauden välein. 

YliGo järjestää aktiivisesti turnauksia kaikentasoisille gon pelaajille. Kevätlukukaudella järjestetään 
helmikuusta kesäkuuhun kestävä cup-turnaus YliGon mestaruudesta. Maaliskuussa yliopiston 
perioditauolla järjestetään netissä pelattava pikapelihaaste. YliGo lähettää yhden joukkueen 
pelaamaan toukokuussa järjestettävään kerhojoukkueiden Suomen mestaruusturnaukseen. Sivistys-
saunalla järjestetään syksyllä viime vuosina huikean suosion saavuttanut pikapeliturnaus.

YliGo järjestää huhtikuussa Korean Ambassador's Cupin yhteistyössä Korean suurlähetystön kanssa. 
Ooteai-liiga aloitettiin 2014 alkupuolella ja jatkuu toistaiseksi. Ooteai-liigan järjestämiseen 
osallistuvat YliGo, Espoon go-kerho (eGo), Polin go-kerho (PoGo) ja Helsingin go-kerho (HGK). 

Perinteinen Helsinki Casual -turnaus järjestetään Mannerheim-salissa syksyllä. Syyslukukauden 
aikana järjestetään kerholiiga. YliGo järjestänee SM II -karsinnat syksyn aikana. Perinteinen YliGon 
avoin tasoitusturnaus järjestetään Cajsa-kokoustilassa joulukuussa. 

YliGo pyrkii lisäämään yhteistyötä muiden HYY:n järjestöjen kanssa ja luomaan tätä kautta uusia 
kontakteja opiskelijoihin. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden go-kerhojen kanssa jatketaan.
Muiden pääkaupunkiseudun kerhojen kanssa järjestetään kerho-otteluja. YliGo ottaa aktiivisesti osaa 
Suomen go-liiton toimintaan, jonka puitteissa osallistutaan kansalliseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. YliGon jäsenet ovat aktiivisia myös kansainvälisissä turnauksissa (mm. Euroopan go-
kongressi).

YliGo esittelee gota useissa tapahtumissa, mm. helmikuussa järjestettävässä Desucon Frostbitessa, 
kesäkuussa järjestettävässä Desuconissa ja syyskuussa järjestettävässä Traconissa. Kerhon jäsenten 
fyysistä pelivirettä pidetään yllä viikoittaisella liikunnalla. Aurinkoisella säällä pidetään peli-iltoja 
kaupungin puistoissa. Vuoden aikana YliGon kirjastoa täydennetään aloittelijoille sopivalla 
kirjallisuudella, ja syyslukukauden alussa järjestetään kaikille opiskelijoille avoimet Uusien illat 
alkeiskurssin sijaan. Muutoinkin pidetään opetustoimintaa yllä viikottaisissa peli-illoissa. Uusien 
iltoja ja peli-iltoja käydään esittelemässä Yliopiston avajaiskarnevaaleilla syyskuussa. YliGon 
pelivälineistöä uusitaan ja täydennetään vuoden kuluessa uusilla pelilauta- ja kiviseteillä. Paitatilaus 
tehdään tarvittaessa kesällä. Joulukuussa järjestetään kerhon pikkujoulut.



LIITE 2.
YliGon talousarvio 2015, syyskokoukselle esitettävä versio

Talousarvio vuodelle 2015

Tulot Kpl Erittely Summa

Jäsenmaksut (ennuste) 299,00 €
HYY:n jäsenet à 5 € 20 100,00 €
HY:n henkilökunta à 7 € 2 14,00 €
Ei HYY:n jäsenet, nuori (alle 18v) à 7 € 0 0,00 €
Ei HYY:n jäsenet, opiskelija à 7 € 5 35,00 €
Muut à 10 € 5 50,00 €
Kannatusjäsenet à 20€ 5 100,00 €

Korean Ambassador's Cup 500,00 €
Helsinki Casual -turnaus 300,00 €
YliGon Iron Man -turnaus 300,00 €
Pikapelisauna 250,00 €
Go-liiton promootioavustus 200,00 €
HYY:n toiminta-avustus 400,00 €
Paitatilaus 250,00 €

Tulot yhteensä:

Menot

Suomen go-liiton jäsenmaksut 190,00 €
Korean Ambassador's Cup 500,00 €
Helsinki Casual -turnaus 300,00 €
YliGon Iron Man -turnaus 300,00 €
Pikapelisauna 250,00 €
Muut turnausmenot 100,00 €
Pelivälinehankinnat 300,00 €
Joukkue-SM 60,00 €
Pikkujoulut 190,00 €
Aloittelijatapahtumat ja PR 200,00 €
Hallintokulut 10,00 €
Paitatilaus 250,00 €

Menot yhteensä:

Tulos: -151,00 €

Varat tilikauden 2014 lopussa n. 1090 €
Varat tilikauden 2015 lopussa n. 939 €

2 499,00 €

2 650,00 €


