
HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN GO-SEURA
HALLITUKSEN KOKOUS 30.8.2015
PÖYTÄKIRJA

Paikka: YliGon kerhohuone, Mannerheimintie 5 B

Osallistujat:
Anttoni Maula, puheenjohtaja
Arto Heikkinen, sihteeri
Henry Hemming 
Pekka Keipi (poistui kohdan 11 aikana)
Mika Lemström, hallituksen varajäsen

Poissa:
Juuso Nyyssönen
Eetu Erkkilä
Antti Niemi
Mikko Siukola

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Anttoni Maula avasi kokouksen klo 15:25.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksin.

4. ILMOITUSASIAT

YliGon kerhohuoneen remontti on saatu päätökseen. Kerhohuoneen sunnuntai-iltoja jatketaan.

Tallinnassa järjestettiin pitkästä aikaa go-turnaus lauantaina 29.8. Turnaukseen osallistui neljä 
suomalaista goon pelaajaa. 

5. VARJO-AVAJAISKARNEVAALI

Keskusteltiin yliopiston avajaiskarnevaaleista. Päätettiin, että tänä vuonna ei mennä karnevaaleille 
esittelemään goota. 



6. KAISLALIIGA

Arto, Anttoni ja AJ järjestävät Kaislaliigan syksyllä. Päätettiin, että liigan ensimmäinen kierros 
pelataan keskiviikkona 16.9. YliGon hallituksen jäsenet toivovat, että AJ saa Kaislan 
sponsoroimaan liigan kahdelle parhaalle pelaajalle lahjakortit Kaislaan.

7. SM II-KARSINTA

YliGo on varannut Cajsa-kokoustilan ja kerhohuoneen SM II-karsintaa varten 3.-4.10. YliGo 
järjestää turnauksen yhteistyössä Suomen go-liiton kanssa. Pääjärjestäjinä toimivat Anttoni Maula 
ja Arto Heikkinen. 

8. HELSINKI CASUAL

Hyväksyttiin Helsinki Casualin budjetti (Liite 1). Janne Nikula ilmoitti olevansa käytettävissä 
turnauksen spesialistina. Anttoni ja Mika ilmoittivat olevansa käytettävissä turnauksen järjestäjinä. 
Turnaus pelataan Mannerheim-salissa 24.-25.10. Pääjärjestäjänä toimii Arto.  

9. PIKKUJOULUT

Pikkujouluja varten on varattu Sivistys-sauna lauantaille 12.12. Janne ”Chef” Nikula ilmoitti 
vastaavansa bileiden ruokapuolesta. Päätettiin, että tapahtuma on ilmainen kaikille YliGon jäsenille.
Muille tapahtuma maksaa 10 euroa. Päätettiin käyttää 100 euroa kerhon rahoja 
pikkujoulutarjoiluihin. 

10. SIENITURNAUS?

Keskusteltiin sieniturnauksen mahdollisesta järjestämisestä.

11. VÄLINEHANKINNAT

Päätettiin hankkia YliGolle yksi setti läskikiviä kuppeineen. Arto tiedustelee kiviä Gaimportista. 
Päätettiin, että kiviin käytetään enintään noin 150 euroa. 



12. HELSINKI OPEN

Keskusteltiin Helsinki Open -turnauksesta. Valtuutettiin Janne Nikula järjestämään turnaus budjetin 
(Liite 2) raameissa. Turnausta varten Arto varaa Mannerheim-salin ja kertsin helmi-maaliskuulle. 
Janne hoitaa turnauksen tiedotuspuolen ja Arto toimii somevastaavana.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut muita esille tulevia juttuja. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja Anttoni Maula päätti kokouksen klo 17:44.



LIITE 1 – Helsinki Casualin budjetti

Tulot Kommentti
Osallistumismaksut 325 Oletus: 30 × 10 euroa + 5 x 5 euroa
Järjestäjäalennukset -40
Pullopantit 15
Yhteensä 300

Menot
Huipun palkinnot 150 Voittajalle 100 ja kakkoselle 50 euroa
Voittopalkinnot 100 5 voittoa: 40 euroa, 4 voittoa: 20 euroa
Tarjoilut 50 Kahvi, tee, keksit yms.
Yhteensä 300

TULOS 0



LIITE 2 – Helsinki Openin budjetti

Hei,

Olen ajatellut että voisin järjestää helmikuussa 2016 Helsinki Open-työnimellä kulkevan 
turnauksen. Turnaus järjestettäisiin Mannerheim-salissa YliGon välineillä, YliGon budjettivastuulla 
ja tietysti myös YliGon aktiivien avulla. Tästä syystä esittelen nyt hallitukselle turnauksen 
perusajatusta ja olisi kiva kuulla, onko tämä sellainen turnaus, jonka YliGo haluaisi järjestää.

Toimisin itse turnauksen pääjärjestäjänä. Alustavasti tarvitsen neljä avustajaa rakentamiseen ja 
purkuun, yksi tai kaksi avustajaa turnauksen ajaksi ja jotain apua mahdolliseen iltaohjelmaan, jos 
sellaista järjestetään.

Turnauksen formaatti olisi neljä kierrosta hitaita pelejä, kaksi peliä lauantaina ja kaksi peliä 
sunnuntaina. Peliajat olisivat 60 minuutin alkuaika + 30 sekunnin inkrementti per siirto eli yhteensä 
noin neljän tunnin pelejä jos molemmat käyttää kaiken aikansa. Turnaus olisi tavanomainen 
McMahon-turnaus MMS-1 -tasoituksilla. Huippuryhmään otettaisiin 16 vahvinta pelaajaa siten että 
huippuryhmä pelaa käytännössä neljän kierroksen cup-turnauksen. Kaikilta kierroksilta saisi 
vapaasti jäädä pois lukuun ottamatta huippuryhmää joka on vielä cupissa mukana eli 
huippuryhmästä saa poistua kun on hävinnyt yhden pelin. Perusajatus on siis kaikille neljä kierrosta,
jotka saa vapaasti pelata tai jättää pelaamatta.

Osallistumismaksu olisi 20 euroa dan-pelaajilta ja 10 euroa kyu-pelaajilta ja joku lisämaksu vasta 
paikan päällä ilmoittautuville. Turnauksen voittajalle eli kaikki neljä peliä cupissa voittaneelle 
annettaisiin 200 euroa. Huippuryhmän kolmen voiton pelaajille tulisi 50 euroa pelaajaa kohti. Cupin
finaalin häviäjä saisi siis saman summan kuin kuka tahansa muu huippuryhmän kolmen voiton 
pelaaja. Jos osallistujia tulisi 20 dan-pelaajaa ja 10 kyu-pelaajaa siten että kolme järjestäjää olisi 
dan-pelaajaa ja yksi kyu-pelaaja, osallistumismaksutulot olisivat 17 × 20 + 9 × 10 euroa eli 430 
euroa. Tästä noin 400 euroa menisi palkintoihin ja jäisi pari kymppiä satunnaisiin kuluihin.

Jos pelaajia tulisi enemmän, rahaa voitaisiin käyttää kahteen tarkoitukseen. Turnaukseen tulee 
useimmille väistämättä pitkät lounastauot, joten tähän voisi miettiä jotain luentoa NGA:n 
opettajilta. Jos rahaa olisi enemmän, myös iltaohjelmaa voisi miettiä. Iltaohjelma tarvisi kuitenkin 
rahan lisäksi myös järjestäjää, koska en jaksa itse järjestää myöhään jatkuvia saunailtoja, jos itse 
herään sunnuntaiaamulla avaamaan tiloja.

Turnaus on ajoitettu ensi vuoden puolelle, koska syksyllä järjestetään Helsinki Casual.

Janne
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