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Paikka: Kisakallio, Lohja 
Pvm: 30.10.2021 
Aika: klo 10.00  
 
Läsnä:  26 henkilöä, eri seuroista. 
 
 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Kari Sankala avasi lajiparlamentin ja toivotti kaikki tervetulleeksi.  
 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: 
 
kokouksen toimihenkilöt valittiin:  
puheenjohtaja – Kari Sankala 
sihteeri – Johanna Huotari 
ääntenlaskijat – Maija Hoppu, Marja Maunula 
 
 

3. Laaditun työjärjestyksen hyväksyminen kokouksen esityslistaksi 
 
Kari Sankala esitteli esityslistan ja lajiparlamenttiin osallistujille jaettiin paperiset esityslistat. 
Esityslista hyväksyttiin. 
 

 
4. Jaoston puheenjohtajan valinta sekä jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

 

- erovuoroisia jaoston jäseniä olivat: Kari Sankala PJ, Maija Hoppu, Esa Heinonen, Tero 
Kallioinen, Jani Hotanen. 

- jaoston erovuoroiset jäsenet valittiin jatkamaan kannatusäänestyksellä. 
-Kari Sankala jatkaa 
-Jani Hotanen jatkaa 
-Tero Kallioinen jatkaa 
-Maija Hoppu jatkaa 
-Esa Heinonen jatkaa 

- jaoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Sankala. 

- kilpailuvaliokunnassa haulikkojaostoa edustaa Kari Sankala ja varalla Marja Maunula.  

- Jaostossa ei erovuoroisina jäseninä jatkavat Tomas Piippola, Ari Simola, Jari Kailajärvi, 
Marja Maunula.  

- urheilijoiden edustuksesta käytiin keskustelua, mutta asia jäi Timo Laitisen osalta 
avoimeksi, asia mennee haulikkojaoston seuraavaan kokoukseen (1/22), Johanna Huotari 
toinen urheilijaedustaja (myös urheilijavaliokunnan edustaja). 

- Curt Sjöblom osallistuu kutsuttuna jaoston kokouksiin sääntövastaavana. 

- jaoston kilpailuvaliokuntaan edustajiksi valittiin Kari Sankala ja varalla Marja Maunula. 
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5. Kilpailut 2022 ja esitys kilpailujen järjestäjille 
 

- Kilpailukalenteri  
 

Kari Sankala esitteli kilpailukalenterin (Liite)  
 
Päällekkäiset kilpailut esitetty kilpailujen järjestäjille, että sopivat keskenään ja ilmoittavat 
mahdollisten ajankohtien muutokset kilpailuvaliokunnalle. 
 
Vapaana keskusteluna käytiin kalenterin ja kisojen osalta – Kansallinen Trap SM -, onko liian aikaisin, 
voisiko siirtää myöhemmäksi, toukokuu liian aikainen SM kisalle?  
 
Ilmeni huoli kisan aikaisuudesta, koska kuitenkin SM on pääkilpailu monelle. Toiveissa vaihtaa 
alueelliset kilpailut keväälle, SM kisojen sijaan. Tavoite saada kisat hajautettua tasaisille väleille, ei 
pelkästään yhden kuukauden ajankohtaan, koska haaste saada kisajärjestäjiä paikalle, jos kaikki 
pääkilpailut yhden kuukauden aikana. Aiheesta on käyty aikaisemminkin keskustelua, mutta on 
päädytty toukokuuhun. Tiedostetaan, että SM on liian aikaisin, mutta kisan siirto aikaisemmaksi, SM 
statuksesta huolimatta, on perusteltua koska muuten kaikki SM kilpailut kasaantuvat elokuulle ja 
järjestäjien talkoohenkilöille tullee liikaa painetta kisojen järjestelylle niiden kasaantuessa yhdelle 
kuukaudelle. Kari Sankala kehotti järjestäjiä pohtimaan jatkossa, miten kisojen ajankohdat 
kannattaisi suunnitella, esimerkiksi tiedustelemalla ennakkoon järjestäjiltä suunnitelmia ja niitten 
yhteensovittamista. Silloin esimerkiksi alueellisten ja SM kisojen jaottelu kaudelle olisi sujuvampaa. 
 
Käytiin keskustelua Kansallisen Trapin SM kisoista kaudella 2022, järjestetäänkö ne yhdessä 
paikassa vai kahdessa paikassa?  
Asia äänestettiin äänin 15- yhdessä paikassa ja 1 ääni kahdessa paikassa. 
 
Päätös, kisat yhdessä paikassa ja toukokuussa. (Kokkovuori P-HA) 
 

- kalenterista puuttuu SM Trap IK ja LV sarjat, Kaksostrap sekä Mixed-trap SM kisat. Etsitään 
järjestäjiä.  

 

- Kansallisen Skeetin SM kisoja ei ole haettu toistaiseksi. 
 

- Rankingjärjestelmä – kuten vuonna 2021? 
 

Keskustelua trapin osalta: Pohjolakiekko (9-10.7.2021) lisätään listaan ja kilpailukutsuun lisätään 
täsmennys ranking-kelpoisuudesta. Hyväksyttiin. 
Trapin ikäkausikilpailut myös mukana rankingissa. Hyväksyttiin. 
Haulikkojaosto voi päättää vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa montako kisaa otetaan huomioon 
rankingiin. Hyväksyttiin. 
Muuta keskustelua: Ranking taulukkoa toivotaan näkyville ja helposti saataville urheilijoille. Ranking 
voittajille ajoissa ilmoitus ennen gaalaa, että voi kalenteroida ajankohdan hyvissä ajoin sekä 
mahdollisuus saada majoitus. Kari Sankala ehdotti jaostoa tiedustelemaan urheilijoiden 
osallistumismahdollisuutta ja tekemään varauksen gaalaan. Asia jäi haulikkojaoston seuraavaan 
kokoukseen pohdittavaksi, miten gaalan suhteen jatkossa toimitaan. 
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Käytin sarjajaosta keskustelua (Trap), vähän ampujia, paljon sarjoja. Ajatuksena yksinkertaistaa 
sarjajakoa. A B C vai yleinen (M,N) ja nuoret, seniorit? Käytetäänkö finaalijärjestelmää, 6 parasta ampuu 
finaalin? (keskustelu viittaa enemmän sääntömuutoskohtaan) 
 Ammutaanko peruskisa + finaali? Ehdotuksia tuli, että kaudella 2022 kysyttäisiin kaikilta kilpailijoilta 
mielipiteitä, miten kannattaisi muuttaa ja 2023 voimaan tulevaksi muutokseksi sarjajaosta tai 
kokeiltaisiin yksi kisa finaalijärjestelmällä. 1 finaali, A-C sarjasta riippumatta, ennätyskelpoisuus olisi 
peruskilpailun mukaan ja SM kisoissa ammuttaisiin kaikki sarjat ja kilpailun järjestäjä saa päättää 
palkintojen jaon.  
 
 
Päätös: Ennakkokyseleminen hylättiin. SM kisat ammutaan sarjoittain (sääntöjenmukaisesti).  Ja muiden 
ENK kisojen osalta päädyttiin kokeilemaan järjestelmää, jossa Kilpailun parhaat ratkotaan yhdellä 
Finaalilla, jossa on kuusi parasta ampujaa, riippumatta sarjasta. Jaosto valmistelee asiaa ja kysyy 
järjestäjiltä haluavatko he kisansa mukaan kokeiluun. Ja kauden lopulla kysytään ampujilta, esim. SM 
kisoissa, että mikä on heidän mielipiteensä asiassa.   
Lisätä Pohjolakiekko (9-10.7.2021) listaan ja kilpailukutsuun täsmennys ranking-kelpoisuudesta.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Trap: Ajankohta Laj i

1 21.-22.5. POLAR GP 2022,  Trap LAS Hollola

2 2.-3.7. Kokkovuori GP, Trap P-HA Kokkovuori/Lempäälä

3 13.-14.8. SM Skeet & Trap M ja N LAS Hollola

4 3.-4.9. Superfinaali Skeet & Trap LAS Hollola

5

6

7

Skeet:

1 7.-8.5. Nasta GP 2022 Skeet HyMa Hyvinkää

2 11.-12.6. Asepaja GP Skeet YMS Ylistaro

3 2.-3.7. St. Michel Skeet MA Mikkeli

4 16.-17.7. Pogostan Kiulu Skeet, 50 v juhlakilp. IEM Ilomantsi

5 23.-24.7. Lappia Skeet TorSA Tornio

6 13.-14.8. SM Skeet & Trap M ja N LAS Hollola

7 20.-21.8. SM Skeet IK ja LV srajat A-HA Loppi

8 3.-4.9. Superfinaali Skeet & Trap LAS Hollola
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SM kilpailumaksut 2022 – taulukko alla 

Kilpailumaksut hyväksyttiin, epäolennaiset tulee poistaa listalta. 
 

 SM-kisamaksu Ranking-kisamaksu Ranking-tukimaksun osuus 

100 kiekkoa 50,00 € 50,00 € 6,00 € 

125 kiekkoa 65,00€ 65,00€ 10,00€ 

125 kiekkoa nuoret 50,00€ 50,00€ 5,00€ 

150 kiekkoa/2-trap 65,00€ 65,00€ 10,00€ 

75 kiekkoa 50,00 € 50,00 € 10,00 € 

Sporting 0,45€/kiekko 0,45€/kiekko 0,05 € / kiekko 

Compak 0,45€/kiekko 0,45€/kiekko 0,05 € / kiekko 

Joukkue 30,00€ 30,00€ Ei tukimaksua 
 

 
6. Sääntömuutokset 

 
Keskusteltiin seuraavista sääntömuutosesityksistä: 

- kansallisen trapin kiekkomäärä 75 kiekkoa + finaali 
Koettiin, että finaali on iso rasite sekä ampujalle että kisajärjestäjälle. Helpottaa radan järjestäjää, 
jos esimerkiksi A trap ja 1 trap SM kisat menisivät vanhalla kaavalla. Viitattiin finaalijärjestelmään 
6 kisan parasta ampuu finaaliin. 100 ja 150 ilman finaalia, jos kyse ratakapasiteetistä niin silloin 
75. Keskustelua käytiin myös 2pv kisoista seurayhteistyönä. 75 +75 esimerkiksi. Kommentointia 
75 kiekon määrä vähentäisi osallistujia kuin 100 kiekon kisa. Ammuttavien kiekkojen 
vähentäminen nähdään huonona vaihtoehtona.  
 
Päätös: Päätettiin, että esitettyä sääntömuutosta ei viedä eteenpäin, eli jatketaan kiekkomäärällä 
100 ja ilman finaaleita. 
 

- JUN sarjat olisivat Y16 ja M21 ja N 21? 
Keskustelu: Vähennetäänkö sarjoja vai mennäänkö kolmella junnusarjoilla (trap)?  
Keskustelua käytiin, että kaikki juniorit iältään 17 v saakka samaan sarjaan Y17 ja loput 
ampuisivat M/N21 sarjassa? Esitys siitä, että Y15 säilyisi, Y17 muuttuisi Y18 ja sitten olisi Y21, 
perusteena pienemmät pudotukset kasvukehitystä ajatellen ja toinen esitys, että seurattaisiin KV 
sarjajakoa. 
Asiasta äänestettiin.  
 
Päätös: Päätettiin, että JUN sarjoissa on vain kaksi sarjaa, Y16, M21 ja N21, riippuu, miten 
kansainvälisesti tuon 21 tai 20 kohdalla menetellään.  
 

- M sarja jaetaan kahteen osaan, A ja B, A:ssa ampuisivat maajoukkueampujat sekä jossain 
muussa valmennusryhmässä ampuvat, muut ampuvat B:ssä tai halutessaan A:ssa luokitellut 
ampujat eivät voisi ampua B:ssä.  

Keskustelua – jos nuoret muutetaan, niin tätä ei muuteta.  
 
Päätös: Esitettyä sääntömuutosta ei viedä eteenpäin.  Testataan vuoden 2022 aikana uusia 
finaalijärjestelmiä ja katsotaan tilannetta kokeiluiden jälkeen ja tulosten perusteella. 
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-SM kilpailuissa tulisi voida jakaa kunniapalkintoja järjestäjän harkinnan mukaan. 
Keskustelu: Mitä tällä haetaan? Eriäviä mielipiteitä, voidaan antaa harkinnan mukaan tai jos 
ei mitali riitä niin voi mennä muualle. 
Päätös: esitetään sääntömuutosta SM kilpailuiden palkintoihin niin, että SM kisoissa voidaan 
jakaa myös kunniapalkintoja järjestäjän harkinnan mukaan.  
 
-Haulimateriaali – sääntömuutos etenee prosessissa ja että hyväksyttävää olisi käyttää 
muitakin haulimateriaaleja kuin lyijyä.  
 
 
 

7. Muut esiintyjät (muutin tämän kohdaksi 7, kun Henna saapui paikalle klo 10.50) 
 
Valmennuksen johdon puheenvuoro – Henna Torpo, halusi tavata kasvotusten porukkaa. 303 
päivää tehnyt uutta duunia, kutsui kuuntelemaan myöhemmin päivällä (klo15.00) Huippu-
urheilun kuulumisten infoa ja kannusti osallistumaan. 
 
Parlamenttiin osallistujilta tuli kysymys seurojen jäsenpakotuksesta lisenssimaksun 
pakollisuudesta. Henna sanoi, ettei aihe ole hänen vahvuusaluettaan. Käytiin keskustelua esim. 
kunniajäsenyyden poistumisesta seurasta ja jäsenmäärät näin ollen vähenevät ja jäsenmaksut 
seuroille vähenevät. Jäsenmaksuasian epäselvyys aiheuttaa seuroissa huolta jäsenmaksuvirran 
kohdalla. Henna kehotti kääntymään Annen suuntaan.  
 
Keskustelua käytiin myös trapin päävalmentajavalinnasta – yhdelle lähetetty tarjous ja kolme 
vaihtoehtoa, joiden välillä käydään tilannearviota. Henna haluaa varmistaa hakijalta 
rahakeskustelun samansuuntaisuuden ja että onhan kaikki ehdokkaat sellaisia, joiden kanssa 
kannattaa viedä asiaa eteenpäin. Kertoi huomioivansa myös urheilijoiden mielipiteet 
päävalmentajan valinnassa ja korosti että valinta ei yksinomaan ole hänen. Hakijat ovat kaikki 
ulkomailta, joista mainitsi maat Italia, Ukraina, Venäjä.  
Hakemuksia on ollut noin 5-10 hakemuksen välillä. Kotimaisista hakijoista Hennan mukaan on 
pulaa ja heräsi keskustelua, miksi kotimaasta ei saada valmentajaa tai/vai arvostetaanko 
kotimaista valmennustaitoa liitossa lainkaan. Jos rahaa olisi antaa kotimaisille valmentajille – 
hakijoita varmasti olisi enemmän ja panostus itse valmentamiseen parempi, nyt koetaan, että 
kova raha halutaan ohjata suoraan ulkomaille ja suomeen samanlainen palkkaus ei ole edes 
mahdollista. Esiin tuli myös että, onko kaikki potentiaaliset hakijat tienneet palkkauksesta vai 
onko kotimaiset potentiaaliset suoraan pudotettu pois jo pois vaihtoehdoista ennen 
rahakeskustelua. Ilmeni, että suomesta ei ollut hakijaa trapin päävalmentajaksi.  
Esiin tuli myös aihe, miten katsotaan päävalmentajan ja valmennettavien välinen kielimuuri. 
Hennan mukaan perusteena on se, että englannin tulee olla työkieli kuitenkin. Henna näkee, että 
suomalainen pärjää kyllä, mutta tämä asia täytyy kuitenkin huomioida. Skeetin puolelta tuli 
kommentti, että kyse ennemmin siitä, että halutaanko ymmärtää asioita oikein, siinä ehkä 
ennemminkin ongelmia, muuten urheilijoiden kanssa toimiessa ei ongelmaa, kaveria kyllä 
autetaan, jos tämä ei kaikkia ymmärrä.  
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8. Tuomaritoiminta SM kisoissa 
 
Esitetiin, että kaikissa SM kisoissa päätuomarin pätevyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Tuomarin on oltava kokenut esim. ampuja. Jos järjestäjällä ei ole omaa henkilökuntaa, tulee 
tuomareita pyytää muista seuroista, kysyä kisaan tulevilta ampujilta. Korvauksena voisi olla 
osallistumismaksun palautus. 
Päätös: Kilpailun järjestäjiä kehotetaan kiinnittämään huomiota SM kisojen Päätuomareiden 
osaamiseen. Päätuomarin tulee olla kokenut ja ammattitaitoinen henkilö, kilpailun järjestäjän 
tulee rekrytoida osaavat henkilöt esim. kilpailijoista.  
 
 

9. Muut asiat 
 
Kansallisen Skeetin kiekon lentonopeuden nostaminen otettiin esille ja asiaa voisi lähteä 
viemään eteenpäin sääntömuutoksena. Päätös: Haulikkojaoston seuraavassa kokouksessa asia 
otettaisiin käsittelyyn, (1/22). 
 
 
 
 
 
 
 

10. Tilaisuuden päättäminen 
 
Kari Sankala kiitti osallistujia ja päätti tilaisuuden klo 11.37.  
 
 
Muistion vakuudeksi: 
 

     
     Johanna Huotari 

puheenjohtaja   sihteeri 


