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SUOMEN JETSPORT LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2018-30.9.2019 
  
 
1 SUOMEN JETSPORT LIITTO 
  
 1.1 Yleistä 

Suomen JetSport Liitto on kotimaisen vesijettiharrastuksen kansallinen kattojärjestö. 
Yhdistys on perustettu vuonna 1987 vesijetteilystä kiinnostuneiden etujärjestöksi. 

Suomessa ajettavan vesijettien SM-sarjan lisäksi Suomen JetSport Liitto järjestää vesijetteilystä 
kiinnostuneille mm. leiritoimintaa. 

Suomen JetSport Liitto on maailmanlaajuisen International Jet Sports Boating 
 Association (IJSBA) jäsen. 

Yhdistys järjestää vuosittain vesijetteilyn SM-sarjat / SM-kilpailun neljässä eri lajissa. 
                        Jetteilylajit joille yhdistys on myöntänyt SM-arvon ovat: rataluokat, endurance luokat,  
       freestyle sekä suihkulautailu. 
                       

 1.2 Toiminta-ajatus 2018-19 
 

Suomen JetSport Liitto jatkaa aikaisempien vuosien tapaan reipasta ja aktiivista toimintaa 
toimintakauden 2018-19 aikana. Lähtökohtaisesti toiminta keskittyy leiri-ja kilpailutoimintaan 
toteuttamiseen. 
 
Suomen JetSport Liitto:n toimintaa johdetaan vuosikokouksen valitseman hallituksen toimesta. 
Kilpailutoiminnan toteutusvastuu on kilpailutoimikunnalla, joka on nimetty hallituksen toimesta. 
Kilpailutoimikuntaan kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen. Kilpailutoimikunta informoi hallitusta 
toiminnastaan. 

 
 1.3 Kokoukset 
 

Seuran vuosikokous pidetään sääntömääräisesti syksyllä 2019. 
 Hallitus kokoontuu toimikautena vähintään kaksi kertaa tai useammin tarpeen vaatiessa. 
 
 
2. TOIMINTA  
 
 2.1 Leiri- ja kilpailutoiminta 
 

Seuran toiminta perustuu leiri- ja kilpailutoiminnan järjestämiseen  
 
 

Alustava SJSL:n tapahtumakalenteri 2019 

pvm tapahtuma paikka 

huhtikuu  Kauden avajaiset Hanko 

17.-
18.5.2019 Harjoitusleiri 

Sieravuori, 
Eura 

18.5.2019 SM1 osakilpailun varapäivä 
Sieravuori, 
Eura 

25.5.2019 SM1 osakilpailu Helsinki 

kesäkuu SM2 osakilpailu TBA 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lisäksi SJSL on yhteistyössä paikallisjärjestäjän kanssa järjestämässä suihkulautailun SM-
kilpailun kesällä 2019. 
 

 
3. MUU TOIMINTA 
 

3.1 Yhteistyösopimukset 
 
Yhdistyksemme pyrkii jatkamaan yhteistoimintasopimuksia vakuutuspuolella sekä 
markkinointiyhteistyöyritysten kanssa. Uusille yhteistökumppaneille on edelleen tarvetta. 
Yhteistyökumppaneilta tulevien tukien merkitys toiminnan kehittämiselle on merkittävä. 
 
3.2 Tiedottaminen 
 
Yhdistyksen tämän toimintakauden tavoitteena on ”tiedottamisen terävöittäminen.” Tiedottamista 
pyritään edelleen tehostamaan jo olevien tiedottamiskanavien kautta niin, että jokainen jäsen 
saavutettaisiin. 
 
3.3 Näkyvyyden lisääminen 
 
Kilpailutapahtumien live stream lähetysten toteuttamismahdollisuuksia selvitellään kauden 2019 
kilpailujen osalta.  

   
  
4 YHTEENVETO 
 

Yhdistys jatkaa aktiivista toimintaa ja pyrkii järjestämään yhdessä paikallisjärjestäjien kanssa 
neljän SM-osakilpailun kattavan vesijettien SM-sarjan sekä suihkulautailun SM-kilpailun kesällä 
2019. 
 
Kilpailutoiminnan lisäksi yhdistys on toteuttamassa leiritoimintaa ja ajaotapahtumia 
toimintakaudella yhteistyötajojen kanssa. 
 
Hallitus toivoo lämpimästi edelleen tukea sekä hyvää yhteistyötä kilpailijoilta ja 
yhteistyökumppaneita. 
 
Toiminta-/kilpailuvuosi tulee olemaan kaiken kaikkiaan aktiivinen.  
 
 
Hallitus 

12.-
13.7.2019 SM3 osakilpailu Ristiina 

elo-syyskuu SM4 osakilpailu TBA 

syyskuu Syysleiri TBA 

lokakuu Myrskyajot Hanko 

   

Kansainvälisesti merkittävät kilpailut   

pvm tapahtuma paikka 

1-7.10.2018 World Final Lake Havasu 

5.-9.12.2019 Jet Ski World Cup 2018 Pattaya City  

heinäkuu IJSBA EM TBA 

elokuu PM-kisat TBA 


