
 
JÄSENHAKEMUS            ___ . ___ .201_ 
 
SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY:N HALLITUKSELLE 
 
Haemme seurallemme Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n (SAJL) jäsenyyttä. 
Samalla sitoudumme noudattamaan SAJL:n sääntöjä ja päätöksiä. 
 
 
Seuran nimi (rekisteröity) 
 
________________________________________________________________________ 
 
Käyttönimi  _____________________________________________________________ 
 
Alustavat joukkueet 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
Rekisteröinti pvm. ja nro *) 
 
________________________________________________________________________ 
 
Kotipaikka  _____________________________________________________________ 
 
Jäsenmäärä  _____________________________________________________________ 
 
Kotisivu _____________________________________________________________ 
 
Yhteyshenkilö 
 
Nimi   _____________________________________________________________ 
 
Osoite   _____________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________ 
 
Puhelin  _____________________________________________________________ 
 
Sähköposti  _____________________________________________________________ 
 
 
Laskutusosoite (sähköposti/verkkolasku) 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
Paikka ja päiväys   ___________________________    ____ / ____ 201_ 
 
Nimenkirjoittajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 
 
________________________________   _________________________________ 
 
 
*) LIITE: liitä hakemukseen mukaan rekisteröintiasiakirjojen jättämisestä viranomaisille saatu 
vastaanottokuitti. Pelkkä kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta ei riitä. 



SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITON 
JÄSENEKSI HAKEMINEN 

 
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton sarjoihin osallistumisen edellytyksenä on 
liiton jäsenyys! 
 
Mikäli kysymys on vanhasta yhdistyksestä riittää rekisteröinti päivämäärä ja rekisterinumero, 
mutta mikäli kyseessä on uusi yhdistys, tulee liitteeksi laittaa vastaanottokuitti 
rekisteröintiasiakirjojen jättämisestä viranomaisille (=rekisteröinti on vireillä). 
 
JÄSENYYDEN HAKEMINEN TAPAHTUU SEURAAVASTI: 
1. Seura rekisteröidään yhdistykseksi, ellei rekisteröintiä ole tehty jo aiemmin. 
2. Täytetty jäsenhakemuskaavake lähetetään SAJL:n toimistoon sähköpostin liitetiedostona: 
office@sajl.fi. 
3. Liittymismaksu ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksu maksetaan laskulla. 
4. SAJL:n hallitus hyväksyy kokouksissaan uudet jäsenseurat. Liitto lähettää jäseneksi 
hyväksytylle seuralle mm. liiton toimintasäännöt, kilpailusäännöt, sarjamääräykset ja 
pelisäännöt sekä muut tarpeelliset asiakirjat. 
5. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen seura voi mm. ilmoittaa joukkueensa sarjoihin. 
 
MAKSUT: 

• Jäsenmaksu on 500 EUR/vuosi/seura, liittymismaksu 500 EUR. Varsinainen liittokokous 
vahvistaa vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden. 

• Seuran muut maksut vaihtelevat seuran vuosittaisen toiminnan laajuuden mukaan. 
 
Tarkemmat tiedot näistä seura saa sarjamääräyksistä ja varsinaisen liittokokouksen 
hyväksymästä talousarviosta. 
 
Edut ja oikeudet jäsenille mm.: 

• Sääntöjen mukainen edustus- ja äänioikeus liiton vuosikokouksissa 
• Osallistumisoikeus liiton sarjoihin 
• Osallistumisoikeus/mahdollisuus ulkomailla järjestettäviin amerikkalaisen jalkapallon ja 

lippupallon otteluihin ja turnauksiin. 
• Lajitapahtumien (amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon) järjestämisoikeus Suomessa 
• Yhteinen seurojen järjestämien tapahtumien Teosto- ja Gramex sopimus 
• Seurojen vapaaehtoistoimijoiden tapaturmavakuutus 
• Seurojen vastuuvakuutus 
• Mahdollisuus osallistua liiton koulutuksiin 
• Yksi ilmainen koulutuspaikka kaikissa I- ja II-tason valmentajakoulutuksissa 
• Liiton neuvonta ja opastuspalvelut 
• Liiton yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut ja tarjoukset 
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