
 

 

SAJL  
Farmisopimus, yhdistelmä- ja seuran alempien 

sarjatasojenjoukkueita koskevat säännöt 
Hyväksytty liittohallituksessa 8.5.2021 

FARMISOPIMUS 

1 § Kaudella 2021 voi Miesten tai Naisten sarjoissa pelaavan seuran joukkue voi tehdä farmisopimuksen Suomessa eri 
tasolla pelaavan seuran joukkueen kanssa. Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen alemman sarjatason seuran 
kanssa, jonka joukkue pelaa samassa sarjassa kuin seuran oma alemmalle sarjatasolle tai toisen farmisopimusseuran 
joukkueen kanssa samalle sarjatasolle osallistuva joukkue. Seuralla voi olla siis useampikin farmisopimus kerrallaan 
voimassa liiton sarjoissa.  

2§ Näissä säännöissä Nuorella Pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, joka täyttää kyseisenä vuotena enintään 21-vuotta 
täyttävää pelaajaa, joka ei ole pelannut aikuisten maaotteluita. 

3§ Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden sarjojen jakautuessa samaan jatkokilpailuun, tai jos jompikumpi 
sopimusjoukkueista luopuu sarjasta, farmisopimus raukeaa. Sopimuksen rauetessa kaikki pelaajat palaavat takaisin 
alkuperäisen seuransa pelaajiksi ja pelioikeus farmijoukkueessa päättyy. Tässä tilanteessa pelaajat voivat siirtoajoista 
riippumatta siirtyä normaalilla kirjaamismaksulla ja ilman karenssi farmiseuraan määräaikaisesti pelikauden loppuun. 

4 § Sopimus tulee tehdä liiton toimittamalle kaavakkeelle ja se tulee vahvistaa viimeistään 31.5.2021 maksamalla 
rekisteröintimaksu liiton tilille. Sopimus tulee voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu. 

5 § Liittohallituksen vahvistama farmisopimuksen rekisteröintimaksu on 300 euroa.  

6 § Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on jommankumman sopimusosapuolen 
farmisopimuksen joukkueessa, pelioikeuden näiden sääntöjen mukaisesti toisen osapuolen joukkueessa ilman 
edustusoikeuden muutosta. 

Kansainvälisissä sarjoissa tulee huomioida pelioikeuden menetys mahdollisen seuran vaihtamisen johdosta. 

7 § Jos farmisopimuksen osapuolena olevan joukkueen ottelu on Vaahteraliigan ottelu, tulee siirtymisestä ilmoittaa 
viimeistään 24 tuntia ennen kuin pelaaja pelaa toisen seuran joukkueessa. Muissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä 
ennen peliä kirjaamalla pelaaja pelaajaluetteloon. 

Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, voidaan asia saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. 

8 § Siirtojen määrää ei ole rajoitettu, mutta ylemmän sarjatason joukkueesta siirretyistä aikuisista pelaajista voi alemman 
sarjan joukkueessa pelata samassa ottelussa enintään viisi pelaajaa ja alemman sarjatason joukkueesta siirretyistä 
aikuisista pelaajista voi ylemmän sarjatason joukkueessa pelata samassa enintään 10 pelaajaa. Siirtoja ei voi tehdä 
naisten sarjoissa 10.8.2021 jälkeen ja miesten sarjoissa 17.8.2021 jälkeen.  

9§ Pelaajan siirtyessä farmijoukkueesta toiseen pelaaja voi pelata aikaisintaan seuraavana päivänä edellisestä aikuisten 
sarjoissa pelaamastaan ottelusta.  

§ 10 Aikuisen pelaajan pelioikeus on naisten sarjoissa 10.8.2021 ja miesten sarjoissa 17.8.2021 jälkeen loppukauden 
ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen kyseisenä viimeisenä päivänä tai viimeksi tätä ennen kirjallisesti 
Liittoon ilmoittaneet. Nuori Pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös viimeisen päivänjälkeen.  

§ 11 Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus. 



 

 

§ 12 Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen nuorten joukkueissa. 
Oman seuransa nuorten joukkueissa pelaajalla on pelioikeus myös silloin, kun pelioikeus aikuisten tasolla on siirretty 
toisen seuran aikuisten joukkueeseen noudattamalla nuorten sarjoja koskevia sääntöjä.  

§ 13 Peli- tai urheilutoimintakiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa kiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa 
voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt. Pelioikeus toisessa seurassa alkaa seuraavana päivänä siitä, kun 
pelikielto alkuperäisessä seurassa päättyy tai olisi päättynyt:  

§ 14 Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on ollut ottelussa pelaavaan kokoonpanoon merkittynä. 

§ 15 Muilta osin sovelletaan liiton kilpailu- ja muita määräyksiä. 

PELINRAKENTAJAFARMISOPIMUS 

§ 1 Kilpailusääntöjen IV.A.6 Pelinrakentajat Pelinrakentajien on mahdollista kilpailusääntöjen rajoituksista poiketen pelata 
otteluita pelinrakentajan farmijoukkueessa edustusoikeuttaan rekisteröitymisseurassaan menettämättä siihen vuoteen 
asti, kun hän täyttää 24-vuotta. 

§ 2 Pelinrakentaja, josta on tehty pelinrakentajan farmisopimus voi pelata vapaasti ilman ajallisia tai muitakaan 
siirtorajoituksia koko kauden ajan. 

§ 3 Sopimus tulee tehdä liiton toimittamalle kaavakkeelle ja se tulee vahvistaa viimeistään 31.5.2021 maksamalla 
rekisteröintimaksu liiton tilille. Sopimus tulee voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu. 

§ 4 Pelinrakentajafarmisopimuksen rekisteröintimaksu on 100 euroa. 

§ 5 Muilta osin sovelletaan liiton kilpailu- ja muita määräyksiä. 

YHDISTELMÄJOUKKUEET 

§ 1 Amerikkalaisen jalkapallon aikuisten alimmalla 11vs11 ja 7vs7 sarjatasoilla, nuorten sarjoissa sekä lippupallossa 
kahden seuran on mahdollista osallistua sarjaan yhdistelmäjoukkueella. 

§ 2 Yhdistelmäjoukkueelle tulee valita seura, jota yhdistelmäjoukkue edustaa ja tämä seura myös vastaa joukkueen 
velvoitteista liittoon. 

§ 3 Yhdistelmäjoukkueesta tulee ilmoittaa vuoden 31.5.2021 mennessä tai sarjaan ilmoittauduttaessa, jos 
ilmoittautumisajankohta on myöhäisempi. 

§ 4 Yhdistelmäjoukkueesta peritään liittohallituksen vahvistama rekisteröintimaksu: 

Aikuisten sarjat 300 € 
Nuorten sarjat 100 € 
Lippupallo 100 € 

§ 5 Yhdistelmäjoukkueen kummankin seuran pelaajien edustusoikeuksiin sovelletaan aikuisten pelaajien osalta samoja 
sääntöjä kuin kakkosjoukkueeseen ja nuorten pelaajien osalta kuten kummallakin seuralla olisi oma nuorten joukkue 
kyseisessä sarjassa. 

6 § Muilta osin sovelletaan liiton kilpailu- ja muita määräyksiä. 

 

SEURAN ALEMPIEN SARJATASOJEN JOUKKUEET 



 

 

1 § Pelaajat, joiden edustusoikeus on jossain seuran joukkueessa saavat pelioikeuden alla olevan mukaisesti seuran 
toisessa joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta. 

Kansainvälisissä sarjoissa tulee huomioida pelioikeuden menetys mahdollisen seuran vaihtamisen johdosta. 

2 § Jos seuran ottelu on Vaahteraliigan ottelu, tulee siirtymisestä ilmoittaa viimeistään 24 tuntia ennen kuin pelaaja pelaa 
ylemmän sarjatason joukkueessa seurassa. Muissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä ennen peliä. 

Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, voidaan asia saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. 

3 § Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. mutta ylemmän sarjatason joukkueesta siirretyistä aikuisista pelaajista voi alemman 
sarjan joukkueessa pelata samassa ottelussa enintään 10 pelaajaa ja alemman sarjatason joukkueesta siirretyistä 
aikuisista pelaajista voi ylemmän sarjatason joukkueessa pelata samassa enintään 20 pelaajaa. Siirtoja ei voi tehdä 
naisten sarjoissa 10.8.2021 ja miesten sarjoissa 17.8.2021 jälkeen lukuunottamatta mitä 6§ alempana on todettu.  

4 § Pelaaja voi pelata aikaisintaan seuraavana päivänä edellisestä aikuisten sarjassa pelaamastaan ottelusta. Sääntö 
koskee vain niitä tilanteita, joissa pelaajaa siirretään aikuisten joukkueiden välillä. 

§ 5 Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen joukkueeseen, jossa pelaajalla on edustusoikeus. 

§ 6 Seuran alemman sarjan joukkueen kauden päätyttyä, voidaan kaikki pelaajat siirtää seuran ylempään joukkueeseen 
loppukauden ajaksi. Sääntö ei koske farmi- tai yhdistelmäjoukkueessa pelaavia toisen seuran pelaajia. 

§ 7 Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa joukkuetta pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa joukkueessa voi alkaa 
vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt. Pelioikeus toisessa joukkueessa alkaa seuraavana päivänä pelikiellon 
päättymisestä 

§ 8 Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on ollut ottelussa pelaavaan kokoonpanoon merkittynä. 

§ 9 Muilta osin sovelletaan liiton kilpailu- ja muita määräyksiä. 

 


	SAJL  Farmisopimus, yhdistelmä- ja seuran alempien sarjatasojenjoukkueita koskevat säännöt Hyväksytty liittohallituksessa 8.5.2021

