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1§ Liiton nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto r.y. 
 
Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhennys on SAJL. 
 
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. 
 
Liiton kotipaikka on Helsinki. 

 
2§ Liiton tarkoitus 

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää amerikkalaisen jalkapallon eri lajimuotojen 
huippu-urheilua, harrastamista ja toteuttamista, sekä toimia näiden lajien alalla 
toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona. 
 
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin 
periaatteet. 
 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan liitto toteuttaa 
1. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa 
2. edistämällä lajia harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla 

seurojen toiminnan tehostamista 
3. huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä 
4. laatimalla ja vahvistamalla kilpailu-, luokittelu-, ansiomerkki-, ja 

kurinpitosäännöt 
5. Ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla 

ja toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia 
6. Edustamalla jäsenliittona Suomessa Kansainvälistä liittoa ja valvomalla sen 

sääntöjen ja määräysten noudattamista 
7. huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta 

 
Toimintansa tukemiseksi Liitto voi 

• Välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä 
• Hankkia ja omistaa irtainta omaisuutta 
• Omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta 
• Vastaanottaa lahjoja ja testamentteja 
• Harjoittaa ravitsemusliikettä yhdessä liikepaikassa 
• Harjoittaa kustannustoimintaa 
• Toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia 
• Järjestää jäsenilleen matkoja lajin kansainvälisiin kilpailuihin ja tapahtumiin 
• Myydä mainostilaa Liiton järjestämissä tapahtumissa, painotuotteissa, 

peliasuissa, kotisivuilla tai muussa liiton toimintaan kuuluvassa. 
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4§ Liiton Jäsenyydet 

Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. 
 

 
5§ Liiton Jäsenet 

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, joiden 
tarkoituksena on edistää ja kehittää Liiton edustamia urheilumuotoja ja jotka 
sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä. Liiton jäseniä voivat olla myös muut 
rekisteröidyt yhteisöt. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. 
 
Liiton kokous voi yksimielisellä päätöksellä liittohallituksen esityksestä kutsua 
erityisen ansioituneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi. Liittohallitus voi 
yksimielisellä päätöksellä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. 
 
Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. Maksujen 
euromäärä seuraavalle vuodelle määrätään liiton varsinaisessa kokouksessa. 
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 
6§ Sitoutuminen antidopingtoimintaan ja keskitettyyn 

kurinpitojärjestelmään 

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
Antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen 
liiton antidopingsäännöstöön. 

 
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista 
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja 
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja 
sääntöihin sekä sen päätöksiin.  
 
Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja 
yhteisöt edellä mainittuihin antidopingsäännöstöisiin, kurinpitomääräyksiin ja 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin. 

 
 

7§ Liitosta eroaminen ja erottaminen sekä muut 
kurinpitotoimet 

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee 
voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. 
 
Jos jäsenyhdistys purkautuu, se on erotettava liitosta. 
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Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia 
velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liittohallitus 
voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.  
 
Liittohallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, jos sen jäsen ei ole 
suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä mainittuun päivämäärään 
mennessä. 
Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää 
liitto sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa 
kilpailusäännöissä, kurinpito- ja sarjamääräyksissä.  
 
Liitto voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista 
kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin 
tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos 
jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt SAJL:n sääntöjen, liikunnan 
eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. 
 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon viisi päivää 
sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kurinpitomääräysten mukaisesti. Päätöksestä 
saa valittaa liiton päättämille omille valituselimille ja / tai urheilun 
oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. 
 

8§ Liiton Hallinto 

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. 
 
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus. 
 
Liittohallitus voi delegoida tehtäviä nimittämilleen valiokunnille liiton muiden 
sääntöjen mukaisesti. 
 

9§ Liittokokous 

Yhdistyksen vuosikokous (myöhemmin liittokokous) pidetään joka vuosi marras- tai 
joulukuussa liittohallituksen kokoonkutsusta. 
 
Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin 
päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on 
jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous 
on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Kutsu liittokokoukseen on annettava tiedoksi vähintään yhtä kuukautta ennen 
kokousta edellisen liittokokouksen määräämällä tavalla tai samassa ajassa kunkin 
jäsenen postiosoitteeseen toimitetulla kirjeellä. 
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Liiton kokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on jätettävä hallitukselle kirjallisesti 
tiedoksi viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen asianomaista kokousta. 
 
Osallistumisoikeus 
Jäsenseuroilla on oikeus osallistua liittokokoukseen kahdella nimetyllä varsinaisella 
edustajalla sekä tarkkailijoilla. 
 
Jäsenen päätäntävaltaa käyttävät sen varsinaiset edustajat, tarkkailijoilla on vain 
puheoikeus. 
 
Liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, liiton puheenjohtajalla, liittohallituksen 
jäsenillä ja varajäsenillä on liittokokouksessa puheoikeus. 
 
Edellä mainitut puheoikeuden omaavat henkilöt, tai henkilö, joka on vakinaisesti liiton 
palveluksessa työsuhteessa, eivät voi toimia jäsenen varsinaisena edustajana 
liittokokouksessa. Liiton valio- ja toimikuntien jäsenet voivat toimia jäsenen 
varsinaisena edustajana liittokokouksessa. 
 
Liittokokouksessa voi liiton varsinaista jäsentä edustaa myös valtakirjalla. 
Valtakirjalla voi kuitenkin edustaa vain yhtä jäsentä, sen jäsenen lisäksi, jota 
varsinaisena jäsenenä edustaa. 
 
Äänivalta 
Liittokokouksessa on äänioikeus liiton kullakin varsinaisella jäsenellä.  
 
Äänestettäessä on äänivalta liiton kullakin liittymis- ja jäsenmaksunsa yhtä kuukautta 
ennen kokousta maksaneella liiton varsinaisella jäsenellä. Kullakin jäsenellä on kaksi 
(2) ääntä. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli 
valittavana on vain yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se 
mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
 
Liittokokouksen avaa liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen 
valitaan kokouksen puheenjohtaja tai puheenjohtajat sekä muut toimihenkilöt, 
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat ja heidän 
äänimääränsä. 
 
Liittokokouksessa 

• Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta sekä 
esitellään tilintarkastajien kertomus 

• Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
• Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi 
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• Vahvistetaan toiminta ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle 
• Päätetään liiton puheenjohtajalle ja liittohallitukselle maksettavista palkkioista 
• valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton 

puheenjohtajaksi (joka toinen vuosi) 
• Valitaan liittohallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle 
• Valitaan liittohallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuorossa olleiden tilalle. 
• Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka 

yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 
• Vahvistetaan liiton kilpailusäännöt ja sarjamääräykset 
• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

10§ Liittohallitus 

Liittohallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja, kaksi 
varapuheenjohtajaa, kahdeksan liittohallituksen jäsentä. Puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain 
on erovuorossa puolet varapuheenjohtajista ja puolet jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla 
jäsenten määrää kasvatettaessa valitaan neljä jäsentä kaksivuotiskaudelle ja kaksi 
jäsentä yhdeksi vuodeksi. Seuraavilla kerroilla jäsenet valitaan erovuorojen 
mukaisesti. 

 
Jos liittohallituksen jäsen kesken toimikauttaan on estynyt hoitamasta tehtävänsä, 
liittokokous voi valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. 
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se 
mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
 
Liittohallituksen tehtävät 

• hoitaa liiton asioita, lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti 
• ratkaisee jäseneksi pääsy- ja eroamis- sekä erottamisasiat 
• edustaa liittoa 
• valita liiton edustajat muihin yhteisöihin 
• kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä 
• valita lajipäälliköt, valiokunnat ja työryhmät 
• pitää jäsenluetteloa 
• nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt 
• hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta 
• huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja 

tilinpäätösten laatimisesta 
• vahvistaa liiton sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet 
• huolehtia arvokisojen anomisesta 
• johtaa liiton kilpailu-, koulutus- ja muuta toimintaa 
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• päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista 
• päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja 

ansiomerkkien esittämisestä 
• hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät 

 
 

11§ Nimenkirjoittaminen 

Liiton nimen kirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla ja 
yhdellä liittohallituksen jäsenellä yhdessä. Hallitus voi määrätä toimihenkilön 
kirjoittamaan liiton nimen yksin. 

 
12§ Toiminta- ja tilikausi 

Liiton toiminta ja tilikausi on kalenterivuosi.  
 

13§ Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta. 
 

14§ Liiton purkaminen 

Liiton purkamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. 
 
Liiton purkautuessa varat on luovutettava purkamisesta päättäneen liittokokouksen 
määräämällä tavalla liiton jonkin tarkoituksen edistämiseen. 
Liiton purkautumisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. 

 


