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02/05/12 SAJL/MS

SAJL PÄHKINÄNKUORESSA
  perustettu v.1979
 jäsenseuroja 32
 lisenssipelaajia 1900
 työntekijöitä 3 ½
 Budjetti 2012  1 000 000 €
 miehet pelaavat 4 tasolla 
 nuorten sarjat (21,19,17,15,13,11)
 naisten sarjat (am. jalkapallo ja lippupallo)
 maajoukkueet: miehet, naiset, nuoret: 19v., 17v. ja 15v. 
 lisenssipelaajien määrä yli kaksinkertaistunut vuodesta 1998           

(vuosikasvu 8%)
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TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Toiminta-ajatus

SAJL edistää amerikkalaisen jalkapallon eri lajimuotojen huippu-
urheilua, harrastamista ja toteuttamista, lisäämällä lajiosaamista 
Suomessa yhdessä laajan ja laadukkaan seurakentän kanssa sekä 
toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.

Arvot

Arvopohjamme perustuu yhdessä tekemiseen, lajirakkauteen ja 
periksiantamattomuuteen, joita ohjaavat reilun pelin periaatteet ja 
urheilun eettiset arvot.
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NUORTEN SARJAT
U21 A-nuoret (alle 21-vuotiaat), 11/7 pelaajaa)
 –  pelaavat keväällä sarjan. SM& I-div

U19 B-nuoret (alle 19-vuotiaat), 11/7 pelaajaa) 
–  pelaavat kesällä sarjan. SM& I-div

U17 C-nuoret (alle 17-vuotiaat, 11/7 pelaajaa) 
–  pelaavat kesällä sarjan. SM& I-div
 D-nuoret (alle 15-vuotiaat, 7 pelaajaa) 
– pelaavat touko-,kesä- ja elokuu- ja 

syyskuussa turnauksia.  SM& I-div
U13 E-nuoret (alle 13-vuotiaat, 7 pelaajaa)
– pelaavat touko-,kesä- ja elokuu- ja 

syyskuussa turnauksia. Ei kansallista 
mestaruutta.

U11 F-nuoret (alle 11-vuotiaat, 7 pelaajaa)
 –  pelaavat touko-,kesä- ja elokuu- ja 

syyskuussa turnauksia. Ei kansallista 
mestaruutta.



    

  

DRAFT DAYS - PELAAJAVÄRVÄYSDRAFT DAYS - PELAAJAVÄRVÄYS
- jatkuva pelaajavärväys, lajiin - jatkuva pelaajavärväys, lajiin 
mukaan kaikille tasoille mukaan kaikille tasoille 
- amerikkalainen jalkapallo on - amerikkalainen jalkapallo on 
late entrylate entry-laji-laji
- harrastamisen voi aloittaa - harrastamisen voi aloittaa 
myöhäiselläkin iällä (aikuisena)myöhäiselläkin iällä (aikuisena)
ja on silti mahdollista kehittyäja on silti mahdollista kehittyä
huipuksihuipuksi  
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