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1. Tavoitteet 
 
Suomen Partacolliet ry:n (jäljempänä yhdistys) aluetoiminnan tavoitteena on 
 

 laajentaa yhdistyksen toimintaa eri puolille Suomea 

 hankkia uusia jäseniä yhdistykseen 

 muodostaa yhteyshenkilöistä ja muista alaosastojen aktiivihenkilöistä verkosto, jota 
voidaan käyttää apuna yhdistyksen tapahtumien järjestämisessä. 

 
2. Alaosastojen asema 
 
Alaosaston voi muodostaa tekemällä ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle uudesta alaosastosta. 
Tällöin tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: 
 

 alaosaston nimi ja kotipaikka/toiminta-alue 

 yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. 
 
Ilmoituksen saatuaan hallitus hyväksyy uuden alaosaston. Yhteyshenkilön yhteystiedot voidaan 
julkaista Partis-lehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. Samalla toiminta-alueella ei voi olla 
useampia alaosastoja. 
 
Alaosastot voivat päättää itse oman nimensä. Yhdistyksen ulkopuolella alaosastoista käytetään 
nimitystä Alaosastonnimi, Suomen Partacolliet ry:n alaosasto. 
 
Alaosastot voivat järjestää itsenäisesti rotujärjestön periaatteiden mukaista toimintaa. Virallisia 
kokeita ja kilpailuja voi kuitenkin järjestää vain rekisteröitynyt yhdistys, joten tällaiset tulee 
järjestää yhdistyksen nimissä ja anoa koe- ja kilpailutoimikunnan kautta. Alaosastot voivat hankkia 
itse rahoitusta toimintaansa. Mikäli alaosasto ei halua avata omaa tiliä taloudenhoitoaan varten, 
tulot voidaan tarvittaessa kierrättää yhdistyksen tilien kautta. 
 
Alaosastot voivat myös järjestää toimintaa yhdistyksen nimissä yhdistyksen hallituksen 
toivomuksesta tai omasta pyynnöstään, jolloin hallitus hyväksyy tapahtuman ja sen budjetin 
etukäteen, ja tapahtuman taloudenhoito tapahtuu yhdistyksen tileillä. Alaosasto raportoi 
jälkikäteen yhdistykselle tapahtuman onnistumisesta ja varainkäytöstä. 
 
Mikäli joku yhdistyksen jäsen on kiinnostunut aluetoiminnasta, mutta alueelta ei löydy muita 
toiminnasta kiinnostuneita partacollieharrastajia, kyseinen jäsen voi kuitenkin ilmoittautua 
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halukkaaksi yhteyshenkilöksi alueelleen. Häneen voi tuolloin ottaa yhteyttä, mikäli uusia 
halukkaita ilmaantuu myöhemmin. 
 
3. Alaosastojen jäsenet 
 
Alaosastoihin ei erikseen liitytä jäseniksi eivätkä ne saa periä jäsenmaksua. Alaosaston toimintaan 
osallistuvien edellytetään kuitenkin liittyvän yhdistyksen jäseniksi. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat 
oikeutettuja osallistumaan alueensa alaosastotoimintaan. 
 
4. Yhdistyksen tuki alaosastoille 
 
Yhdistys tukee alaosastoja 
 

 ilmoittamalla kotisivuillaan ja Partis-lehdessä alaosaston tapahtumista 

 antamalla jäsenrekisterinsä yhteyshenkilön käyttöön, jotta tämä voi ottaa yhteyttä 
alueensa partacollienomistajiin. (Tämä tapahtuu niin, että yhteyshenkilölle toimitetaan 
vain suunnitellulla toiminta-alueella asuvien jäsenten tiedot, mikäli jäsen ei ole kieltänyt 
tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttamisen kieltäminen on mahdollista jäseneksi 
liittyessä tai milloin tahansa ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin. Asiasta muistutetaan 
säännöllisesti Partis-lehdessä alaosastopalstalla. Yhteyshenkilö ei ylläpidä erillistä rekisteriä 
alaosaston toimintaan osallistuvista, vaan pyytää tarvittaessa yhteystietoja 
jäsensihteeriltä.) 

 neuvomalla tapahtumien järjestämisessä sekä 

 antamalla rahatilanteen niin salliessa taloudellista tukea toiminnan käynnistämiseen tai 
muun toiminnan järjestämiseen. 

 
Yhdistyksen hallituksessa toimii aluetoimintavastaava, joka on alaosastojen ensisijainen 
yhteyshenkilö yhdistyksessä. Lisäksi hän 
 

 pitää yllä listaa toimivista alaosastoista 

 toimittaa listojen päivitykset Partis-lehteen ja yhdistyksen kotisivuille 

 kokoaa Partis-lehteen aluetoimintapalstaa 

 neuvoo toiminnan käynnistämisessä 

 pyrkii aktivoimaan alaosastoja pitämään yllä toimintaansa. 
 
5. Alaosastojen velvollisuudet 
 
Alaosastojen tulee 
 

 toimittaa vuoden lopussa lyhyt selostus vuoden aikana järjestämistään tapahtumista 
osallistujamäärineen 

 ilmoittaa yhteyshenkilön tai hänen yhteystietojensa muutoksista aluetoimintavastaavalle 

 ilmoittaa toiminnan päättymisestä hallitukselle. 
 
 



SUOMEN PARTACOLLIET RY. 

 

Alaosastojen toivotaan 
 

 avustavan yhdistystä, mikäli yhdistys järjestää ko. alaosaston toiminta-alueella omia 
tapahtumiaan 

 tiedottavan tulevista tapahtumistaan yhdistyksen kotisivuilla ja Partis-lehdessä (mikäli 
alaosasto järjestää toimintaa yhdistyksen nimissä, lehdessä tiedottaminen on pakollista) 

 olevan pentuvälityksen ja kasvattajien käytössä, mikäli ko. alueella asuvat partacollien 
hankinnasta kiinnostuneet haluavat tutustua rotuun. 

 

 


