
     
 
 
 
 
 
 

 

 
Toimintakertomus 2021 
 
Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n (PSK) toimintavuodesta piti tulla aktiivinen rotujärjestö 
Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Toisin kuitenkin 
kävi, kun pandemia jatkui ja osa suunnitelluista koulutuksista sekä tapahtumista jouduttiin 
perumaan tai jättämään suunnittelun tasolle.  
 
Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset/kurssit: 
 
Rally-tokon alkeiskurssi 7.-28.3./Susanne Haanpää 
Rodunomaisten lajien alkeiskurssi 7.-21.4./Krista Leinonen 
Taipumuskoekurssi 28.4.-19.5./Krista Leinonen 
Laukauksiin tutustuminen ampumaradalla 9.5./Krista Leinonen  
Noutajakoulutus 24.5./Laura Lindgren ja Katja Kuusela 
Riistaan tutustuminen 19.8./Krista Leinonen  
Taipumuskoe 30.5. Inkoo 
Taipumuskoe 7.8. Inkoo 
Noutajakoulutus 20.9./Laura Lindgren ja Katja Kuusela 
Riistaan tutustuminen 17.10./Krista Leinonen ja Hissu Hartikainen 
Näyttelytreenit 14.11./Hissu Hartikainen 
Nosework -alkeiskurssi 17.11.-15.12./Pia Kasper 
Näyttelytreenit 28.11./Hissu Hartikainen 
Näyttelytreenit 4.12./Hissu Hartikainen 
 
 
Pandemian vuoksi pyrittiin keksimään jäsenistölle mukavia juttuja somessa. PSK:n 
Instagram -tili avattiin 14.1. ja se keräsi vauhdilla seuraajia. Sinne ladattiin paljon sisältöä. 
Huhtikuun alussa tilillä oli 500 seuraajaa ja sen kunniaksi järjestettiin kultsulaukun 
arvonnan. Instagramissa seurattiin mm. 7 viikon ajan kummipentueen kehitystä huikeiden 
kuvien kera. 
 
Facebookissa järjestettiin Vuoden Kultainen Ystävä 2020 -valokuvakilpailu, jonka finaaliin 
yhdistyksen raati valitsi 10 finalistikuvaa. Kilpailu tavoitti 126787 henkilöä ja keräsi 
yhteensä 10500 reagointia sekä kommenttia. Yli puolet ”äänistä” keräsi Arska, joka voitti 
kilpailun ylivoimaisesti. 
 
Yhdistyksen yhteistyökumppanit olivat vuoden aikana Golden Eagle ja Damikauppa. 
 
Ystävänpäivänä järjestettiin jäsenistölle Damikaupan ”ystävä” -damista arvonta 
Instagramissa ja loppuvuodessa Golden Eagle -syysarvonta ruokasäkeistä.  
 
Alkuvuodesta palkittiin perinteisellä valioitumisruusukkeella vuoden aikana Suomen valion 
arvon saavuttaneet jäsenten koirat, joita oli vain kaksi. 
 



     
 
 
 
 
 
 

 

Jäsenistön käytössä on ollut vuoden aikana kaksi kenttävuoroa; Talinhuipun 
koulutuskenttä maanantaisin klo 17-19 ja keskiviikkoisin klo 19-21 Malminkartanon 
sirkuskenttä. 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin pandemian vuoksi ulkona Talinhuipun 
koulutuskentällä 26.4. Kokous vahvisti yhdistykselle uudet säännöt, joiden suurin muutos 
on, että vuosittain tullaan jatkossa pitämään vain yksi sääntömääräinen vuosikokous. 
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 6.7.2021 ja ne astuivat heti voimaan. 
Tämän vuoksi sääntömääräistä syyskokousta ei pidetty, vaan sen asiat siirtyvät vuoden 
2022 vuosikokoukseen. 
 
Huhtikuussa Golden Ring pyysi listausta jäsenistöstämme ja vertaili listaa omaansa. Siinä 
huomattiin, että 86 Golden Ringin jäsentä on halunnut liittyä myös meidän jäseniksi ns. 
vanhalla pentuejäsenlomakkeella, mutta tieto ei ole koskaan tullut PSK:lle. Jäsenet 
syötettiin jälkikäteen PSK:n jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteristä poistettiin myös osa, jotka 
eivät ole enää GR:n jäseniä. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 550. Vuoden aikana uusia 
jäseniä liittyi 45. 
 
Toukokuussa oli aikomus järjestää Golden Ringin nimissä nuorten koirien katselmus, joka 
peruttiin alati muuttuvien koronarajoitusten vuoksi. 
 
Jäsensihteeri Virpi Kärki ilmoitti 9.8.lopettavansa jäsensihteerin tehtävien hoitamisen 
mahdollisimman pian ja tehtävät siirrettiin jo samana päivänä Anne Taipaleelle. 
 
Syyskuussa järjestettiin joukkoterveystarkastus eläinlääkäriasema Vetsonissa Espoossa, 
mihin osallistui 21 koiraa. 
 
Marraskuussa yhdistyksen joukkue edusti rally-tokon GR:n mestaruuskokeessa 
Tampereella. Joulukausi päästiin avaamaan näyttävästi perinteisellä joulukadun 
avajaisparaatilla Helsingissä. Paraatiin osallistui noin 60 kultaista joulukoiraa. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa, joista kaksi oli etäyhteyksillä 
vallitsevan tilanteen vuoksi. 
 
Yhdistyksessä rahastonhoitajana kymmenen vuotta toiminut Pia Nieminen lopetti pestinsä 
31.12. Talousasiat ja tilinkäyttöoikeus siirtyvät 1.1.2022 Laura Lindgrenille ja Katja 
Kuuselalle. 


