
TOIMINTAKERTOMUS 2018

Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK) järjestää jäsenilleen tapahtumia, koulutuksia ja erilaisia 
kursseja.

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota toimintaa mahdollisimman laajasti rajoittumatta mihinkään 
tiettyyn lajiin sekä saada jokainen toimialueella asuva kultaisennoutajan omistaja liikkeelle ja 
mukaan harrastamaan.
Jäsenmäärä vuonna 2018 oli 436 jäsentä.



Vuoden 2018 hallituksen kokoonpano:
Laura Lindgren puheenjohtaja
Katri Lehtonen varapuheenjohtaja (toimikausi 2018-2019)
Hissu Hartikainen sihteeri (toimikausi 2017-2018)
Aija Harmaakari hallituksen jäsen (toimikausi 2017-2018)
Raija Kauppinen hallituksen jäsen (toimikausi 2017-2018)
Anne Laukkanen hallituksen jäsen (toimikausi 2018-2019)

Muut toimihenkilöt:
Kati Kaihovirta Mejä
Kati Kujala Nome 
Kati Kaihovirta jäsensihteeri
Hissu Hartikainen Näyttely/trimmaus –yhteyshenkilö
Sanna Ylhäinen TOKO 

Tia-Maria Kranttila ArTo
Pia Nieminen taloudenhoitaja

YHDISTYKSEN TOIMINTA

PEVISA joukkokuvaus 10.3.2018 toimitettiin eläinlääkäriasema MEVETissä. PEVISA-tarkatus 
tehtiin 37 koiralle. Osallistui myös hallituksen jäseniä jotka jakoivat infoa sekä PSK:sta että itse 
tarkastuksesta.

 

LAJITOIMINTA

ARTO – arkitoiminta

 Tia-Maria Kranttila

 Anu Peräsalo

Koiran kotihierontakurssi järjestettiin 13.1.2018.

Joulukadun avaus jossa mukana runsaat 40 kultaistanoutajaa.

MEJÄ

 Kati Kaihovirta
 Annika Böhling
 Irene Tammi 
 Terhi Aho



Toimikunta kokoontui keväällä 26.4.2018.
Toimikunta järjesti lajiin tutustumispäivän 16.6.2018, johon osallistui 5 innokasta koirakkoa.
Lisäksi järjesttiin lajiin tutustumispäivän osallistujille kimppatreenit 22.9.2018, johon osallistui 
kurssilaisista vain 1 koirakko. Järjestäjät ottivat myös omat koiransa mukaan kimppatreeneihin.

NOU – NOME 

 Kati Kujala

 Tina Sihvo

NoMe toimikunta osti riistaa ja toimitti sen yhdistyksen varastoon. Näin saimme riistaa sekä 
myyntiin että kursseille. Kokeita ei järjestetty vuonna 2018.

Järjestettiin alkeiskurssi, riistaantutustumiskurssi, 2 x noutamisen ABC ja kurssit täyttyivät 
välittömästi kun ilmoitus oli julkaistu.

NÄYTTELYTOIMINTA

CLUB SHOW järjestettiin Kennelliiton tilassa Klaukkalassa 24.11. ja siihen osallistui 126 koiraa. 
Tuomarina toimi Giovanni Monteverde Italiasta. Saimme paljon positiivista palautetta näyttelyn 
jäjestelyistä, sekä parkkeerauksesta että itse näyttelystä. Tästä suurkiitos erityisesti Hissu 
Hartikaiselle. Koko hallitus oli näyttelypäivänä mukana erilaisissa tehtävissä ja kaikki saatiin vietyä
läpi kunnialla.

TOKO JA RALLYTOKO

 Sanna Ylhäinen

 Tarja Joensuu

 Mari Kärkkäinen

 Raija Kauppinen

 Camilla Lith

 Paula Moisio

 Elli Pehkonen

tokon alokasluokan kurssi maalis-huhtikuu

kisatreenit aloluokkaan meneville

nuorten koirien peruskurssi

rallytokon alkeiskurssi syyskuu

Rallytokon mestaruuskokeessa 15.9. PSK:n joukkue oli toisella sijalla vain pisteen erolla 
voittajajoukkueeseen (kennel Pepstep).

AGILITY ja PALVELUSKOIRALAJIT

Ei toimintaa kummassakaan lajissa.

PSK kiittää kaikkia yhdistyksen toimintaan osallistuneita menneestä vuodesta.
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