
     
 
 
 
 
 
 

 

 
Toimintakertomus 2022 
 
Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n toiminta vuonna 2022 oli jälleen aktiivista, vaikka 
yhdistys kärsikin vapaaehtoisten pulasta läpi toimikauden. Pienillä resursseilla onnistuttiin 
kuitenkin järjestämään jäsenille koulutuksia ja tapahtumia läpi vuoden. 
 
Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset/tapahtumat: 
 
9.3. - 4.5. Nosework -alkeiskurssi (5 krt) / Pia Kasper, Rallitassu 
30.3 PEVISA-joukkoterveystutkimus / Vetson 
25.4. - 23.5. Pentukurssi (5 krt) / Mari Kärkkäinen 
15.5. Taipumuskoe => jouduttiin perumaan maastotilanteen vuoksi  
23.5. Hakuruututreeni / Pia Nieminen ja Laura Lindgren 
1. - 15.9. Rodunomainen alkeiskurssi (3 krt) / Krista Leinonen ja Hissu Hartikainen 
12.11. Haulikon laukauksiin tutustuminen / Krista Leinonen 
17.11. PEVISA-joukkoterveystutkimus / Vetson 
 
 
Maalis- ja marraskuussa järjestettyihin PEVISA-joukkoterveystarkastuksiin osallistui 
molemmilla kerroilla 20 kultaista. 
 
Jäsenistön käytössä on ollut vuoden aikana kaksi kenttävuoroa; Talinhuipun 
koulutuskenttä maanantaisin klo 17-19 ja keskiviikkoisin klo 19-21 Malminkartanon 
sirkuskenttä.  
 
 
Muut toiminta: 
 
Alkuvuodesta palkittiin perinteisellä valioitumisruusukkeella vuoden aikana Suomen valion 
arvon saavuttaneet jäsenten koirat, joita oli vain kaksi. 
 
Facebookissa järjestettiin vuoden alussa Vuoden Kultainen Ystävä 2021 -valokuvakilpailu, 
jonka finaaliin yhdistyksen raati valitsi 10 finalistikuvaa. Kilpailun voitti toistamiseen 11-
vuotias Arska. 
 
Ystävänpäivänä järjestettiin jäsenistölle arvonta, johon Damikauppa lahjoitti Ystävä-damin. 
 
Joulukausi päästiin avaamaan näyttävästi perinteisellä joulukadun avajaisparaatilla 
Helsingissä. Paraatiin osallistui noin 40 kultaista joulukoiraa. 
 
 
Jäsenet: 
 
Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n jäsenmäärä vuoden lopussa oli 580 henkilöä. Yhdistys 
on saanut läpi vuoden uusia jäseniä (n. 5-10 jäsentä per kuukausi), joka kuvaa hyvin 
yhdistyksen houkuttelevuutta sekä yhdistyksen olemassaolon tarvetta.  



     
 
 
 
 
 
 

 

 
Jäsenkirje lähetettiin 26.10. kaikille yhdistyksen jäsenille, jonka sähköpostiosoite oli 
käytettävissä. Jäsenkirjeen aiheena oli yhdistyksen huolestuttava tilanne ja kirjeellä 
yritettiin herätellä jäsenistöä mukaan hallitukseen ja muihin vastuutehtäviin tulevalle 
kaudelle.  
 
 
Yhdistyksen kokoukset: 
 
Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Sellon 
kirjastossa 3.3.2022. Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset 
vuosikokousasiat. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous pidettiin 29.11.2022 hallituksen kokoon kutsumana. 
Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltiin hallituksen ehdotus yhdistyksen purkamisesta, sillä 
yhdistyksellä on ollut vaikeuksia löytää viime vuosina uusia aktiivisia toimijoita ja 
vastuunkantajia. Ylimääräiseen kokoukseen osallistui hallituksen ulkopuolelta neljä (4) 
jäsentä. Kokous ei kannattanut hallituksen ehdotusta yhdistyksen purkutoimenpiteisiin 
ryhtymisestä. 
 
 
Hallituksen kokoukset: 
 
Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä kolme 
kertaa. 
 
 
Yhteistyökumppanit: 
 
Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n yhteistyökumppanit olivat toimikaudella 2022 Golden 
Eagle ja Damikauppa. 
 


