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58. ja 59. kansainvälinen kissanäyttely58. ja 59. kansainvälinen kissanäyttely58. ja 59. kansainvälinen kissanäyttely58. ja 59. kansainvälinen kissanäyttely

Lapualla 17.Lapualla 17.Lapualla 17.Lapualla 17.----18.09.201618.09.201618.09.201618.09.2016

NäyttelypaikkaNäyttelypaikkaNäyttelypaikkaNäyttelypaikka: Lapuan Patruuna-Areena,  Kustaa Tiitun tie 12,  62100 Lapua
Avoinna yleisölleAvoinna yleisölleAvoinna yleisölleAvoinna yleisölle: Molempina päivinä klo 10.00-15.00
EläinlääkärintarkastusEläinlääkärintarkastusEläinlääkärintarkastusEläinlääkärintarkastus: lauantaina 8.30-10.00, sunnuntaina 8.00-9.00
Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina päivinä.
Arvostelu alkaaArvostelu alkaaArvostelu alkaaArvostelu alkaa: lauantaina klo 10.30, sunnuntaina klo 9.30
Näyttely päättyyNäyttely päättyyNäyttely päättyyNäyttely päättyy: lauantaina viimeistään klo 16.00 ja sunnuntaina klo 15.00

Jäljempänä oleva paikalliskartta auttaa paikannusta. Lisätietoa löydät Internetistä osoitteesta
http://http://www.patruunaareena.fi/
Näyttelyhallissa on kahvio, tarvike- ja ruokamyyjiä ja käsityöläisiä. Seinäjoenseudun eläinsuojeluyhdistys ry 
huolehtii lipunmyynnistämme. 

Seinäjoen Seinäjoen Seinäjoen Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on huutava pula kissanruoasta, erityisesti seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on huutava pula kissanruoasta, erityisesti seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on huutava pula kissanruoasta, erityisesti seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on huutava pula kissanruoasta, erityisesti pentujen pentujen pentujen pentujen 
märkäruoastamärkäruoastamärkäruoastamärkäruoasta. Lapuan näyttelyssämme on kodittomille eläimille keräyspiste, johon voi ruoan lisäksi . Lapuan näyttelyssämme on kodittomille eläimille keräyspiste, johon voi ruoan lisäksi . Lapuan näyttelyssämme on kodittomille eläimille keräyspiste, johon voi ruoan lisäksi . Lapuan näyttelyssämme on kodittomille eläimille keräyspiste, johon voi ruoan lisäksi 
lahjoittaa muutakin lahjoittaa muutakin lahjoittaa muutakin lahjoittaa muutakin käyttökäyttökäyttökäyttö----kelpoista kelpoista kelpoista kelpoista tavaraa. Nyt siis penkomaan kaapit ja hankkimaan kodittomille tavaraa. Nyt siis penkomaan kaapit ja hankkimaan kodittomille tavaraa. Nyt siis penkomaan kaapit ja hankkimaan kodittomille tavaraa. Nyt siis penkomaan kaapit ja hankkimaan kodittomille 
eläimille ruokaa!eläimille ruokaa!eläimille ruokaa!eläimille ruokaa!

Eläinlääkärintarkistus / ilmoittautuminen / seuralaiskissat:Eläinlääkärintarkistus / ilmoittautuminen / seuralaiskissat:Eläinlääkärintarkistus / ilmoittautuminen / seuralaiskissat:Eläinlääkärintarkistus / ilmoittautuminen / seuralaiskissat:
Eläinlääkärintarkastus on pakollinen kaikille paikalle tuleville kissoille. Esitä kissasi rokotustodistukset, 
mahdollinen rekisterikirja sekä valkoisilta kissoilta kuulotodistus eläinlääkärin assistentille. Näyttelyssä 
noudatetaan FIFe:n ja Kissaliiton näyttelysääntöjä. Kaikilla näyttelyyn osallistuvilla yli 10 kuukauden 
ikäisillä kissoilla on oltava mikrosiru. Sääntö ei koske ennen 1.1.2002 syntyneitä kissoja. 
Seuralaiskissasta veloitamme 5€ maksun, joka maksetaan eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä. Vain 
näyttelypäällikölle etukäteen ilmoitetut seuralaiskissat mahtuvat näyttelypaikalle.
Vahvistuskirjeitä ei palauteta, vaan näyttelyyn ilmoittaudutaan erikseen. Vahvistuskirjeitä ei palauteta, vaan näyttelyyn ilmoittaudutaan erikseen. Vahvistuskirjeitä ei palauteta, vaan näyttelyyn ilmoittaudutaan erikseen. Vahvistuskirjeitä ei palauteta, vaan näyttelyyn ilmoittaudutaan erikseen. Muistathan mainita, 
mikäli olet paikalla myös sunnuntaina. Eläinlääkärin tarkastuksen yhteydessä saat näyttelyluettelon.

Rokotukset:Rokotukset:Rokotukset:Rokotukset:
Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva kissarutto- ja kissaflunssarokotus. 
Kissarutto- ja kissaflunssarokotukset on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. 
Näyttelyyn tulevilla kissoilla rokotuksen on oltava annettu viimeistään 02.09.2016. Ensimmäisen 
kerran annettu kissaflunssarokotus on voimassa vasta tehosteen jälkeen, joka on annettava vähintään 
15 vuorokautta ennen näyttelyä. Mikäli olet rokotussäännöistä epävarma, tarkista ne hyvissä ajoin 
omasta yhdistyksestäsi.

Häkit:Häkit:Häkit:Häkit:
HUOM! Häkkipöydät on järjestetty kategorioittain, Häkkien koot ovat 65 x 65 x 56 cm, ei 
kaksoishäkkejä. Ota kissallesi mukaan omat aterioimis- ja saniteettiastiat. Lauantai-iltana omat 
häkit/häkkiverhot saa jättää paikalleen. Sunnuntaina tulevat valitsevat oman paikan osallistuvan 
kissan kategorian kohdalta. Muistathan jättää häkin ja sen ympäristön siistiksi näyttelyn päätyttyä! 
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä näyttelypäällikköön.

Näyttelymme pystytystalkoot ovat perjantaina klo 17 alkaen ja purkutalkoot sunnuntaina heti 
näyttelyn päätyttyä. Apusi on tervetullutta! 

Mikäli osallistut perjantaina pystytystalkoisiin, voit sisustaa kissasi häkin jo silloin.Mikäli osallistut perjantaina pystytystalkoisiin, voit sisustaa kissasi häkin jo silloin.Mikäli osallistut perjantaina pystytystalkoisiin, voit sisustaa kissasi häkin jo silloin.Mikäli osallistut perjantaina pystytystalkoisiin, voit sisustaa kissasi häkin jo silloin.



Arvostelu:Arvostelu:Arvostelu:Arvostelu:
Kissan omistaja tai hänen valtuuttama (vähintään 15-vuotias) henkilö voi esitellä kissan tuomarille. 
Arvostelun aikana tuomaripöydän ääressä saa olla maksimissaan kaksi henkilöä. Assistentti auttaa 
tarvittaessa ja esittelee kissan, ellei kissan omistaja ole paikalla tai häntä ei löydetä ajoissa. Tuomaria 
ei tule puhutella arvostelun aikana mutta hänen kysymyksiinsä voi vastata lyhyesti. Huolehdithan, 
että kissasi on ajoissa arvostelevan tuomarin luona.

Valmistuminen:Valmistuminen:Valmistuminen:Valmistuminen:
Mikäli kissasi valmistuu näyttelyssämme, ilmoita asiasta sihteeristöön heti kissan arvostelun jälkeen. 
Erityisen tärkeää tämä on lauantaina, jotta kissa kilpailee sunnuntaina varmasti oikeassa Erityisen tärkeää tämä on lauantaina, jotta kissa kilpailee sunnuntaina varmasti oikeassa Erityisen tärkeää tämä on lauantaina, jotta kissa kilpailee sunnuntaina varmasti oikeassa Erityisen tärkeää tämä on lauantaina, jotta kissa kilpailee sunnuntaina varmasti oikeassa 
luokassa.luokassa.luokassa.luokassa. Omakissassa olevat aiemmat sertit huomioidaan, ilmoita Omakissan kautta mahdolliset 
ulkomaan sertit ennen näyttelyä.
Näyttelyssä valitaan kaksi parasta kotikissaa vain, jos ilmoittautuneita kotikissoja on vähintään 
kymmenen. Muuten näyttelyssä valitaan yksi näyttelyn paras kotikissa.

Yleistä:Yleistä:Yleistä:Yleistä:
· Muista leikata kissasi kynnet ennen näyttelyä.
· Kissan trimmaus tehdään jo kotona (mm. silmien ja korvien puhdistus sekä turkinhoito).
· Kissan on oltava näyttelypaikalla koko näyttelyn ajan.
· Poistumislupa-anomukset jätetään ruusuke/info-pöytään aamulla ennen arvostelujen alkamista.

Valokuvaaja Hannu Palomäki on paikalla molempina päivinä kuvaamassa kissoja!
Kuvia palomakiphotography.kuvat.fi

Lisätietoja:Lisätietoja:Lisätietoja:Lisätietoja: www.pohkis.fi, Facebook ja show.pohkis@gmail.com. 

Huom! Hygieniasyistä valjastelu näyttelyssämme on kielletty!Huom! Hygieniasyistä valjastelu näyttelyssämme on kielletty!Huom! Hygieniasyistä valjastelu näyttelyssämme on kielletty!Huom! Hygieniasyistä valjastelu näyttelyssämme on kielletty!

Myyntipöydät, poistumisluvat:
näyttelypäällikkö Annukka Rintakumpu
nayttelypaallikko@pohkis.fi

Näyttelyilmoittautumiset:
näyttelysihteeri Tiina Palomäki
nayttelysihteeri@pohkis.fi

Assistentit:
pääassistentti Josefiina Huhta-aho
paa-assistentti@pohkis.fi

Raha-asiat, näyttelymaksun palauttaminen:
rahastonhoitaja Jaana Korkiakoski
rahastonhoitaja@pohkis.fi

Ruusukkeet, leimat, palkinnot:
ruusukesihteeri Desirée Österåker
ruusukkeet@pohkis.fi

Mainokset, näyttelyinfo:
Taija Heikkilä
tiedottaja@pohkis.fi

Ensimmäinen kerta näyttelyssä ja/tai
muuten kysymyksiä?

Näyttelymentori Kirsi Rintapää auttaa
mentori@pohkis.fi


