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119. & 120. KANSAINVÄLINEN ROTUKISSANÄYTTELY
21.–22.4.2018 HELSINGIN MESSUKESKUS
OHJEITA NÄYTTEILLEASETTAJILLE

Näyttelypaikka on Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Lisäinfoa
www.rurok.fi tai Rurokin Facebook sivulta!
Lisätietoja Eläinystäväni tapahtumasta:
http://elainystavani.messukeskus.com/ Kissat tulee tuoda sisälle Messukeskukseen
ovesta 3.6. Tämän jälkeen jatketaan (hallissa 3 olevien koirakehien läpi) perälle halliin
2. Muista ovista ei pääse eläinten kanssa sisälle!
Auton lastin voi tulla purkamaan aamulla Pohjoisen sisäänkäynnin ja oven 3.6 välille.
Tämän jälkeen auto tulee viedä välittömästi Pohjoisen sisäänkäynnin vieressä olevaan
parkkihalliin. Pysäköintimaksu 12 € oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden
aikana. Maksu suoritetaan joko automaattiin tai sisällä lippukassaan. Maksuvälineinä
käyvät käteinen ja yleisimmät maksukortit.
Kissanomistajalle vahvistuskirje toimii kulkulupana. Vahvistuskirje tulee näyttää vahtimestarille sisääntulo ovella 3.6. Vahvistuskirje voi olla mukana joko tulostettuna tai
sen voi näyttää esim. älypuhelimen näytöltä. Huom! Vahvistuskirjeellä pääsee sisään
ainoastaan yksi kissa sekä yksi henkilö. Muiden seurueessa olevien henkilöiden tulee
ostaa ennakkoon lippu Messukeskuksen verkkokaupasta: https://shop.messukeskus.
com/tapahtumalista/lapsimessut-hupicon-outletexpo-elainystavani-2018.html
Jos lippua ei osteta ennakkoon, niin se tulee ostaa Pohjoiselta sisäänkäynniltä, josta
pääsee sisälle klo 9:00 alkaen ilman eläimiä.
Näyttely päättyy ja on avoinna yleisölle lauantaina klo 18.00 ja sunnuntaina klo 17.00.
ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS
Lauantaina 7.30–9.00 ja sunnuntaina 7.30–8.30. Sunnuntaina kaikkien kissojen
on oltava paikalla viimeistään klo 8.30 mennessä. Eläinlääkärintarkastus tehdään
pistokokeina. Rekisterikirja ja/tai rokotustodistus tarkastetaan kaikilta kissoilta.
Arvostelut alkavat lauantaina klo 9.30 ja sunnuntaina klo 9.00. Saavu paikalle ajoissa.
Esitä rokotustodistukset sekä mahdollinen rekisterikirja. Valkoisilta kissoilta (kissat,
joiden EMS-koodissa on kirjain w sekä EMS-koodittomat valkoiset kissat) vaaditaan
eläinlääkärintodistus siitä, että kissa ei ole kuuro. Yli 10 kk ikäisellä kotikissalla on
oltava eläinlääkärintodistus kastroinnista/steriloinnista. Lauantaina tarkastettujen
kissojen ei enää sunnuntaina tarvitse osallistua eläinlääkärintarkastukseen. Huomio!
1.1.2009 alkaen kissoilla pitää olla mikrosiru näyttelyssä.
ROKOTUKSET
Kissaliiton sääntö: Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva kissarutto- ja kissaflunssarokotus. Kissarutto- ja kissaflunssa-rokotukset on
annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Ensimmäisen kerran annettu
kissaflunssarokotus on voimassa vasta tehosteen jälkeen, joka on annettava vähintään
15 vuorokautta ennen näyttelyä. Viimeinen mahdollinen rokotuspäivä kissarutto ja
kissaflunssa rokotuksille ja rabiekselle, jos edellinen rokotus ei ole enää voimassa, on
6.4.2018.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu sukunimen mukaan jaettujen 3 pöydän kautta. Voit ostaa
näyttelyluettelon 5€, mikäli et ole ostanut sitä jo OmaKissan kautta ilmoittautuessasi.
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Info pöytä. Sunnuntain ilmoittautuminen tapahtuu
samalla tavalla lauantaiaamuna.
Huomaathan, että sunnuntaina kaikkien kissojen on oltava paikalla kello 8.30
mennessä. Tarkista ilmoittauduttuasi vielä näyttelyluettelosta, että kissasi tiedot ovat
oikein. Muutokset kissan tietoihin sekä luokkamuutokset on tehtävä ennen arvostelun
alkua sihteeristöön. Siitos- ja kasvattajaluokkien viimeinen korjausaika on 2 tuntia
arvostelun alkamisesta. Näyttelyssä on Rurokin infopöytä, josta voit tarvittaessa kysyä
neuvoa.
HÄKIT ovat riveissä ja näyttely on ns. norminäyttely eli häkkiverhot kolmella seinällä.
Häkkejä ei ole numeroitu valmiiksi, mutta jokaiseen riviin on merkitty mitä kategoriaa
siihen laitetaan. Eli kun löydät oman kategorian kohdan, ota ensimmäinen vapaa
häkki siitä rivistä. Älä jätä väliin turhia tyhjiä häkkejä! Omaa häkkiä saa käyttää
ainoastaan, jos on sen ilmoittautumislomakkeessa merkinnyt. Huomioithan, että

myös oma häkki yhdelle kissalle pitää mahtua yhden häkinkokoiselle paikalle ja sen
minimikoko on 50x50x50. Omiin tuplahäkkeihin näyttelysääntöjen mukaisesti kissoja.
Ota mukaan kissallesi omat aterioimis- ja saniteettiastiat. Muistathan jättää häkin ja
sen ympäristön siistiksi näyttelyn päätyttyä! Roskisten viereen varataan ämpärit, jotka
on tarkoitettu vesiastioiden tyhjentämistä varten. Lauantai-iltana saa häkkiverhot
jättää paikalleen. Sunnuntaina tulevat valitsevat oman häkin oman rodun kohdalta.
Huolehdi myös, että kissan numero tulee häkkiin.
YLEISTÄ
Kissasi on oltava näyttelypaikalla koko näyttelyn ajan. Poistumisluvan voi antaa vain
erittäin painavasta syystä näyttelypäällikkö Jukka Laine 044 930 6273. Huomioithan,
että poistumislupa anotaan aamulla ennen arvostelun alkamista. Näyttelypaikalla
kissan saa siirtää numeronsa mukaisesta häkkipaikasta toiseen ainoastaan näyttelypäällikön luvalla.
Huom muuttunut sääntö: NTK tiedote 4/2016: Kissojen tulee olla näyttelypaikalla
näyttelyn päättymiseen asti. Kissan aikaisempaan poisviemiseen on anottava kirjallisesti lupa näyttelyjohdolta ennen arvostelun alkua. Mikäli poistumislupaa on haettu,
kissa ei voi osallistua tuomarin paras valintaan.
NÄYTTEILLEASETTAJA: Mikäli anot kissallesi poistumislupaa näyttelystä, se ei
voi osallistua tuomarin paras -valintaan. Mikäli paneelissa on kissa, jolle on haettu
poistumislupa, voidaan sen näyttelytulos hylätä.
ARVOSTELU
Mikäli anot kissallesi poistumislupaa näyttelystä, se ei voi osallistua tuomarin paras
valintaan (katso tarkemmat tiedot Kissaliiton sivuilta, NKT:n tiedot 4/2106 (http://
www.kissaliitto.fi/category/toimikuntien-tiedotteet/nayttelyt)
Näyttelyssä omistajat esittelevät itse kissansa tuomarille, jolloin on omistajan vastuulla huolehtia kissa ajallaan arvostelevan tuomarin luo. Assistentti auttaa tarvittaessa.
Arvostelutilaan voi mennä vain yksi vähintään 15-vuotias henkilö, joko kissan omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
Mikäli kissan omistaja ei ole paikalla, kun kissan on aika mennä arvosteluun,
assistentti esittää kissan. Mikäli tuomari on jo aloittanut kissan arvostelun, omistaja
ei voi enää tulla assistentin tilalle. Tuomaria ei saa puhutella arvostelun aikana, mutta
tuomarin kysymyksiin voi lyhyesti vastata. Huomaa myös, että kissaa ei saa kutsua
edes lempinimeltä arvostelun aikana. Huolehdithan että kissasi on ajoissa arvostelevan tuomarin luona.
Muistathan leikata kissaltasi terävät kynnenkärjet! Myös kissan trimmaus tehdään
jo kotona. Hygieniasyistä valjastelu näyttelyssämme on kielletty! Kissalla on oltava
vettä, ruokaa ja hiekka-astia. Käytäthän omia leluja ja huolehdi sopivasta lämpötilasta. Muistathan, että kissan hyvinvointi on etusijalla, niin näyttelyssä kun näyttelymatkallakin!
Huom! Yhden kissan näyttelymaksu sisältää yhden ihmisen pääsylipun. Sisään
pääsee siis yksi ihminen / näyttelyyn ilmoitettu kissa. Mikäli yhden kissan mukana
saapuu näyttelyyn useampi ihminen, on muiden ostettava pääsylippu ennakkoon
Messukeskuksen verkkokaupasta (osoite löytyy tämän info-kirjeen alusta). Pääsylipun
voi ostaa myös Pohjoiselta sisäänkäynniltä klo 9.00 alkaen.
TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT:
Näyttelysihteerit: Kati Nieminen, show@rurok.fi
Tiina Kajoranta, 040-5540933, show@rurok.fi
Näyttelypäällikkö: Jukka Laine 044 930 6273
Pääassistentti: Kaisa Savolainen, Lolcats.cattery@gmail.com
Raha-asiat: Sinikka Laine 050 511 1399
Luettelo sisältää molemmat päivät 3 € serttiruusukkeet ja EX1 ruusukkeet 3 €, ex2 ja
pienet ruusukkeet 2 €. VP, TP ja BIS ilmaisia.

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

