
 

Kansainväliset rotukissanäyttelyt 
Turussa 21. ja 22.11.2020 
 
Kaksi yhden päivän, kahden sertifikaatin näyttelyä 

Lauantaina kategoriat 2 ja 3, sunnuntaina kategoriat 1 ja 4 sekä kotikissat. Näyttelyluokat 1–16. 

Kotikissoista palkitaan paras kotikissa molemmissa sunnuntain näyttelyissä. 

Näyttelypaikka: Turun Messukeskus (Messukentänkatu 9–13) TURKU 

Näyttely ei ole avoinna yleisölle. 

Näyttely päättyy: Molempina päivinä klo 17:00. Kissa saa poistua, kun sen kilpailu on päättynyt. 
 
 

Eläinlääkärintarkastus ja ilmoittautuminen 
lauantaina 8–9:30 ja sunnuntaina klo 8–9. 
Arvostelut aloitetaan la 10:00 ja su 9:30.  

 
Ilmoittautumisaika 1.-25.10.2020. Omakissan 
kautta tehty ilmoittautuminen on 
ensisijainen. Postitse voi ilmoittautua 
Kissaliiton näyttelylomakkeella, joka 
lähetetään näyttelysihteerille. 
 
Näyttelymaksut (1 näyttely / 2 näyttelyä):  
 

Turokin jäsenten kissat 38 €/68 €. 
Muut 40 €/74 €, ei-FIFé - kissa 50 €/100 €. 
Kaverikissoja voidaan ottaa rajallinen määrä. 
Hinta 15€/kaverikissa. 
Leimakortilla ei voi maksaa Fifeen 
rekisteröimättömän kissan maksua. 
Siitos- ja kasvattajaluokat maksuttomia muun 
arvosteluluokan yhteydessä, muutoin 15 €. 
Tarkastusluokka 15 €, jos kissa on ilmoitettu 
myös arvosteluluokkaan, muuten normaali- 
maksu. 
Näyttelyissä ei ole veteraaniluokkia. 
Leimakortit ovat käytössä ajalla 1.–7.10., 
leimakortteja korkeintaan 
2kpl/näytteilleasettaja. 
 

Kissamäärä korkeintaan 250 kissaa/pv. 
Mahdollinen karsinta ilmoittautumispäivän 
perusteella. 

 

Maksa näyttelymaksut ilmoittautumisen 
yhteydessä. Näin varmistat kissasi 
mukanaolon.  
Paperilomakkeella ilmoitettujen kissojen 
maksuohjeet:  
IBAN: FI70 5710 9740 0251 77 
BIC: OKOYFIHH, viite 11442 
Liitä maksukuitti ilmoittautumiseen. 
 

Näyttelyluettelo ennakkoon maksettuna 2€ 
ja paikan päällä ostettuna 5€. Myös 
sähköinen luettelo saatavilla (ei maksua). 
KP-, TP-, VP-palkinnot ja valmistumis-
ruusukkeet sisältyvät näyttelymaksuun. 
Sertiruusukkeet ovat maksullisia. 
Pysäköintimaksun 6 € veloittaa Turun 
Messukeskus. 

 

Näyttelysihteeri:  

Terhi Lång, Kotisalontie 18, 30100 Forssa,  

puh +358 40 580 7786, 
turok.nayttely@gmail.com 

 

Kissaliiton hygieniaohjeet näyttelyihin: 

https://www.kissaliitto.fi/hygieniaohjeet 

Kissaliiton rokotusohjeet näyttelyihin: 

https://www.kissaliitto.fi/terveys/nayttelyk
issan-rokotukset 

 

 
 
 
 

TUOMARIT 
 

Michael Edström (SE) AB 

Mira Fonsén (FI) AB  

Sanna Hietala (FI) 3  

Veikko Saarela (FI) AB 

Caroline Stoa (NO) 1,2,4 

Suvi Svensk (FI) 3 
 
Huom! Tuomareita kutsutaan lisää 
koronarajoitusten mukaan. 
 
 
 
 
Seuraa Turokin koti- ja FB-sivuja. Kaikki 
näyttelyyn liittyvät uutiset, muutokset 
yms. julkaistaan em. alustoilla. 
Näyttelyssä tulee olemaan tarjolla 
runsaasti käsidesiä ja maskeja. Tilat ja 
kulkureitit suunnitellaan turvallisiksi. 
Noudatathan kaikkia järjestäjien ja 
viranomaisten ohjeita. 
Henkilömäärää/kissa voidaan joutua 
rajoittamaan. 
 
Yhteistyöhotelli: ilmoitetaan Turokin 
kotisivuilla mahd. pian.

Näyttelypäällikkö: Sivu Sippola, puh +358 45 674 7894 suvi.sippola72@gmail.com 
 
Assistentit voivat ilmoittautua suoraan pääassistentti Jonna Varhamalle varhama@iki.fi 
Assistenteille tarjotaan pysäköinti, aamupala ja lounas sekä leimakortti TUROKin näyttelyyn tai 30 €. 

 

Palkinnot ja ruusukkeet ovat erittäin tervetulleita. Ne pyydetään ilmoittamaan 1.11.2020 mennessä 
osoitteella: Elena Korpela, +358 40 5672659, ruusuke.turok@gmail.com 

 

Ilmoitukset näyttelyluetteloon tulee toimittaa 1.11.2020 mennessä näyttelypäällikölle. 

Myyntipaikat (rajallisesti): Varaukset 1.11.2020 mennessä ruusuke.turok@gmail.com 

 
Näyttelymentori ensikertalaisille: Vanessa Ruuskanen 
vanessa.ruuskanen@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  www.turok.fi 
Turun Rotukissayhdistys 

Åbo Raskattförening rf 
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