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KAKSI YHDEN PÄIVÄN, 
KAHDEN SERTIFIKAATIN 
NÄYTTELYÄ
Lauantaina kategoriat 1 ja 4 sekä kotikissat, 
sunnuntaina kategoriat 2 ja 3. Näyttelyluo-
kat 1-16. 

Kotikissoista palkitaan paras pitkäkarvai-
nen ja lyhytkarvainen kotikissa, jos kotikis-
soja on ilmoitettu vähintään kymmenen.

Näyttelypaikka: Turun Messukeskus (Mes-
sukentänkatu 9–13) TURKU. Näyttely on 
avoinna yleisölle molempina päivinä klo 
10.00 - 14.00.

Näyttely päättyy: Molempina päivinä klo 
17.00. Kissa saa poistua klo 14.00 alkaen kis-
san kilpailun päätyttyä.

ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS 
JA ILMOITTAUTUMINEN
Eläinlääkärintarkastus järjestetään pisto-
kokein la klo 8.00 - 9.00 ja su klo 7.30 - 8.30. 
Kaikkien kissojen tulee saapua näyttelypai-
kalle eläinlääkärintarkastuksen aikana. Ro-
kotusten voimassaolo tarkistetaan kaikilta 
kissoilta. Arvostelut aloitetaan la klo 9.30 ja 
su klo 9.00.
Ilmoittautuminen aukeaa 20.1.2023 klo 
18.00 ja päättyy 5.3.2023 klo 23.59. Oma-
kissan kautta tehty ilmoittautuminen on ensi-
sijainen. Postitse voi ilmoittautua Kissaliiton 
näyttelylomakkeella, joka lähetetään näytte-
lysihteerille.
Ilmoittautumisajan päätyttyä hyväksytään ai-
noastaan väri- ja luokkamuutokset.

NÄYTTELYMAKSUT:
TUROKin jäsenten kissat 36 €/näyttely.
Muut 39 €/näyttely, ei-FIFé -kissa 50 €/näyt-
tely.

Kaverikissoja voidaan ottaa rajallinen määrä. 
Hinta 15 €/kaverikissa.
Leimakortilla ei voi maksaa Fifeen rekisteröi-
mättömän kissan maksua.
Siitos- ja kasvattajaluokat maksuttomia 
muun arvosteluluokan yhteydessä, muutoin 
normaali maksu. Tarkastusluokka 15 €, jos 
kissa on ilmoitettu myös arvosteluluokkaan, 
muutoin normaali maksu.
Näyttelyissä ei ole veteraaniluokkia.
Leimakoodien/korttien käyttöä ilmoittautu-
misessa ei ole rajattu. Leimakoodi kirjoite-
taan omakissaan lisätiedot kohtaan. Mak-
settaessa leimakortilla, ota kortista kuva ja 
lähetä se välittömästi näyttelysihteerille säh-
köpostitse. Tämän jälkeen leimakortti lähe-
tetään heti postitse näyttelysihteerille.
Uusia leimakortteja ei näyttelyssä enää 
myönnetä. Jo myönnetyt on mahdollista ke-
rätä täyteen yhdistyksen näyttelyissä ja käyt-
tää voimassaoloajan mukaisesti.
Kissamäärä korkeintaan 280 kissaa/pvä. 
Mahdollinen karsinta maksupäivän perus-
teella.
Näyttelymaksun eräpäivä on HETI.  
Suomen Kissaliiton ulkopuoliset näytteillea-
settajat: https://bit.ly/3OE8eLl
Paperilomakkeella ilmoitettujen kissojen 
maksuohjeet: IBAN: FI70 5710 9740 0251 77 
BIC: OKOYFIHH, viite 11442. Liitä maksukuitti 
ilmoittautumiseen.
Näyttelyluettelo on myynnissä ainoastaan 
ennakkoon, hinta 5 €. Luettelo julkaistaan 
myös sähköisenä (ei maksua). KP-, TP-, 
VP-palkinnot ja valmistumisruusukkeet sisäl-
tyvät näyttelymaksuun. KM- ja sertiruusuk-
keet ovat maksullisia. 
Pysäköintimaksun 6 € veloittaa Turun Mes-
sukeskus näyttelypaikalla. 

Tulonsa vahvistaneet
Magdalena Kudra, Puola 1, 2, 3, 4C (su) 
Iréne Eek Magnusson, Ruotsi 1, 2, 4
Nathalie Smits-Peelen, Alankomaat AR
Yulia Skabovska, Ranska 3, 4
Lena Venclíková, Tšekki AR
Martin Šanda, Tšekki 1, 2, 4
Helena Wittwer, Sveitsi AR
Jaroslav Pánek, Tšekki 1,3,4
Diana Di Natale, Italia 1,2
Joeri Vanrusselt, Belgia 3,4
Lisää tuomareita kutsutaan tarvittaessa. 
Muutokset mahdollisia. 

Näyttelypäällikkö:  
Essi Anttila, np@turok.fi, +358443648190 

Assistentit
voivat ilmoittautua suoraan pääassisten-
tille: Elina Järvinen, assistentti@turok.fi. 
Assistenteille tarjotaan pysäköinti, aamu-
pala ja lounas (ei vaihdettavissa rahaksi) 
sekä maksetaan 40 € päiväraha päivära-
han maksamisen ehtojen täyttyessä tai 
vaihtoehtoisesti 40 € työkorvaus.

Ilmoitukset näyttelyluetteloon ja 
myyntipaikkojen varaukset: 
5.3.2023 mennessä Tero Vinterbäckille: 
tero@turok.fi. 

Näyttelymentori aloittelijoille: 
hallitus@turok.fi.

Näyttelysihteeri: 
Tiina Räsänen, Puijonsarventie 21 C 17, 
70260 Kuopio
Avustava sihteeri  
Emilia Jalo, show@turok.fi
Näyttelysihteeri opastaa tarvittaessa 
näyttelyilmoittautumisissa. 

Seuraa TUROKin verkko- ja FB-sivuja. 
Kaikki näyttelyyn liittyvät uutiset, 
muutokset ym. julkaistaan em. alustoilla. 

Yhteistyöhotelli:
Scandic Atrium, 
94 €/114 €/134 €/vrk 1 hlö/2 hlöä/3 
hlöä, sis. lemmikkimaksu. Varaukset 
puhelimitse +358 2 4808 1614 tai 
sähköpostilla atrium@scandichotels.com 
tunnuksella “TUROK näytteilleasettajat”.

HUOM!

Kissaliiton hygieniaohjeet näyttelyihin: 
https://www.kissaliitto.fi/hygieniaohjeet  

Kissaliiton rokotusohjeet näyttelyihin: 
https://www.kissaliitto.fi/terveys/nayttelykissan-rokotukset

YHTEYSTIEDOT


