
Tervetuloa!

Ilmoittautuminen 01.10. klo 18.00 - 31.10.2022 ensisijaisesti Omakissan 
kautta https://omakissa.kissaliitto.fi/. Ilmoittautuminen päättyy 31.10 tai 
mikäli kissamäärä tulee aikaisemmin täyteen. Postitse suoraan 
näyttelysihteerille: Anna Korhonen, Savottatie 45 D 16, 90420 Oulu. Paperi-
ilmoittautumisiin lomake ja ohjeet: http://www.kissaliitto.fi/nayttelyt. 
Myöhässä tulevia kirjeitä ei hyväksytä. Paperi-ilmoittautumisen voi lähettää 
myös sähköpostitse porok.nayttely@gmail.com

Näyttelypaikka: Zemppi Areena, Pekurintie 2, 90450 Kempele
Näyttely on avoin yleisölle klo 10-15 molempina päivinä.
Näyttelyluokat 1-17
Kategorian parhaat tullaan valitsemaan erikseen kategorioista 1, 2, 3 ja 4
Lauantai
8.30 – 9.45 Eläinlääkärintarkistus ja ilmoittautuminen
10.00 – 14.30 Arvostelut ja tp-valinnat
15.00 Paneeli
17.00 Näyttely päättyy
Sunnuntai
8.00 – 8.45 Eläinlääkärintarkistus ja ilmoittautuminen
9.00 – 14.00 Arvostelut ja tp-valinnat
14.30 Paneeli
16.00 Näyttely päättyy

Myönnämme aikaisemman poistumisluvan niille kissoille, jotka eivät ole nominoituja
erikseen ilmoitettuna ajankohtana ennen paneelia.

Näyttelypäällikkö:
Milla Kuusisto-Jauhiainen pj.porok@gmail.com, 050 3701780 
Näyttelysihteeri ja raha-asiat:
Anna Korhonen porok.nayttely@gmail.com, 050 410 9010
Pääassistentti: 
Kirsi Ovaskainen kirsi.ovaskainen@gmail.com
Assistentti-ilmoittautumiset suoraan pääassistentille. Assistenteille 
tarjotaan lounas ja maksetaan kulukorvaus 40€ tai leimakortti/päivä.

Näyttelymaksut:
• 40€/kissa/pv 
• POROK-jäsenet 35€/kissa/pv
• FIFen ulkopuolisilta 55€/kissa/pv 
• tarkistusluokka arvostelun yhteydessä 15€ 
• veteraaniluokka perusarvostelun yhteydessä 20€, erikseen 40/35€
• kasvattaja- ja siitosluokat ovat maksuttomia jos kissa osallistuu 

muuhun luokkaan. Pelkkä kasvattaja- tai siitosluokka 40€/35€
• Kaverikissat sovittava erikseen näyttelypäällikön kanssa
• Näyttelymaksuun kuuluu ruusukkeet. Näyttelyluettelo on 

elektroninen ja paperisen voi halutessaan ostaa erillistä maksua
vastaan 

• Näyttelymaksut maksetaan Omakissa-järjestelmän antamien 
ohjeiden mukaisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Leimakortilla 
maksettaessa se tulee toimittaa näyttelysihteerille postitse 
viipymättä. Paperilomakkeella ilmoitettavien kissojen 
näyttelymaksut maksetaan POROKin tilille 
BIC OKOYFIHH, FI79 5741 4020 1250 71, käyttäen viitteitä 5050/ei-
jäsenet ja 5555/POROK jäsenet. Maksukuitti tai leimakortti on 
lähetettävä ilmoittautumislomakkeen liitteenä. 

Pohjoisen Rotukissayhdistyksen 68. ja 69. 
kansainväliset rotukissanäyttelyt 10.-11.12.2022 Kempeleessä
Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina päivinä

Näyttelyyn otetaan enintään 380 kissaa. Karsinta suoritetaan Omakissa-
ilmoittautumis- ja maksupäivän/paperilomakkeen saapumispäivän 
perusteella.

HUOM! Veteraani- ja tarkistusluokkiin tulee tehdä Omakissassa erilliset 
ilmoittautumiset, myös kasvattajaluokkaan mikäli kasvattajalla ei ole 
näyttelyyn ilmoitettuna nimissään olevaa kissaa.
Vain väri- ja luokkamuutokset ovat mahdollisia 31.10.2022 jälkeen. 
Muutokset ja tiedustelut sähköpostitse porok.nayttely@gmail.com

Hotelleja:
www.booking.com

Tulonsa vahvistaneet tuomarit

Ulrika Eriksson (SE) 3, 4
Olga Komissarova (EE) AR
Anne Paloluoma (FI) 1, 2, 3, C
Martti Peltonen (SE) AR
Marco Scaglia (IT) 3, 4
Caroline Stoa (NO) 1, 2, 4
Marteinn Tausen (IS) AR
Marina Vinkel (EE) AR

Lisää tuomareita kutsutaan.
Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kissaliiton ja FIFén näyttelysääntöjä. Eläinlääkärintarkistus pistokokein, rokotukset/todistukset
tarkistetaan kaikilta näyttelytilaan tulevilta kissoilta. Rokotussäännöt sekä näyttelyssä tarvittavat pakolliset todistukset Suomen 
Kissaliiton kotisivuilta (www.kissaliitto.fi). Häkkien koot 65x65x55 cm. Omat häkit ilmoitettava. Oman häkin minimikoko 50x50x50 cm. 
Häkkipaikat on numeroitu, eikä häkkipaikkoja saa ilman näyttelypäällikön lupaa vaihtaa.

Näyttely järjestetään viranomaisohjeet huomioiden, minkä vuoksi myös oikeus kutsussa olevien tietojen muutoksiin pidätetään.
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