
173. & 174. KANSAINVÄLISET ROTUKISSANÄYTTELYT 
28.-29.1.2023 P0RVOOSSA
Näyttelymaksut
• SUROKin jäsenten kissat: 37€ / kissa / näyttely
• Muut FIFe-jäsenet: 40€ / kissa / näyttely
• FIFen ulkopuolisilta 50 €/ kissa / näyttely
• Veteraaniluokka perusarvostelun ohella 10 € / kissa, 
ainoana arvosteluna normaali näyttelymaksu.
• Tarkistusluokka erikseen 25 €, arvostelun yhteydessä 
15 €.
• Kasvattaja- ja siitosluokat ovat maksuttomia, jos kissa 
osallistuu muuhun luokkaan.
• Näyttelyyn ei oteta kaverikissoja.
• Näyttelyluettelo Omakissan kautta tilattuna ja mak-
settuna 5 €. Luettelo on yhdistetty ja kattaa molemmat 
näyttelyt. Ilmainen sähköinen luettelo julkaistaan 
kotisivuilla 28.1.2023 aamulla. 
• Serti- ja valmistumisruusukkeet ovat maksuttomia 
(vaihdettavissa leimoihin). Myös leimakortit käytössä!

Ilmoittautumiset ensisijaisesti Omakissa-järjes-
telmän kautta.  Ilmoittautumiset vain PINK-näyt-
telyyn, josta molempiin näyttelyihin tulevat kissat 
kopioidaan BLACK-näyttelyyn. 
Näyttelymaksujen eräpäivä on HETI. Jos maksat lei-
makortilla, postita se VÄLITTÖMÄSTI ilmoittautumisen 
jälkeen näyttelysihteerille nimelläsi varustettuna. Muut 
kuin luokka- ja värimuutokset on tehtävä viimeistään 
13.1.2022.
Mikäli ilmoittautuminen Omakissa-järjestelmän kautta 
ei onnistu, voi ilmoittautumisen tehdä kirjallisesti 
kotimaisten näyttelyiden ilmoittautumislomakkeella.  

Näyttelymaksutili: IBAN: FI42 5620 0920 5942 48, 
SWIFT/BIC: OKOYFIHH, viitenumerot SUROK jäsen 
202316, muu FIFe jäsen 01135, FIFen ulkopuolinen 
03133. 
Merkitse ilmoittautumislomakkeeseen ilmoittaudutko 
1 vai 2 näyttelyyn. Kopio maksukuitista on liitettävä 
paperisen ilmoittautumisen mukaan.

Leimakortit/ -koodit ja paperiset ilmoittautumi-
set lähetetään näyttelysihteerille: 
Eeva Lindblom, Kantohaka 4 H 31, 02410 KIRKKONUM-
MI, 050-346 6746, show@surok.fi . 

Mahdollinen karsinta suoritetaan näyttelymaksun mak-
saneiden osalta ilmoittautumispäivän (Omakissassa) 
perusteella – mukaan otetaan 400 kissaa / näyttely 
(max. 200 kissaa hallissa / päivä). Luokkamuutokset 
näyttelysihteerille vain sähköpostilla show@surok.fi.
 

Kategorioittain jaetut 
näyttelyt, mahdollisuus  

2 sertiin samana päivänä.

Kategoriajako: lauantai kategoriat 2&3, 
sunnuntai kategoriat 1&4 sekä kotikissat 

Paikka:  Porvoon Taidetehdas, 
Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo
Näyttelyluokat: 1-17 
Ilmoittautumisaika: 1.-22.12.2022 

Näyttelyssä noudatetaan FIFen ja 
Kissaliiton sääntöjä. Omistajat voivat 
itse esitellä kissansa tuomarille.

Tulonsa vahvistaneet tuomarit
Mats Askett SE 1,2
Bjarne Wikström FI  1,2
Britta Busse DE Allround
Michael Edström SE Allround
Geir Edvardsen NO 1,2
Thea Friskovec-Keller CH Allround
Zvezdan Memedov SE 1,2
Sabine Mösch CH Allround
Anne Paloluoma FI 1,2,3,C
Katja Patrikainen FI (LA) 3
Martti Peltonen SE B,2,3,4
Susanna Piispanen FI (SU) 4
(Muutokset mahdollisia)

Eläinlääkärin tarkastus  
kumpanakin päivänä klo 7:30 - 8:30. 
Rokotusten/todistusten tarkistus on pakollinen kaikille 
osallistuville kissoille. Eläinlääkärintarkastus pistokokein. 
Viimeinen mahdollinen rokotuspäivä näihin näyttelyihin 
on perjantai 13.1.2023. Kissalla on oltava eläinlääkärin 
merkinnän mukaan voimassa oleva kissarutto- ja 
nuharokotus (herpes ja calici). Ensimmäisen kerran 
annettu kissanuharokotus on voimassa vasta toisen 
rokotuskerran jälkeen (=vahvistusrokotus).

Arvostelu alkaa: kumpanakin päivänä klo 9:00.
Näyttely päättyy:  viimeistään klo 18. Nominoimatto-
mille kissoille myönnetään poistumislupa aikaisintaan 
yleisöajan päätyttyä.
Avoinna yleisölle: molempina päivinä klo 10-15

Häkkien koko: 65x65x56 cm. Ei kaksoishäkkejä.

Assistenttien ilmoittautuminen  ilmoittautuminen 
22.12.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
assistentit@surok.fi (ilmoita myös mahdollinen erityis-
ruokavalio). Assistenteille tarjotaan lounas ja maksetaan 
osapäiväraha (40 € tai näyttelykoodi / päivä).

Rotupöydät ja myyntipaikat: Varaukset 22.12.2022 
mennessä. Rotupöydät 10 € / päivä, kaupalliset paikat 
sopimuksen mukaan (kalusteet eivät sisälly hintoihin). 
Varaukset: kauppiaat@surok.fi.
 

Tervetuloa idylliseen  
Porvooseen!

Lisätietoja
Pia Nyman (yhdistyksen puheenjohtaja) 
p. 050 5432 987, puheenjohtaja@surok.fi 
Paula Puotiniemi (näyttelypäällikkö) 
p. 0400 431655, nayttelypaallikko@surok.fi 
Eeva Lindblom (näyttelysihteeri), 
show@surok.fi, p. 050-346 6746
Kirsi Ovaskainen (pääassistentti), 
assistentit@surok.fi 
Sari Sinkko (raha-asiat),
 rahastonhoitaja@surok.fi 

Hotelleja: www.hotels.com, 
www.booking.com

TERVEELLINEN 
ALKU UUDELLE 
ELÄMÄLLE
Varhaisessa iässä kissanpentusi on haavoittuvimmillaan. 
Sen ruoansulatusjärjestelmä ja vastustuskyky sekä aistit 
ja hermosto ovat hyvin herkässä vaiheessa ja vasta kehit-
tymässä.

ROYAL CANIN® -ruokavalioiden sisältämä erityinen 
ravintoaineyhdistelmä tukee kissanpentusi vastustuskyvyn 
kehittymistä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun pentu 
ei enää saa vasta-aineita emonsa maidosta eikä sillä vielä 
ole sen oman kehon tuottamien vasta-aineiden suojaa.

ROYAL CANIN® Kitten edistää kissanpennun tasapainoista 
kasvua sen jokaisessa kehitysvaiheessa. Valitsemalla 
kissanpennullesi ROYAL CANIN® Kitten-ruokavalion, 
annat sille vahvan perustan upeaan elämään. 

Lisätietoa: royalcanin.com/fi

©ROYAL CANIN SAS 2022. ALL RIGHTS RESERVED

INCREDIBLE IN EVERY DETAIL OLETKO 
KASVATTAJA?
 
ETUSI PRO-JÄSENENÄ

Ryhdy PRO-jäseneksi:
Hae jäsenyyttä täyttämällä hakemuslomake 
kotisivuillamme osoitteessa: 
www.royalcanin.fi/pro-jäseneksi   

Henkilökohtainen asiakassuhde
Ammattitaitoisten PRO-asiantuntijoidemme ja 
-yhteistyökumppaniemme henkilökohtainen 
neuvonta.
 
Säästä rahaa ostamalla suuria pakkauksia
Etusi ostaessasi suoraan verkkokaupasta.
 
Webinaarit ja luennot
Mahdollisuus osallistua järjestämiimme 
koulutustapahtumiin.
 
Kanta-asiakasohjelma
Kun suosittelet meitä uusille kissan- ja 
koiranpentujen omistajille, ansaitset pisteitä, 
joilla voit lunastaa tuotteita verkkokaupasta.
 
Suosittelupakkaukset
Anna uudelle kissan- tai koiranpennun 
omistajalle suosittelupakkaus, joka sisältää 
mm. peiton ja ruoan uudelle perheenjäsenelle 
hyvän elämän alkuun.
 
Vaivaton tilaus ympäri vuorokauden
www.webshop.royalcanin.com/fi/fi
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s-posti: kasvattajakerho.fin@royalcanin.com, puh: 020-747 9600 
Onko sinulla kysymyksiä PRO-jäsenyyteen tai ravitsemukseen liittyen autamme mielellämme:


