
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kissaliiton ja FIFe:n sääntöjä. Eläinlääkärintar-
kastus ja sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille näyttelypaikalle 
tuleville kissoille. Tarkista voimassa olevat rokotussäännöt ja näyttelyssä tarvittavat 
todistukset Kissaliiton kotisivuilta. Näyttely on assistenttikantoinen.

Näyttelyihin ilmoittautuminen:
Näyttelyyn ilmoittaudutaan ensisijaisesti Omakissan kautta 1.12.2015-6.1.2016. 
Satakissan jäsenille alkaa ennakkoilmoittautuminen 24.11.2015.
Postitse lähetettyjen ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään 6.1.2016.

Mikäli ei ilmoittaudu Omakissan kautta, tulee ilmoittautumisen tapahtua Kissalii-
ton ilmoittautumislomakkeella, joka toimitetaan postitse näyttelysihteerille. Liitä 
maksukuitti ilmoittautumislomakkeen mukaan. Ilmoittautumispäivän jälkeen mah-
dollisia ovat vain väri- ja luokkamuutokset, framillancrx@gmail.com. Tarvittaessa 
karsinta tapahtuu maksupäivän perusteella (Omakissa-ilmoittautumiset) tai kirjeen 
saapumispäivän perusteella. Vahvistuskirjeet lähetetään 25.1.2016 mennessä, 
Omakissassa ilmoittautuneille sähköpostitse. Paperisen vahvistuskirjeen (2€) voi 
tilata ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautuminen on sitova, peruuttamattomat ilmoittautumiset laskutetaan. Jos 
kissan ilmoittautuminen perutaan ennen ilmoittautumisajan loppua, palautetaan 
75% maksusta. Mukaan mahtuu 200 kissaa/pvä. Mahdollinen karsinta tehdään 
ilmoittautumispäivän tai saapumispäivän mukaan kategorioittain.

Näyttelymaksu/kissa/päivä:
Omalla häkillä 32 €, yhdistyksen tarjoamalla häkillä 36 €, ei-FIFe -kissat 50 € Näyt-
telymaksut maksetaan Omakissa-järjestelmän ohjeiden mukaisesti. Näyttelymaksu 
tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Paperi-ilmoittautumisessa maksu Satakissa ry:n tilille FI28 5700 8120 3340 03,
viite 3065. Myöhästyneet ja puutteelliset ilmoittautumiset voidaan hylätä.

Tarkistus- tai veteraaniluokka arvostelun yhteydessä 10 €, ja jos kissa ei osallistu 
perusarvosteluun maksu on näyttelymaksu. Huom! Tee oma ilmoittautuminen 
veteraaniluokkaan! Kasvattaja- ja siitosluokat maksuttomia mikäli kissa osallistuu 
muuhun luokkaan. Näyttelyluettelo 2 €. Varmista luettelon saanti ja maksa tuottee-
na Omakissassa ilmoittautumisen yhteydessä. Ruusukkeet kuuluvat hintaan.

Palkinnot ja ruusukkeet otetaan kiitollisuudella vastaan ja ilmoitukset niistä 
10.1.2016 mennessä osoitteeseen: satakissa.sihteeri@gmail.com tai 

Minna Turu, Wilmanintie 20, 28660 Pori.

Näyttelyn toimihenkilöihin yhteydenotot mieluiten 
sähköpostilla.

Näyttelypäällikkö:
Kimmo Kolkka, kimmo@kolkka.org

Näyttelysihteeri:
Tarja Kudjoi, framillancrx@gmail.com,
Loukkukuja 4 B 12, 36200 Kangasala.

Myyntipöydät:
Elina Peltonen, satakissa.pj@gmail.com

Assistenttianomukset: 10.1.2016 mennessä 
Pääassistentti Josefiina Huhta-aho, josefiina.
huhta-aho@luukku.com Assistenteille tarjo-
taan lounas sekä 25 €.

Raha-asiat:
Marjo Klankki, satakissa.rahat@gmail.com

Sponsorit, näyttelyinfo, hotellit:
Noora Ylimys, noora.ylimys@gmail.com

Ilmoitukset näyttelyluetteloon 10.1.2016 
mennessä: Kati Seppä, kati.seppa@hotmail.fi

Hotelleja:
Yyterin kylpylähotelli www.yyterinkylpylaho-
telli.fi/ Satakissa-koodilla 70€/hlö/vrk/2 hh, 
108€/vrk/1hh, (sis. lemmikkimaksu, aamiai-
nen, kylpylän ja kuntosalin käyttö). 
Näyttelyyn tulijat voivat tehdä varauksensa 
joko puhelimitse 02-6285 300/vastaanotto tai 
02-6285 282/myynti tai s-postilla info@yyte-
rinkylpyla.fi tai minna.laine@yyterinkylpyla.fi

Muita kissaystävällisiä hotelleja Porissa:
Amado www.amado.fi/fi/
Cumulus Pori www.cumulus.fi/hotellit/
cumulus-pori
Scandic Pori www.scandichotels.fi/Hotels/
Suomi/Pori/Scandic-Pori/
Original Soko Hotel Vaakuna www.sokosho-
tels.fi/fi/pori/sokos-hotel-vaakuna-pori

SATAKISSA RY:N 1. & 2. KANSAINVÄLINEN 
ROTUKISSANÄYTTELY YYTERIN KYLPYLÄ-

HOTELLISSA, PORISSA 6.-7.2.2016

Näyttelypaikka: Yyterin kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori
Avoinna yleisölle: Molempina päivinä klo 11.00-16.00
Eläinlääkärintarkastus: Lauantaina klo 9.00-10.30. Sunnuntaina klo 8.00-9.00.
Arvostelu: Kaikki rodut molempina päivinä. Arvostelu alkaa la klo 11:00 ja su klo 9:30
                    Best in Show-kissat valitaan kategorioittain.
Näyttely päättyy: Lauantaina viimeistään klo 18.00. Sunnuntaina viimeistään klo 17.00.

Tulonsa vahvistaneet tuomarit:
Vladimir Isakov, BY                      (AB)
Marie Westerlund, SE                 (AB)
Thea Friskovec, CH                      (AB)
Linda Sviksa, LV                       (1 & 2)
Martti Peltonen, SE            (2, 3 & 4)

       (Oikeus muutoksiin pidätetään)


