
Näyttelyn infokirje 
 
Keski-Suomen kissayhdistys ry:n 91. ja 92. kansainväliset kissanäyttelyt 28. ja 29.9.2019 
Peurungassa  
 
Näyttelypaikka: Peurunka Areena, Peurungantie 85 41340 Laukaa  
 
Luethan tämän infokirjeen sekä vahvistuskirjeen huolella. Vahvistuskirjettä ei tarvitse 
tulostaa. 
 
Sisäänkäynti ja parkkipaikat: 
Näytteilleasettajat saapuvat infokirjeen lopussa olevaan karttaan merkitystä Kylpylä Spa 
ovesta. Oven eteen on mahdollista jättää tavaroita mutta autot tulee siirtää välittömästi 
kartassa P-merkillä merkityille parkkipaikoille. 
 
Eläinlääkärintarkastus: Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokein. Kaikilta kissoilta 
tarkastetaan näyttelysääntöjen mukaiset rokotukset ja todistukset (ks. 
http://www.kissaliitto.fi) sisään tultuanne. Rokotustodistuksesta on löydyttävä viimeinen 
rokotuspäivä sekä viimeinen voimassaolopäivä. Tehosterokote on annettava vähintään 15 
vuorokautta ennen näyttelyä. Viimeinen rokotuspäivä oli perjantaina 13.9.  Kaikilla näyttelyyn 
osallistuvilla kissoilla on oltava mikrosiru. Eläinlääkärintarkastus ja ilmoittautuminen tapahtuu 
lauantaina kello 8.00 – 9.30 ja sunnuntaina kello 8.00 – 9.00. Paikalla on oltava viimeistään 
tällöin. Mikäli kissa ei läpäise eläinlääkärintarkastusta tulee se toimittaa pois näyttelypaikalta. 
(Ei soveltuvaa tilaa eläinlääkärin hylkäämille kissoille.) Tartuntavaaran vuoksi hylättyjen 
kissojen kanssa samassa taloudessa asuvat kissat eivät voi myöskään ottaa osaa 
näyttelyyn.  
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumispisteessä. Ilmoittautumisen 
sujuvoittamiseksi tarkistathan vielä etukäteen vahvistuskirjeestä kissan ilmoittaneen henkilön 
nimen, jonka mukaan kissan tiedot löytyvät. Jos kissasi osallistuu näyttelyyn myös 
sunnuntaina, varmistathan, että ilmoittautuminen merkitään myös sunnuntaille. Tällöin sinun 
ei tarvitse tulla uudestaan sunnuntaina ilmoittautumaan. Etukäteen Omakissasta tilatun ja 
maksetun näyttelyluettelon saat ilmoittautumisen yhteydessä. Kaverikissamaksu maksetaan 
kummastakin näyttelystä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä ja mieluiten 
tasa-rahalla. Sunnuntaina kaikkien kissojen on oltava paikalla kello 9.00. Saapumalla ajoissa 
autat näyttelyn kulkua pysymään suunnitellussa aikataulussa!  
 
Kissan tiedot: Tarkista kissasi tiedot vahvistuskirjeestä sekä näyttelyaamuna 
näyttelyluettelosta. Jos tiedoissa on korjattavaa, ilmoita siitä viipymättä näyttelysihteerille 
sähköpostitse show(at)keskis.net tai näyttelyaamuna ennen arvostelujen alkua sihteeristöön. 
Vastuu kissan oikeasta kilpailuluokasta ja mahdollisen kontrasigneerauksen pyytämisestä on 
kissan omistajalla.  
 
Vahvistuskirjettä ei tarvitse tulostaa! 
 



Jos tarvitset lisätietoja tai muuta apua, toimihenkilömme auttavat mielellään ja vastaavat 
kysymyksiin. Toimihenkilöt näyttelyssä tunnistaa nimilapuista. Varmimmin tavoitat 
toimihenkilöt infopöydästä.  
 
Kissojen hyvinvointi: Muistattehan huolehtia kissanne hyvinvoinnista. Kissalle on tarjottava 
ruokaa, vettä ja hiekka-astiaa tarpeeksi usein. Kissan näyttelyhäkistä vähintään yksi sivu 
tulee olla hengittävää materiaalia (verkkoa tai muuta vastaavaa materiaalia) ilman vapaan 
kiertämisen turvaamiseksi. Huolehdithan näyttelyssä myös yleisestä puhtaudesta. 
Suosittelemme, että kissalla olisi arvostelussa mukana oma huiska. Valjastelu kissan kanssa 
on näyttelyssämme kielletty. Luethan vielä kissanäyttelyiden yleiset hygieniaohjeet 
osoitteesta https://www.kissaliitto.fi/terveys/nayttelyiden-hygieniaohjeet. Kissojen 
hyvinvointiasioissa voitte kääntyä toimihenkilöidemme puoleen.  
 
Häkkijärjestys: Häkkipaikkoja ei ole numeroitu vaan ne täytetään kategorioittain 
järjestyksessä. Jos mukanasi on eri kategorioihin kuuluvia kissoja, voit vapaasti valita niistä 
kategorioista häkkipaikkasi. Ongelmatilanteissa voit kääntyä näyttelypäällikön puoleen. 
Kissasi numeron löydät etukäteen Omakissasta, kun menet Näyttelyt-sivulle ja klikkaat 
kyseisen näyttelyn rivillä. Tällöin alle avautuu ilmoittamiesi kissojen tiedot ja näyttelynumerot. 
Näyttelyyn tarvitset kissaasi varten häkkiverhot näyttelyhäkin kolmelle seinälle, häkin päälle 
kattopalan ja pohjalle alustan (häkin korkeus on 56 cm, pohja 65 cm x 65 cm). Oman häkin 
minimikoko on 50 cm x 50 cm x 50 cm. Oman häkin on mahduttava häkkipaikkaan, jonka 
pinta-ala on 65 cm x 65 cm. Mikäli osallistut perjantaina talkoisiin, voit sisustaa kissasi häkin 
jo silloin. Sponsorimme PrimaCat tarjoaa näytteilleasettajien käyttöön kissanhiekat 
näyttelyvessoja varten. Huom! Hiekka on tarkoitettu ainoastaan kissan näyttelyhäkkiin 
sijoitettavaan hiekkalaatikkoon, ei kotiin/hotelliin vietäväksi! Hiekkalaatikot täytetään infon ja 
ruusukepöydän läheisyydessä sijaitsevassa hiekkapisteessä. 
 
Näyttelyssämme ei ole poikkeuksellisesti paikalla lemmikkitarvike- tai ruokamyyjiä. 
 
Mikäli kissasi on paikalla myös sunnuntaina, voi häkkiverhot tai oman kevythäkin jättää 
paikalleen lauantaina. Laita kissasi sunnuntain numero lauantaina valmiiksi häkkiin ennen 
kotiinlähtöä. Numerolappuja ja tusseja löytyy infopöydästämme. Vain sunnuntaina paikalle 
tulevat kissat voidaan sijoittaa vapaasti tyhjänä oleviin häkkeihin, mielellään oman rodun 
lähettyville.  
 
Arvostelu, tuomarin parhaiden valinta ja paneeli: Arvostelu alkaa lauantaina kello 10.00 
ja sunnuntaina kello 9.30. Omistajat voivat itse esitellä kissansa tuomarille. Pyydämme 
näytteilleasettajia seuraamaan tuomarin arvostelua ja tuomaan oman kissansa arvosteluun 
ajallaan, jotta näyttely etenee sujuvasti. Tuomarin paras -valinnat tehdään heti 
laatuarvostelujen jälkeen. Tuomarin paras -valintojen ja paneelin välissä on tauko.  
 
Huom! Lauantaina lähes kaikki kat. 3 kissat käyvät normaalin arvostelun lisäksi myös 
rinnakkaisarvostelussa Sanna Hietalan pöydällä ja sunnuntaina lähes kaikki kat. 1 kissat 
Annukka Rintakummun pöydällä. Tarkistathan rinnakkaisarvostelun pöydän läheisyydestä 
numerolistasta tarvitseeko kissasi käydä rinnakkaisarvostelussa. 
 



Paneeli on kumpanakin päivänä häkitön. Paneelipaikalle järjestetään koontialue, johon 
omistajat tuovat kissansa suoraan assistenteille. Kissa tuodaan alueelle viimeistään 
edellisen luokan paneelin aikana ja kissan saapumisesta ilmoitetaan paneelijärjestäjälle. 
Kissa luovutetaan paneeliin suoraan assistentille, jolla on kissan numero. Tämän jälkeen 
omistaja siirtyy paneelialueen reunaan vastaanottamaan kissansa. Kuulutuksia seuraamalla 
selviää paneelin tarkempi alkamisaika sekä paneelijärjestys. Kissan esittelijällä tulee olla 
kissan numero näkyvässä paikassa aina, kun kissa viedään tuomarille arvosteluun, VP- ja 
TP-valintoihin tai paneelipaikalle.  

Lauantaina 27.9. näyttelyssämme järjestetään tavanomaisen Best In Show -paneelin lisäksi 
Best Of Best –paneeli. 
BOB-paneeli aiheuttaa muutoksia BIS-paneelijärjestykseen seuraavasti: 
Ensin valitaan jokaisesta kategoriasta Best In Show uros ja tämän jälkeen näistä neljästä 
uroksesta valitaan näyttelyn Best Of Best uros. 
Tämän jälkeen valitaan samaan tapaan naaraat, kastraattiurokset, kastraattinaaraat, nuoret, 
pennut ja viimeiseksi vielä veteraanit, jotka kilpailevat myös Best Of Best –kilpailussaan 
lopuksi. 

Näyttely päättyy lauantaina kello 16.00 ja sunnuntaina kello 15.00. Huomioithan, että 
näyttelyn päättyminen tarkoittaa ajankohtaa, jolloin kissat omistajineen saavat poistua 
paikalta. Aikaisempi poistumislupa voidaan myöntää ennen paneelin alkua. Paneelin aikana 
poistuminen ei kuitenkaan ole sallittua. Näyttelysääntöjen mukaan kissa ei saa poistua 
näyttelypaikalta ennen näyttelyn päättymistä. Mahdollinen poistumislupa on anottava 
kirjallisesti ennen arvostelujen alkua näyttelypäälliköltä. Poistumislupa-anomukset löytyvät 
infopöydästä. Huomioittehan, että poistumislupa myönnetään vain hyvin perustelluista syistä 
ja sääntöjen mukaan näyttelyyn osallistuva kissa, jolle on myönnetty poistumislupa ennen 
arvostelujen alkua, ei voi osallistua Tuomarin paras -valintaan. 

Arvostelusetelit: Arvostelusetelit ovat noudettavissa sihteeristön luota. Saat kissallesi 
ruusukkeen ruusukepöydästä näyttämällä arvostelusetelisi. Ruusukkeet ovat vaihdettavissa 
leimoihin.  

Kahviot ja ravintolat: Pata&Pannu ravintolassa keittolounas + pasta/kiusaus.  Lounas 
tarjolla lauantaina ja sunnuntaina klo 11-15. Lounaalla noutopöydästä tarjoillaan lämmin 
keittolounas, lisäksi tarjolla pasta/kiusaus, salaattibuffet, leipä, jälkiruoka ja kahvi/tee. Hinta: 
14,50 € / henkilö. 

Bistro Nemossa Peurunka Areenan läheisyydessä tarjolla mm. kahvilatuotteita.  

Lisätietoa Peurungan ravintolatarjonnasta löydät täältä: https://peurunka.fi/viihde/ravintolat/ 

Talkoot: Olet lämpimästi tervetullut näyttelymme pystytystalkoisiin perjantaina 27.9. klo 16 
alkaen. Ilmoita tullessasi, että olet tulossa kissanäyttelyn talkoisiin. Lauantaina näyttelyyn 
kissansa tuovat talkoolaiset saavat talkootöidensä lomassa pystyttää omat häkkinsä jo 
perjantaina. Näyttelyn purkutalkoot alkavat sunnuntaina heti näyttelyn päätyttyä. Tervetuloa 
auttamaan näyttelyn pystyttämisessä ja purkamisessa!  

https://peurunka.fi/viihde/ravintolat/


Lisätietoja antavat näyttelypäälliköt: Katja Ahonen, katja.ahonen(ät)keskis.net, 
0440881125 tai Jonna Pyykölä, jonna.pyykola(ät)keskis.net, 0407635686, yhteydenotot 
mieluiten sähköpostilla Näyttelysihteeri: Minna Saari, show(at)keskis.net, puh. 0400 494 
699, yhteydenotot mieluiten sähköpostilla  

KSESY ottaa näyttelyviikonlopun aikana vastaan ruoka-ja tarvikelahjoituksia. Avun tarve on 
tällä hetkellä suuri ja kaikki lahjoitukset otetaan lämmöllä vastaan. Lahjoitukset voit jättää 
näyttelyn infopisteelle. 

Tervetuloa Peurunkaan! 

HAASTE! OMA KUPPI MUKAAN PEURUNKAAN!

Kes-Kis pyrkii pienin askelin viemään kissanäyttelyitään ekologisempaan suuntaan. 
Vahvistuskirjeitä ei tarvitse tulostaa.

Tänä vuonna olemme siirtyneet sähköisiin näyttelyluetteloihin ja vähentäneet huomattavasti 
paperisten luetteloiden painatusta. Emme jaa häkeille muovisia roskapusseja. Olemme 
luopuneet kumihansikkaiden käytöstä eläinlääkärintarkastuksessa ja myös kertakäyttöisten 
kissanlelujen tarjoamisesta. Suosittelemme näytteilleasettajia tuomaan arvostelutilanteeseen 
kissan oman lelun mukanaan. Tällä kertaa haastamme näytteilleasettajat, assistentit, tuomarit 
ja näyttelymme toimihenkilöt tuomaan mukanaan juomamukin ja välttämään omalta osaltaan 
kertakäyttöisten astioiden käyttöä.

Peurungan kahvilassa kahvi myydään automaatista. Valittavissa on kahvi maitovaralla tai 
ilman maitovaraa, molempien hinta on 2,5 euroa. Kahvilassa on paikan päällä käytettävien 
astioiden lisäksi mukaan otettavia kertakäyttöastioita, joiden käyttöä toivomme vältettävän. 
Mikäli haluat ottaa kahvin mukaasi, voit ostaa automaatista kahviannoksen omaan 
juomamukiisi. Mikäli automaatin antama 2,5 euron annos ei ole riittävä, kahvilatyöntekijä 
määrittää hinnan suuremmalle annokselle. Kotoa mukaan otettava juomamuki kannattaa 
valita automaattia ajatellen. Kovin korkea muki ei automaattiin mahdu.

Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa haasteen vastaan! 
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