TERVETULOA NÄYTTELYYN VERMOON!
Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden osallistua näyttelyyn turvallisesti. Kunnioitathan tätä lukemalla alla
olevat ohjeet huolellisesti ja noudattamalla niitä. Toimihenkilömme antavat mielellään lisätietoa kaikista
järjestelyistä ennen näyttelyä sekä koko näyttelyn ajan.
Yleiset ohjeet näyttelyyn
Koronatilanteen vuoksi näyttelymme on suljettu yleisöltä ja päästämme näyttelytilaan vain yhden
aikuisen kissaa kohden. Näyttelymme on Drive In -näyttely, joka vuoksi toivomme, että tulet
näyttelypaikalle vasta vähän ennen oman kissasi arvosteluvuoroa ja olet arvostelukerroksessa vain oman
kissasi kilpailun ajan.
Emme vastaanota näyttelyssä käteistä rahaa. Maksut paikan päällä, esim. ruusukkeet, voit maksaa
kortilla.
Ilmoittautuminen näyttelyyn
•

Ilmoittautuminen hallin pääovilla on avoinna perjantaina kello 17-19 ja viikonloppuna molempina päivinä
alkaen kello 9:30 aina viimeiseen aikataulussa ilmoitettuun arvosteluaikaan asti. Voit siis tulla
ilmoittautumaan jo etukäteen, jolloin voit saapua kissasi kanssa näyttelypaikalle vasta juuri ennen kissasi
arvostelua. Halutesasi voit tietysti ilmoittautua tuttuun tapaan vasta myös saapuessasi näyttelyyn.

•

Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan kissojen rokotukset sekä kissan kanssa halliin tulevan nimi ja
puhelinnumero. Kissan ei tarvitse olla mukana ilmoittautuessa, mutta muistathan ottaa mukaan kissasi
rokotustodistuksen. Ilmoittautuessa saat osallistumislapun, jolla pääset sisälle arvostelutilaan.

Näyttelyyn saapuminen
•

Arvosteluajat löydät arvosteluaikataulusta EMS-koodin ja kilpailunumeron perusteella. Kissasi
kilpailunumeron näet jo ennen näyttelyä vahvistuskirjeestä.

•

Halliin kulku tapahtuu raviradan puoleisilla ovilla (ks. kuva alla). Kissat tuodaan halliin ja ne poistuvat
hallista vain oman tuomarin ovea käyttäen ylimääräisten altistusten välttämiseksi. Eläinlääkärin
pistokokeisiin poimitaan kissoja hallissa ennen kissan arvostelua. Eläinlääkärintarkastusta varten ei
tarvitse varata ylimääräistä aikaa.

•

Näyttelytilaan pääsee aikaisintaan 20 minuuttia ennen arvosteluaikataulussa näkyvää aikaa. Jos sinulla
on mukanasi kaksi kissaa, molemmat kissat voivat tulla halliin sisälle samaan aikaan. Huomioithan, että
mahdollinen häkkipaikka laitetaan kissoille vasta arvostelun jälkeen.

•

Edellytämme maskin käyttöä kaikilta halliin tulevilta näytteilleasettajilta, pois lukien henkilöt, joilla on
sairaus, joka estää maskin käytön. Yhdistys tarjoaa ilmoittautumispisteessä yhden maskin päivää kohden.
Voit halutessasi käyttää myös omaa maskia.

Näyttelyn aikana
•

Arvosteluaikataulusta löydät ajat myös vertailuille (Värin paras ja Tuomarin paras), joten mikäli kissasi
pääsee jatkoon, aikataulusta on helppo tarkistaa milloin nämä valinnat alkavat. Huomioithan, että joskus
tuomarit voivat olla aikataulusta jäljessä, mutta eivät koskaan aloita arvostelua ennen aikatauluun

merkittyä aikaa.
•

Kunkin tuomarin vieressä on sihteeri, joka käsittelee tuomarin näyttelytulokset ja diplomin saat heti
mukaasi sihteeriltä arvostelun jälkeen.

•

Poistuthan hallista heti, kun arvostelu ja mahdolliset vertailut ovat kissasi osalta ohi. Mikäli sinulla on
näyttelyssä kaksi kissaa, molemmat voivat olla häkkipaikalla, kunnes kilpailu on molempien osalta
päättynyt.

•

Jos kissasi jää odottamaan vertailua, se voi odottaa vuoroaan joko kuljetusboksissa tai omassa häkissä
katsomokerroksessa tai häkkipaikalla ensimmäisessä kerroksessa. Kissa saa odottaa vuoroaan myös hallin
ulkopuolella, esim. autossa, kotona tai hotellilla.

•

Jos laitat kissasi häkkiin, sijoitathan häkin niin, että turvaetäisyydet säilyvät. Eri talouksien kissojen
häkkien välille on jäätävä yhden häkkipaikan verran tyhjää tilaa. Kun olet laittanut kissasi häkkiin,
tovomme sinun siirtyvän ulos tai katsomokerrokseen odottamaan kissasi kilpailun jatkumista.

•

Pyydämme, että tyhjennät häkkipaikan heti, kun kissan kilpailu on päättynyt. Omia häkkejä tai tavaroita ei
valitettavasti voi jättää näyttelypaikalle yöksi.

•

Best in Show –paneelia pääsevät seuraamaan vain kulloinkin arvosteluvuorossa olevien kissojen
omistajat. Best in Show –paneelin alkamisajat kategorioittain ovat
Lauantaina
o RUS Breed BIS klo 15
o Kategoriat 1, 2 ja kotikissat klo 15:20
o Kategoriat 3 ja 4 klo 15:40
Sunnuntaina
o
o

Kategoriat 1, 2 ja kotikissat klo 15:00
Kategoriat 3 ja 4 klo 15:40

•

Näyttelyn piha-alueella on runsaasti istumapaikkoja, joissa voit tavata muita kissaharrastajia turvavälit
huomioiden. Huonon sään sattuessa omistajat voivat odottaa kissansa kilpailun jatkumista myös
katsomokerroksessa arvostelukerroksen yläpuolella.

•

Arvostelukerroksesta löytyy noutokahvio, jonka tuotteita voi nauttia väljästi ja mukavasti
katsomokerroksessa sekä hyvällä säällä myös laajalla ulkoterassilla.

•

WC-tiloihin ulkokautta pääsee pääovista. Pääovien kautta kulku muualle näyttelyhalliin on kiellettyä.
Hallissa oleskelevat pääsevät sisäkautta WC-tiloihin, jotka ovat pohjakerroksessa keppariradan takana.

Osallistuthan vain terveenä
•

Kannustamme jäämään pois näyttelystä, jos sinulla on pienikin epäilys sairastumisesta. Tarjoamme tällöin
ilman lääkärintodistusta korvaukseksi lahjakortin, joka oikeuttaa 50 % alennukseen näyttelymaksusta
vuoden 2021 näyttelyissä, kunhan ilmoitus sairaudesta on tehty viimeistään näyttelypäivänä kello 9
mennessä sähköpostilla näyttelysihteerille.

•

Eläinlääkärin- tai lääkärintodistuksella palautetaan normaali 75 % näyttelymaksusta.

•

Ilmoittautumispisteessä kerätään kissojen mukana osallistuvien nimet ja puhelinnumerot mahdollisten
tautialtistusten varalta viranomaisia varten. Tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja lista tuhotaan kaksi
viikkoa näyttelyn jälkeen.

Hygieniaohjeet
•

Näyttelyssä tartuntariski pyritään minimoimaan sillä, että yhtäaikaisesti hallissa olevien määrää
rajoitetaan. Näin halli säilyy väljänä ja vähintään 2 metrin turvaetäisyyksiä on mahdollista noudattaa.

•

Käytäthän maskia koko sen ajan, kun oleskelet sisällä näyttelyhallissa. Ohjeen ja esittelyvideon
turvalliseen maskin käyttöön löydät THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoatoisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja

•

Pyydämme, että desinfioit kätesi tullessasi näyttelyhalliin. Desinfiointipisteitä löytyy ovien vierestä sekä
muualta näyttelyhallissa. Myös kosketuspintojen desinfioimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Katso
tarkempia hygienia- ja turvallisuusohjeita näistä linkeistä.

•

Toivomme, että kiinnität erityistä huomiota hyvään hygieniaan koko näyttelyn ajan. Ajantasaiset
hygieniaohjeet löydät THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminenkoronavirus

Toivomme sinulle erynomaista ja menestyksekästä näyttelyä!

