
 

 

 

Cornish rex ry:n 
virtuaalinäyttely 30.6.2021 
 
 
 
Näyttelykutsu  
 
Tervetuloa osallistumaan Cornish rex ry:n ensimmäiseen virtuaalinäyttelyyn! 
 
Osallistua voivat kaikki sukutaululla varustetut cornish rexit karvoihin katsomatta! Arvostelu 

tapahtuu kuvien perusteella. Lisää ohjeita ja vinkkejä kuvien ottamiseen hieman alempana. 
 
Ilmoittautua voi aina 31.5.2021 saakka! 
Itse näyttelypäivä, jolloin julkaistaan ilmoittautuneet kissat sekä tulokset, on 30.6.2021 
tapahtumana facebookissa. Saat ilmoittautumisesta vahvistuksen sähköpostitse ja samalla 

vielä pyynnön lähettää kuvat. 
 
Ilmoittautua voit alla olevan linkin (Google Form) kautta: 
Ilmoittaudu näyttelyyn 
 
Cornish rex ry:n jäsenet voivat ilmoittaa yhden kissan näyttelyyn veloituksetta ja sitä 
seuraavat kissat maksavat 5 €/kissa. Ei-jäsenten kissat maksavat 5 €/kissa. 

 
Maksu joko yhdistyksen tilille tai puheenjohtajan (Erika Aaltonen) mobilepayn kautta. Jos 
maksaja on eri kuin kissan ilmoittaja, niin laitathan tästä erikseen sähköpostia osoitteeseen 
hallitus@cornishrex.fi tai ota yhteyttä Erika Aaltoseen tai Harri Saareen facessa. 
 
Tilinumero: FI76 5680 0020 5308 00 / viite 2244 
Mobilepay: 044 3333 686 / viestiksi 2244 
 
Kissat kilpailevat seuraavissa luokissa: 
Juniorit – 4 - 10 kuukautta 
Aikuiset – yli 10 kuukautta 

Kastraatit – yli 10 kuukautta 
 
Jokaiselle osallistuvalle kissalle tuomarin arvostelu kirjallisena! Näiden lisäksi mukana myös 
muita erikoisluokkia sekä arvontoja. Luvassa on palkintoja niin yhdistykseltä kuin 
sponsoreiltammekin! 
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Tuomarit 
 
Tuomareina toimivat kissamaailman konkarit, jotka ovat arvostelleet cornish rexejä 
näyttelyissä monet vuodet sekä itse kasvattaneet tätä ihanaa rotua! 
 
 
 
Thea Friskovec-Keller, Sveitsi 
Thea on ollut mukana menossa kissojen kanssa jo 90-luvulta 
lähtien, mutta löysi cornish rexit 2000-luvun alussa. 
Ensimmäinen cornari asteli Thean kotiin vuonna 2001 ja 

ensimmäinen cornish rex-pentue näki päivänvalon 2003 
kasvattajanimellä Traum von FF. Tällä hetkellä Thealla ei ole 
kotona cornareita, mutta ne ovat edelleen lähellä sydäntä. 
Hän on aktiivinen ja suosittu tuomari FIFe:ssä (Fédération 
Internationale Féline), jossa myös Suomen Kissaliitto on 
jäsenenä. 
 
 
 
 

Agnieszka Sobczyncka, Puola 

Aggie päästi cornish rexit sydämeensä 90-luvulla 
asuessaan Suomessa. Hän hankki ensimmäisen 
cornarinsa vuonna 1992 ja ensimmäinen Conqueror-
pentue syntyi vuonna 1996. Aggie on asunut vuosia 
myös Etelä Afrikassa, mutta on jokunen vuosi sitten 
päätynyt takaisin kotimaahansa Puolaan. Hän 
arvosteli kissoja aikaisemmin runsaasti CFSA:ssa (Cat 
Federation of Southern Africa) ja on käynyt 
vierailevana tuomarina myös Suomessa.  
 

 
 

 
Ricky Burthay, USA 
Ricky on varsianinen konkari ja onkin nyt viettänyt 
viimeiset 40 vuotta elämästään cornareiden kanssa, sillä 
hän avasi kotinsa niille jo vuonna 1981. Tämän lisäksi ensi 
vuonna tulee kuluneeksi jopa 40 vuotta ensimmäisen 
Burthays-pentueen syntymästä. Hän on tehnyt tärkeää ja 
pitkäjänteistä työtä rakastamansa rodun eteen. Hän 
tuomaroi aktiivisesti ACFA:ssa (American Cat Fanciers 
Association) ja kiertelee ympäri maailman kissoja  
arvostelemassa. 



 

 

Kuva 
Tarvitsemme kissastasi kaksi kuvaa. Yhden, jossa kissa istuu ja toisen, jossa kissa seisoo. 
Toisessa kuvassa kissa katsoo sivulle (profiilikuva) ja toisessa kameraan. 
- kuva ei saa olla studiokuva, vaan ns. itseotettu kuva 
- kuvan tulee olla tarkka (ei rakeinen tai sumuinen) 
- älä käytä filttereitä 
- kuvan on oltava tuore ja siinä on oltava mukana lilan jotakin sävyä  
(esim. kukka, kissanlelu, pöytäliina, verho, tyyny, mitä tahansa!)  
 
Vinkkejä kuvat ottamiseen! 

 Katso, ettei silmissä ole rähmää ja että korvat ovat puhtaat. 
 Ota avuksi kaveri joko kuvaamaan tai leikittämään kissaa leluilla. 

 Pidä etäisyyttä huiskan ja kissan välillä, jottei kissa hyppää suoraan lelua kohti. 
 Käytä aikaa kuvien ottamiseen, äläkä jätä kuvausta viime tinkaan. 
 Kissaa on helpointa kuvata, kun se on juuri herännyt, eikä täynnä energiaa. 
 Älä stressaa, vaan tee vain parhaasi! 

 
Tässä vielä esimerkkikuvat: 
 

                     
Seisova kissa, joka katsoo kameraan.                          Istuva kissa, joka katsoo sivulle (profiilikuva). 

 
Kysymyksiä? 
Jos sinulla on kysymyksiä ilmoittautumisesta tai jostakin muusta näyttelyyn liittyvästä, voit 
olla yhteydessä Harri Saareen tai Erika Aaltoseen facebookissa tai laittaa mailia osoitteeseen 
hallitus@cornishrex.fi! 
 

Sponsorit ja yhteistyö 
Yhteistyössä ovat mukana tähän mennessä 3coty® ja RoKi-käsityöt.  
 
Haluatko olla mukana tapahtumassa yhteistyökumppanin tai sponsorin muodossa? Ota 
rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää hallitus@cornishrex.fi! 
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