
YLEISET SÄÄNNÖT HAIR AND BEAUTY HELSINKI 2021 SM - PARTURIEN JA KAMPAAJIEN 

SM - KILPAILUT   

Helsingin Wanha satama 26.-27.3.2021   

Suomen mestaruuskilpailujen tarkoituksena on luoda samanlaiset edellytykset kuin ne ovat tänä 

päivänä kansainvälisissä kilpailuissa. Kilpailuiden tehtävänä on kehittää parturien ja kampaajien 

ammattitaitoa, luoda uusia muotisuuntauksia, käyttää uusia leikkaus- ja kampaustekniikoita sekä 

värejä. Nämä kilpailusäännöt vastaavat nykyaikaisia kansainvälisiä sääntöjä. Tavoitteena on, että 

suomalainen parturi-kampaaja on vähintäänkin samalla tasolla kansainvälisten kollegoiden kanssa. 

Kilpailujen tarkoituksena on testata ja kehittää suomalaisten ammatillista tasoa ja auttaa heitä 

menestymään kansainvälisissä kilpailuissa.  

Kaikkiin töihin on avoin osallistumisoikeus kaikilla Suomen kansalaisilla ja Suomessa pysyvästi 

asuvilla suomalaisen henkilötunnuksen omaavilla henkilöillä. Kilpailijoiden on myös mahdollista 

osallistua vain yhteen työhön, mutta kyseisen työn voittaja ei voi käyttää Suomen mestarin titteliä 

vaan hän saa pokaalin ja diplomin. Kaikki osallistujat saavat osallistumisdiplomin.   

Parturien Suomen Mestarin tittelin vuonna 2021 saa se kilpailija, joka sijoittuu parhaiten 

yhteistuloksissa kolmessa työssä elävillä miesmalleilla (ei harjoituspäillä): Ensimmäisenä on 

"Fashion -muotikategoria”, johon kuuluu kaksi työtä: 1. Trend Cut and Style On Long Hair sekä 

2.  Trend Cut and Style On Short Hair. Tässä kategoriassa työt 1 ja työ 2 tehdään samalle 

mallille. Kolmantena on 3. Progressive Fashion Hairstyle - föönikampaus miesmallille, 

progressiivinen viimeistely (leikkaus ja väri tehdään ennakkoon).  

Kampaajien Suomen Mestarin tittelin vuonna 2021 saa se kilpailija, joka sijoittuu parhaiten 

yhteistuloksissa kolmessa työssä elävillä naismalleilla (ei harjoituspäillä). Ensimmäisenä on 

”Fashion - muotikategoria pitkillä hiuksilla”, johon kuuluu kaksi työtä: 1. Day Style Long Hair Open 

sekä 2. Evening Style. Työt tehdään samalle mallille. Kolmantena on 3. Trend Cut and Color On 

Short Hair.   

 

JUNIOREIDEN PARTURIEN JA KAMPAAJIEN SM-KILPAILUT   

Parturijunioreiden Suomen Mestarin tittelin vuonna 2021 saa se kilpailija, joka sijoittuu 

parhaiten yhteistuloksissa kolmessa työssä harjoituspäillä. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki alle 

25-vuotiaat ammattilaiset (ei 25-vuotta täyttäneet) sekä opiskelijat. Kilpailijoiden tulee todistaa 

ikänsä ilmoittautumisen yhteydessä kopiolla passista tai henkilötodistuksesta. Kilpailijan tulee 

todistaa ikänsä myös kilpailujen yhteydessä. Ensimmäisenä on ”Technical - kategoria”, jossa on 

kaksi työtä ja työt tehdään harjoituspäihin: 1. Creative Hairstyle - miesten taiteellinen kampaus 

pitkillä hiuksilla sekä 2.  Classic Haircut and Style - Hiusten leikkaus "low fade" -tekniikalla ja 

föönikampaus. Kolmas työ on 3. Progressive Fashion Hairstyle harjoituspäähän (leikkaus ja väri 

tehdään ennakkoon).   

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti. Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät  

tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. Työpöydälle 

ei saa jäädä työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

Kampaajajunioreiden Suomen Mestarin tittelin vuonna 2021 saa se kilpailija, joka sijoittuu 

parhaiten yhteistuloksissa kolmessa työssä harjoituspäillä. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki alle 



25-vuotiaat ammattilaiset (ei 25-vuotta täyttäneet) sekä opiskelijat. Kilpailijoiden tulee todistaa 

ikänsä ilmoittautumisen yhteydessä kopiolla passista tai henkilötodistuksesta. Ensimmäisenä on  

”Technical - kategoria” jossa on kaksi työtä: 1. Creative Day Hairstyle - taiteellinen päiväkampaus 

sekä 2.  Hair By Night - kampaus, ja nämä työt tehdään samalle harjoituspäälle. Kolmantena on 3. 

Trend Cut and Color On Short Hair harjoituspäähän (väri tehdään ennakkoon).  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti. Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät  

tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. Työpöydälle 

ei saa jäädä työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

  

INDIVIDUAL - KILPAILUT HAIR AND BEAUTY HELSINKI 2021   

 

1. FANTASY - NATURE & ECOLOGY / LUONTO & EKOLOGIA  

2. HAIR TATTOO    

3. BRIDAL - SALON STYLE (MORSIUSNUTTURAKAMPAUS, LIIKETYÖ / MUOTI)  

4. TREND CUT AND COLOR ON SHORT HAIR / KAMPAAJAT SENIORIT  

5. TREND CUT AND COLOR ON SHORT HAIR / KAMPAAJAT JUNIORIT / OPISKELIJAT  

6. PROGRESSIVE FASHION HAIRSTYLE / PARTURIT SENIORIT  

7. PROGRESSIVE FASHION HAIRSTYLE / PARTURIT OPISKELIJAT / JUNIORIT  

  

KILPAILUINFO   

Ilmoittautuminen loppuu kolme viikkoa ennen kilpailujen alkua. Viikkoa ennen kilpailuja ilmestyy 

aikataulut. Jos kategoriassa on vähemmän kuin viisi osallistujaa, kyseinen kategoria perutaan.   

SM-kilpailujen perinteiseen tapaan, töitä arvostelevat ainoastaan ulkomaalaiset tuomarit.  

Tuomareiden antamat pisteet ovat 30 – 20. Pisteet 30 - 25 tuomarit saavat antaa vain kerran. 

Lavatuomarit valvovat sääntöjen noudattamista. Jos sääntöjä rikotaan, lavatuomarit voivat antaa 

kilpailijoille 1- 5 rangaistuspistettä. Pisteenlaskussa käytetään tasausjärjestelmää. Jos pisteet 

menevät tasan kolmen eniten pisteitä saaneen työn kohdalla, korkeimpia pisteitä eniten saanut, 

voittaa. Mikäli pisteet vieläkin menevät tasan, paremmuuden ratkaisee päätuomarin pisteet. 

Päätuomari valitaan jokaiselle kategorialle erikseen juuri ennen kilpailua. Jokaisessa kategoriassa 

on eri päätuomari.   

Jos kategorian pisteenlaskussa tulee tasasijoitus, partureilla voiton ratkaisee 2. työ “Classic Haircut 

and Style - hiusten leikkaus "low fade" -tekniikalla ja föönikampaus” ja kampaajilla   2. Evening 

Style - nutturailtakampaus”; parturijunioreilla - “Classic Haircut and Style - klassinen hiusten 

leikkaus (“low fade”) ja kampaus; kampaajajunioreilla - “Hair by night -kampaus”.  

Kilpailukomissaari tarkastaa kaikkien tuomareiden arvostelulomakkeet ja pistemäärät, minkä 

jälkeen lasketaan pisteet.   



Ennen kilpailujen alkua järjestetään peiliarvonta, jolloin jokainen osallistuja saa peilinumeron.  

Tuomareilla ei ole tiedossa osallistujien nimiä, vaan he arvostelevat työn peilinumeron mukaan.  

Ennen peiliarvontaa tuomarit poistuvat tuomarihuoneeseen, jossa he odottavat kutsua.   

Mallit eivät voi koskea hiuksiinsa kilpailun ja tuomarikierroksen aikana.    

Jos lavatuomarit huomaavat, että joku yleisöstä neuvoo, huutaa, antaa vinkkejä tai ohjaa 

osallistujaa kilpailun aikana, kyseinen osallistuja saa lavatuomareilta rangaistuspisteitä.    

_________________________________________________________________________  

 

PARTURIT SM / SENIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / 3 työtä, joista työt 1. ja 2.  

samalle elävälle miesmallille  

 

1. TYÖ - TREND CUT AND STYLE ON LONG HAIR / Fashion - Muoti / elävälle miesmallille 

 

Kilpailija tekee muodikkaan puolipitkän maskuliinisen leikkauksen ja kampauksen, joka on 

kuluttajalle soveltuva. Työn tulee muistuttaa muotilehtien sivuilla olevia kampauksia.  

Märät hiukset: Kilpailija saapuu kilpailupaikalle mallinsa kanssa. Lavatuomarit antavat kolme 

minuuttia aikaa kastella mallin hiukset. Mikäli mallilla on parta, parran muotoilu tehdään 

ennakkoon.  

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei 

saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Ennen kilpailun alkua hiusten pituuden tulee olla päälaella vähintään 7 senttiä, 

paitsi otsalla. Sivuilla ja takana hiusten tulee olla vähintään 2 senttiä, paitsi pulisonkien kohdalla.  

2. Leikkaus: Kilpailijoilla on mahdollisuus ohentaa niska-aluetta. Kilpailun lopussa mallin hiukset 

pitää olla sivuilla ja niskassa vähintään 1 sentin pituiset rajalla.  

3. Leikkausvälineet: Kaikki leikkausvälineet ovat sallittuja.  

4. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  

5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

6. Värit: Värien valinta on vapaata, mutta vähintään 2 eri väriä. Värisprayt ja neonvärit ovat 

kiellettyjä.  

7. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla päivän muodin mukaiset. Sotilasuniformut ja historialliset 

vaatteet ovat kiellettyjä.  

8. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen, värin, muodon ja tyylin ajankohtaisuuden.   

9. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa 

olevan virhepistetaulukon mukaan.   

10. Kilpailuaika: 30 minuuttia.  

11. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  



  

2. TYÖ – TREND CUT AND STYLE ON SHORT HAIR / Fashion muoti / elävälle miesmallille 

 

Kilpailija tekee muodikkaan lyhyen maskuliinisen leikkauksen ja kampauksen ”low fade” tekniikalla, 

joka on kuluttajalle soveltuva. Niskan tulee olla perinteisesti ohennettu (ilman rajaa).  

Niskaraja pitää olla ohennettu enintään 4 senttimetriä niskan hiusrajalta.   

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei 

saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Ennen kilpailun alkua hiusten pituuden tulee olla päälaella vähintään 5 senttiä, 

paitsi otsalla. Sivuilla ja takana hiusten tulee olla vähintään 1 sentti, paitsi pulisonkien kohdalla.  

2. Leikkausvälineet: Kaikki leikkausvälineet ovat sallittuja.  

3. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  

4. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

5. Värit: Värien valinta on vapaata, mutta vähintään 2 eri väriä. Värisprayt ja neonvärit ovat 

kiellettyjä.  

6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla päivän muodin mukaiset. Sotilasuniformut ja historialliset 

vaatteet ovat kiellettyjä.  

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen siisteyden, värin, muodon, tyylin ajankohtaisuuden.   

8. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 

virhepistetaulukon mukaan.   

9. Kilpailuaika: 35 minuuttia. 

10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

 

3. TYÖ - PROGRESSIVE FASHION HAIR STYLE” - föönikampaus / Fashion – Muoti / elävälle 

miesmallille 

Kilpailija tekee progressiivisen föönikampauksen. Tämä työ on uudistusmielisempi ja 

aggressiivisempi kuin nykyinen kuluttajamuoti. Leikkaus ja väri tehdään ennakkoon.  

Märät hiukset: Kilpailija saapuu kilpailupaikalle mallinsa kanssa. Kilpailunjohtaja antaa kolme 

minuuttia aikaa kastella mallin hiukset. Mikäli mallin hiukset eivät ole tarpeeksi märät, lavatuomarit 

kastelevat hiukset uudelleen.  

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei 

saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten pituus on vapaa.  

2. Kampaus: Kampauksen viimeistely pitää olla progressiivinen.  

3. Värit: Kaikkien värien käyttö on sallittua, mutta vähintään 2 eri väriä.  



4. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja.  

5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla tyyliin sopivat.  

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi kekseliäisyyden, värimaailman, muodon ja kampauksen 

viimeistelytekniikan.  

8. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa 

olevan virhepistetaulukon mukaan.   

9. Kilpailuaika: 25 minuuttia.  

10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

_________________________________________________________________________  

  

PARTURIT SM / JUNIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / 3 työtä  

 

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki alle 25-vuotiaat (ei 25 vuotta täyttäneet) sekä alan opiskelijat 

(opiskelijatodistus / opiskelijakortti vaaditaan). Kilpailijoiden tulee todistaa ikänsä ilmoittautumisen 

yhteydessä kopiolla passista tai henkilötodistuksesta. Kilpailijan tulee todistaa ikänsä myös 

kilpailuiden yhteydessä.  

Kilpailupäiden valinta on vapaa.  

1. Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

2. Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan 

kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

3. Kilpailijoilla on jokaisen työn jälkeen 5 minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä.  

   

1.  TYÖ -   CREATIVE HAIRSTYLE / MIESTEN TAITEELLINEN KAMPAUS PITKILLÄ 

HIUKSILLA / miesharjoituspäälle / Technical - Tekninen / juniori 

Tehdään harjoituspäälle. Kilpailijat tekevät “Creative Hairstyle” - föönikampauksen ja viimeistelyn.   

Märät hiukset: Ennen kilpailun alkua mallien hiusten tulee olla märät ja tasaiseksi taakse 

kammatut.   

1. Väri: Työssä on käytettävä vähintään kahta väriä asteittaiseen harmoniseen värjäykseen. 

Värisprayt ja neonvärit ovat kiellettyjä.  

2. Hiusten pituus: Hiusten pituus on vapaa. 

3. Leikkaus: Hiusten leikkaaminen on kielletty.  

4. Muotoilu: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  

5. Tuotteet: Kaikki kiinnitysaineet (geelit, vahat, sprayt, kiillot ym.) ovat sallittuja.  

6. Hiuslisäkkeet: Hiusten pidennykset ja hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  



7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, taiteellisen viimeistelyn ja työn vaativuuden. 

8. Asu: Tyyliin sopiva asu.   

9. Virhepisteet: 1-5. 

10. Kilpailuaika: 30 minuuttia.  

11. Pisteet: 20 - 30 pistettä. 

   

2. TYÖ – CLASSIC HAIRCUT AND STYLE / KLASSINEN HIUSTENLEIKKAUS (“LOW FADE”) 

JA KAMPAUS miesharjoituspäälle / Technical – Tekninen / juniori 

Kilpailija tekee klassisen leikkauksen ja kampauksen. Niskan tulee olla perinteisesti ohennettu 

(ilman rajaa).   

Märät hiukset: Ennen kilpailun alkua mallien hiusten tulee olla märät ja tasaiseksi taakse 

kammatut.   

1. Hiusten pituus: Ennen kilpailun alkua hiusten pituuden tulee olla vähintään 1 cm pituiset 

korvien kohdalta, niskassa vähintään 1 cm ja päälaella pituus on vapaa.  

2. Leikkausvälineet: Kaikki leikkausvälineet ovat sallittuja.  

3. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  

4. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

5. Värit: Vain musta väri. Värisprayt ja neonvärit ovat kiellettyjä.  

6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla tyyliin sopivat.  

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen siisteyden, muodon ja viimeistelysiisteyden.   

8. Virhepisteet: 1 – 5 

9.  Kilpailuaika: 45 minuuttia.  

10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

  

3.  TYÖ - PROGRESSIVE FASHION HAIR STYLE / PROGRESSIVINEN FÖÖNIKAMPAUS  

miesharjoituspäälle / juniori 

Kilpailija tekee progressiivisen föönikampauksen. Tämä työ on uudistusmielisempi ja 

aggressiivisempi kuin nykyinen kuluttajamuoti. Leikkaus ja väri tehdään ennakkoon.   

Märät hiukset: Kilpailija saapuu kilpailupaikalle harjoituspäänsä kanssa. Komissaari antaa kolme 

minuuttia aikaa kastella mallin hiukset. Mikäli mallin hiukset eivät ole tarpeeksi märät, lavatuomarit 

kastelevat hiukset uudelleen.  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä.  

Tuomarikierroksen aikana harjoituspäät ovat käännettyinä peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla 

työvälineitä tai mitään muita esineitä.  



1. Hiusten pituus: Hiusten pituus on vapaa.  

2. Kampaus: Kampauksen viimeistely pitää olla progressiivinen.  

3. Värit: Kaikkien värien käyttö on sallittua, mutta värisprayt ovat kiellettyjä.  

4. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja.  

5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla tyyliin sopivat.  

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi kekseliäisyyden, värimaailman ja kampauksen progressiivisen -

viimeistelytekniikan.  

8. Virhepisteet: 1 – 5. 

9. Kilpailuaika: 25 minuuttia.  

10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

_________________________________________________________________________  

  

KAMPAAJAT SM/ SENIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / 3 työtä, joista työt 1. ja 2.  

samalle elävälle naismallille   

  

1. TYÖ - DAY STYLE LONG HAIR OPEN / PÄIVÄKAMPAUS PITKÄT HIUKSET AUKI / Fashion  

- Muoti   

Kilpailijan pitää luoda kampaus pitkiin avoimiin hiuksiin. Valmiin kampauksen pitää olla avoin, 

sulava, ilmava ja kammattu alaspäin. Vain 40 % hiuksista saa olla kammattuna ylös.  

Mallit saapuvat kilpailualueelle hiukset taaksepäin kammattuna. Tulleessaan kilpailualueelle, 

mallilla ei saa olla hiuksissa rullia, klipsejä eikä pinnejä. Säännön noudattamista valvoo 

lavatuomarit, jotka tarvittaessa kampaavat hiukset auki taaksepäin. Työn lopussa hiuksiin ei saa 

jättää pinnejä, hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin.  

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei 

saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-

alueella vapaa pituus.  

2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liukuvat. Värisprayt ja neonvärit ovat kiellettyjä.  

3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja.  

4. Muotoilu: Valmiin kampauksen tulee olla vapaa ja alaspäin kammattu 60% hiuksista. 

Ainoastaan 40 % hiuksista saa olla kammattu ylös.  

5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

6. Hiuslisäkkeet: Kaikki hiustenpidennykset ja hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  

7. Tuet: Kaikenlaisten tukien käyttö on kiellettyä.  



8. Koristeet: Kaikenlaiset koristeet ovat kiellettyjä.  

9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla päiväkampaukseen sopivat.  

10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja työn vaativuuden.  

11. Virhepisteet: 1 – 5.  

12. Kilpailuaika: 25 minuuttia.  

13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

   

2. TYÖ - EVENING STYLE / NUTTURAILTAKAMPAUS / Fashion-Muoti  

Kilpailijan tulee luoda muodikas iltakampaus pitkiin hiuksiin. Kokonaisilme pitää muistaa 

huomioida. Valmiin työn pitää olla nutturailtakampaus.  

Mallit saapuvat kilpailualueelle hiukset kammattuina taaksepäin. Tullessaan kilpailualueelle, mallilla 

ei saa olla hiuksissa rullia, klipsejä eikä pinnejä. Letitys ja ”basket weave” -tekniikat ovat kiellettyjä. 

25 % kampauksesta saa olla alas kammattuna. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä, 

hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin.  

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei 

saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-

alueella vapaa pituus.  

2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liukuvat. Sprayvärit ja neonvärit ovat kiellettyjä.   

3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja.  

4. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

5. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ja hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.  

6. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (valkit, lisäkkeet).  

7. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enempää kuin 15 % 

kampauksesta. Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista.  

8. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla iltakampaukseen sopivat.  

9. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason.  

10. Virhepisteet: 1 – 5. 

11. Kilpailuaika: 25 minuuttia.  

12. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

   

 

 



3. TYÖ - TREND CUT AND COLOR SHORT HAIR / MUOTIVÄRJÄYS- JA LEIKKAUS LYHYEEN 

HIUKSEEN / Fashion-Muoti / elävä naismalli 

Taiteelliset ja fantasiakampaukset ovat kiellettyjä. Kilpailija luo Street Fashion – kampauksen. 

Valmiin leikkauksen tulee olla hiusmuotilehtien kansikuvien kaltainen. Tuomaristo kiinnittää 

erityistä huomiota leikkaukseen ja värjäyksen toteutukseen.  

Mallin hiuksien tulee olla märät ja taakse kammatut ennen siirtymistä kilpailulavalle. Lavatuomarit 

valvovat tämän säännön noudattamista ja antavat tarvittaessa virhepisteitä.  

   

1. Väri: Työssä on käytettävä vähintään kahta eri värisävyä. Spray-värien käyttö on kiellettyä.  

2. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä, 

hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin.  

3. Hiusten pituus: Ennen työn alkua hiusten pituuden tulee olla vähintään 8 cm koko pään 

alueella. 

4. Leikkaus: Hiukset eivät saa olla ennalta leikatut tai ennalta muotoillut. Hiusten leikkaus tulee 

suorittaa kokonaisuudessaan kilpailuajan puitteissa. Lavatuomarit varmistavat, että näin tapahtuu.  

5. Tuotteet: Kaikkien muotoilutuotteiden käyttö on sallittu.  

6. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet, hiustenpidennykset ja -koristeet ovat kiellettyjä.  

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen, värin ja työn kokonaisuuden.  

8. Virhepisteet: 1 – 5. 

9. Kilpailuaika: 30 minuuttia.  

10. Pisteet: 20 - 30 pistettä. 

_________________________________________________________________________  

  

KAMPAAJAT SM / JUNIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / Yleiset säännöt  

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki alle 25-vuotiaat (ei 25 vuotta täyttäneet) sekä alan opiskelijat 

(opiskelijatodistus / opiskelijakortti vaaditaan). Kilpailijoiden tulee todistaa ikänsä ilmoittautumisen 

yhteydessä kopiolla passista tai henkilötodistuksesta. Kilpailijan tulee todistaa ikänsä myös 

kilpailujen yhteydessä.  

Tekninen kategoria: Kilpailijoiden tulee käyttää samaa harjoituspäätä molempiin teknisen sarjan 

töihin (1. ja 2.). Kilpailupäiden valinta on vapaa.  

1. Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

2. Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan 

kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.   

3. Kilpailijoilla on jokaisen työn jälkeen 5 minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä.  

 



1. TYÖ – CREATIVE DAY HAIRSTYLE / TAITEELLINEN PÄIVÄKAMPAUS / 

naisharjoituspäälle / juniori 

Kilpailijan tulee tehdä luovuutta esittelevä teknisesti toteutettu Creative Hairstyle. Tuomaristo 

kiinnittää arvostelussaan erityistä huomiota kampauksen värjäykseen. Harjoituspään hiusten tulee 

olla märät ja tiukasti taakse tasaiseksi kammatut ennen kilpailulavalle siirtymistä. Työn lopussa 

hiuksiin ei saa jättää pinnejä, hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin. Jos 

kilpailija ei noudata tätä sääntöä, häntä rangaistaan voimassa olevan virhepistetaulukon 

mukaisesti.  

1. Värit: Työssä on käytettävä vähintään kahta eri värisävyä, harmoniset, liukuvat. Spray -värien ja 

neonvärien käyttö on kiellettyä.  

2. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja.   

3. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

4. Hiuslisäkkeet: Kaikki hiustenpidennykset ja hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  

5. Koristeet: Kaikki koristeet ovat kiellettyjä.  

6. Meikkaus: Ehostusten ja asustuksen tulee olla kampaukseen sopivia.  

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason sekä teknisen 

kampausviimeistelyn.   

8. Virhepisteet: 1 – 5.  

9. Kilpailuaika: 25 minuuttia.  

10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

 

2. TYÖ – HAIR BY NIGHT samaan harjoituspäähän / Technical - Tekninen / juniori 

Kilpailijan tulee luoda tekninen iltakampaus. Kilpailijoiden saapuessa takaisin kilpailuareenalle, 

harjoituspäiden kampauksia ei ole saanut muuttaa. Kilpailijat harjaavat mallien hiukset taakse 

ennen kilpailun alkua. Lavatuomarit tarkistavat, että näitä sääntöjä noudatetaan.  

Kilpailija voi kastaa, muovata, fönkuivata tai muotoilla hiukset. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää 

pinnejä, hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin. Tuomaristo kiinnittää erityistä 

huomiota värjäyksen toteutukseen.  

Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai 

kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Värit: Työssä on käytettävä vähintään kahta eri värisävyä, harmoniset, liukuvat. Spray-värien 

käyttö ja neonvärit on kielletty.  

2. Hiuslisäkkeet: Työssä tulee käyttää vähintään yhtä tai korkeintaan kolmea hiuslisäkettä. 

Hiuslisäkkeitä ei saa muotoilla etukäteen. Hiuslisäkkeet tulee olla suoriksi kammattuina esillä 

kilpailijan työpöydällä lavatuomareiden kammattavina ja tarkastettavina. Lisäke tai lisäkkeet tulee 

yhdistää hiuksiin harmonisesti, mutta niitä ei saa leikellä osiin. Lisäkkeiden kampaaminen ja 

muotoilu tulee suorittaa kilpailuajan puitteissa. Valmiissa työssä lisäkkeet eivät saa peittää yli 40 % 

pään alasta. Saksia saa käyttää kampauksen siistimiseen kilpailuajan puitteissa.  



3. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (mm. valkit, piikit)  

4. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa peittää kuin enintään 15% kampauksesta. 

Hiustenkaltaisista kuiduista ja materiaaleista tehdyt koristeet, kokoperuukit ja hiuslisäkkeet ja 

pidennykset ovat kiellettyjä. Lavatuomarit valvovat säännön noudattamista.   

5. Vaatteet: Asujen tulee olla elegantteja ja iltajuhlatilaisuudessa käytettäviksi soveltuvia.  

6. Virhepisteet: 1 – 5. 

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason sekä teknisen 

kampausviimeistelyn.  

8. Kilpailuaika: 45 minuuttia.  

9. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  

 

3.  TYÖ - TREND CUT AND COLOR SHORT HAIR / MUOTIVÄRJÄYS- JA LEIKKAUS 

LYHYEEN HIUKSEEN HARJOITUSPÄÄHÄN / Fashion - Muoti / naisharjoituspää / juniori 

 

Taiteelliset ja fantasiakampaukset ovat kiellettyjä. Kilpailija luo Street Fashion – kampauksen. 

Valmiin leikkauksen tulee olla hiusmuotilehtien kansikuvien kaltainen. Tuomaristo kiinnittää 

erityistä huomiota värjäyksen toteutukseen ja leikkaukseen.  

Harjoituspään hiuksien tulee olla märät ja taakse kammatut ennen siirtymistä kilpailulavalle. Työn 

lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä, hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin.  

Lavatuomarit valvovat tämän säännön noudattamista ja antavat tarvittaessa virhepisteitä.  

1. Väri: Työssä on käytettävä vähintään kahta eri värisävyä. Spray-värien käyttö on kiellettyä.  

2. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä, 

hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin.  

3. Hiusten pituus: Ennen työn alkua hiusten pituuden tulee olla vähintään 8 cm koko pään 

alueella. 

4. Leikkaus: Hiukset eivät saa olla ennalta leikatut tai ennalta muotoillut. Hiusten leikkaus tulee 

suorittaa kokonaisuudessaan kilpailuajan puitteissa. Lavatuomarit varmistavat, että näin tapahtuu.  

5. Tuotteet: Kaikkien muotoilutuotteiden käyttö on sallittu.  

6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ja -koristeet ovat kiellettyjä.  

7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen, värin ja työn kokonaisuuden.  

8. Virhepisteet: 1 – 5. 

9. Kilpailuaika: 40 minuuttia. 

10. Pisteet: 20-30 pistettä. 

 

 _______________________________________________________________________  

 



INDIVIDUAL - KATEGORIAT  

1. FANTASY / NATURE & ECOLOGY / LUONTO & EKOLOGIA  

Kilpailijat luovat fantasiakampauksen valmiina arvosteltavaksi ennen lavalle saapumista.  

Kampauksen teemana on LUONTO JA EKOLOGIA ja kokonaisuuden tulee olla tunnistettavissa. 

Peruukkien käyttö on kiellettyä. Kaikki fantasiakampauksen osat tulee olla tehtynä hiuksista (30% 

kampauksen pinnasta saa olla luonnon materiaalien/koristeiden peitossa), jotka ovat yhdistettynä 

mallin hiuksiin. Arviointi tapahtuu kampauksen luovuuteen ja teeman esille tuontiin perustuen.  

Kaikki mahdolliset tuet ovat sallittuja, mutta eivät saa olla näkyvissä.  

Mallin sukupuoli on vapaa.  

Tuomarikierroksen jälkeen mallit tekevät kilpailualueella esittelykierroksen.  

Tuomaristo: Tuomaristo arvioi luovuuden, omaperäisyyden, kekseliäisyyden, värimaailman, 

ennakkotyön vaativuustason, teeman noudattamisen ja tekniikan vaativuuden.  

Kilpailuaika: 10 min, viimeistelyyn.  

Arvostelu: 20 - 30 pistettä.  

   

2. HAIR TATTOO  

Mallin sukupuoli on vapaa. Mallin hiusten perusleikkaus ja värjäys tehdään ennakkoon.   

Tavoitteena on luoda uudenlainen tyylikokonaisuus hiuksia leikkaamalla.  

Idean ja toteutuksen tulee luoda vaikutelma tatuoinnista.  

Kilpailun teema on vapaa.  

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei 

saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Värit: Kaikki värit ovat sallittuja, MUTTA hiusten tatuoinnin alueella (sivuosat ja takaosa) 

käytetään ainoastaan YHTÄ väriä. Muut hiukset voivat olla monivärisiä. Spray-värien käyttö on 

kiellettyä. 

2. Hiusten pituus: Hiusten pituus päälaella on vapaa. Sivulla ja takana hiusten pituuden tulee olla 

vähintään 3 cm ennen kilpailun alkua.  

3. Leikkaus: Tatuoidun leikkausalueen tulee olla vähintään 30 % - 40 % pään pinta-alasta. Mitään 

muita esivalmisteluja (valmiiksi piirrettyjä ja leikattuja kuvioita, mallinteiden käyttöä ym.) ei saa 

tehdä.  

4. Kynän käyttö: Kynän käyttö on sallittu vasta leikkauksen jälkeen kilpailutyön lopussa.  

5. Työvälineet: Kaikkien työvälineiden käyttö on sallittu.  

6. Tuotteet: Kaikkien muotoilutuotteiden käyttö on sallittu.  

7. Vaatetus: Oman työn tyyliin sopiva vaatetus.  

8. Tuomaristo: Tuomarit arvioivat leikkauksen tarkkuutta, taiteellisuutta, väriä ja kokonaisuutta.   



9. Virhepisteet: 1-5. 

10. Kilpailuaika: 40 min.  

11. Arvostelu: 20 - 30 pistettä  

   

3. BRIDAL SALON STYLE – MORSIUSKAMPAUS/ NUTTURA / MUOTI / LIIKETYÖ   

Kilpailijoiden tulee luoda eläville malleilleen tämän päivän tai tulevaa muotia edustava 

nutturahääkampaus.  

Alustavat työt, kuten värjäys-, raidoitus- ja kihartamiskäsittelyt saa tehdä etukäteen. Mallit saapuvat 

kilpailualueelle hiukset taaksepäin kammattuina. Kilpailuajan puitteissa mallin hiuksiin on tehtävä 

selkeä muutos lähtötilanteeseen verrattuna. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä, 

hengettömiä, piikkejä, kumilenkkejä eikä klipsejä näkyviin. Lavatuomareilla on kilpailunjohtajan 

hyväksynnällä oikeus poistaa osallistujaa kilpailusta, jos mallin hiukset ovat liian valmiiksi 

kammatut ennen työn alkua.   

1. Hiusten pituus: Hiusten pituus on hartioiden yli ja pidemmät.  

2. Tuet: Kaikkien tukien käyttö on kielletty (valkit, lisäkkeet).   

3. Hiustenpidennykset: Hiuspidennykset ja hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  

4. Värit: Värien valinta on vapaa, paitsi sprayvärit ja neonvärit ovat kiellettyjä.   

5. Työvälineet ja muotoilutuotteet: Kaikki työvälineet ja muotoilutuotteet ovat sallittuja.  

6. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi muodon, siisteyden, vaativuuden asteen ja kokonaisuuden.  

7. Asut: Morsiamelle sopiva tyyli.  

8. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enempää kuin 30 % 

kampauksesta. Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista tai sen kaltaisista materiaalista.  

9. Virhepisteet: 1 - 5  

10. Kilpailuaika: 35 minuuttia.  

11. Arvostelu: 20 - 30 pistettä  

 


