
HIUKSET 2019 / KILPAILUSÄÄNNÖT 

PARTURIT / SENIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / BARBERSHOP / 2 työtä samalle parrakkaalle elävälle 

mallille 

1. TYÖ - TREND CUT AND STYLE ON LONG HAIR 

Kilpailija tekee muodikkaan puolipitkän maskuliinisen leikkauksen ja kampauksen, joka on sovelias 

kuluttajalle. Työn tulee muistuttaa muotilehtien sivuilla olevia kampauksia.  

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

aikaa kastella mallin hiukset. Parran muotoilu pitää olla tehty 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 saavat olla 
sivuilla ja niskassa vähintään 1 sentin pituiset.  
3. Leikkausvälineet: Kaikki leikkausvälineet ovat sallittuja.  
4. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  
5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja. 
6. Värit: Värien valinta on vapaata. Värispray’t ovat kiellettyjä.  
7. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla päivän muodin mukaiset. Sotilasuniformut ja historialliset vaatteet ovat 
kiellettyjä.  
8. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen, värin, muodon, parran muotoilun 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 

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

sovelias kuluttajalle. Niskan tulee siis olla perinteisesti ohennettu (ilman rajaa).  

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. Värispray’t ovat kiellettyjä.  
6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla päivän muodin mukaiset. Sotilasuniformut ja historialliset vaatteet ovat 
kiellettyjä.  
7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen siisteyden, värin, muodon, parran muotoilun ja 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.  
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HAIR TATTOO/PARTURIT 

Mallin valinta on vapaa eli malli voi olla joko mies tai nainen. 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 käytetään ainoastaan YHTÄ väriä. Muut 
hiukset voivat olla monivärisiä. Spray-värien käyttö on kiellettyä. 
2. Leikkaus: Hiusten pituuden tulee olla kauttaaltaan vähintään 2 cm ennen työn alkua. Tatuoidun 
leikkausalueen tulee olla vähintään 30% - 40% pään pinta-alasta. Mitään muita esivalmisteluja (valmiiksi 
piirrettyjä ja leikattuja kuvioita, mallinteiden käyttöä ym.) ei saa tehdä.  
3. Kynän käyttö: Kynän käyttö on sallittu vasta leikkauksen jälkeen kilpailutyön lopussa. 
3. Työvälineet: Kaikkien työvälineiden käyttö on sallittu.  
4. Tuotteet: Kaikkien tuotteiden käyttö on sallittu.  
5. Vaatetus: Oman työhön tyyliin sopiva vaatetus.  
6. Tuomaristo: Tuomarit arvioivat leikkauksen taiteellisuutta, väriä ja kokonaisuutta.   
Kilpailuaika: 40 min. 
Arvostelu: 20 - 30 pistettä 
 
PARTURIT / JUNIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / BARBERSHOP / harjoituspäähän 

1. TYÖ - TREND CUT AND STYLE ON LONG HAIR 

Kilpailija tekee muodikkaan puolipitkän maskuliinisen leikkauksen ja kampauksen, joka on sovelias 

kuluttajalle. Työn tulee muistuttaa muotilehtien sivuilla olevia kampauksia.  

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

aikaa kastella mallin hiukset. Parran muotoilu pitää olla tehtynä ennakkoon. 

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: 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 saavat olla 
sivuilla ja niskassa vähintään 1 sentin pituiset.  
3. Leikkausvälineet: Kaikki leikkausvälineet ovat sallittuja.  
4. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  
5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja. 
6. Värit: Värien valinta on vapaata. Värispray’t ovat kiellettyjä.  
7. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla sopivat.  
8. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen, värin, muodon, parran muotoilun ja tyylin ajankohtaisuuden.   
9. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
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10. Kilpailuaika: 35 minuuttia.  
11. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 
2. TYÖ – TREND CUT AND STYLE ON SHORT HAIR harjoituspäälle 

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

sovelias kuluttajalle. Niskan tulee siis olla perinteisesti ohennettu (ilman rajaa).  

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: 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. Värispray’t ovat kiellettyjä.  
6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla tyyliin sopivat. 
7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen siisteyden, värin, muodon, parran muotoilun ja tyylin 
ajankohtaisuuden.   
8. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
9. Kilpailuaika: 45 minuuttia.  
10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

PARTURIT / JUNIORIT / PROGRESSIVINEN KAMPAUS harjoituspäälle 

Kilpailija tekee progressiivisen föönikampauksen. Tämä työ on uudistusmielisempi ja aggressiivisempi kuin 

nykyinen kuluttajamuoti.  

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.  

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.  
4. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. 
5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja. 
6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla tyyliin sopivat. 
6. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi kekseliäisyyden, värimaailman ja kampauksen viimeistelytekniikan.  
8. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
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9. Kilpailuaika: 30 minuuttia.  
10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

PARTURIOPPILLAAT/ YHDISTELMÄKILPAILU / BARBERSHOP / harjoituspäähän 

1. TYÖ - TREND CUT AND STYLE ON LONG HAIR 

Kilpailija tekee muodikkaan puolipitkän maskuliinisen leikkauksen ja kampauksen, joka on sovelias 

kuluttajalle. Työn tulee muistuttaa muotilehtien sivuilla olevia kampauksia.  

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

aikaa kastella mallin hiukset. Parran muotoilu pitää olla tehtynä ennakkoon. 

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: 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 saavat olla 
sivuilla ja niskassa vähintään 1 sentin pituiset.  
3. Leikkausvälineet: Kaikki leikkausvälineet ovat sallittuja.  
4. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  
5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja. 
6. Värit: Värien valinta on vapaata. Värispray’t ovat kiellettyjä.  
7. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla sopivat.  
8. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen, värin, muodon, parran muotoilun ja tyylin ajankohtaisuuden.   
9. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
10. Kilpailuaika: 45 minuuttia.  
11. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 
2. TYÖ – TREND CUT AND STYLE ON SHORT HAIR harjoituspäälle 

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

sovelias kuluttajalle. Niskan tulee siis olla perinteisesti ohennettu (ilman rajaa).  

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: 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. Värispray’t ovat kiellettyjä.  
6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla tyyliin sopivat. 
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7. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen siisteyden, värin, muodon, parran muotoilun ja tyylin 
ajankohtaisuuden.   
8. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
9. Kilpailuaika: 55 minuuttia.  
10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

PARTURIOPPILAAT / PROGRESSIVINEN KAMPAUS harjoituspäälle 

Kilpailija tekee progressiivisen föönikampauksen. Tämä työ on uudistusmielisempi ja aggressiivisempi kuin 

nykyinen kuluttajamuoti.  

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.  

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.  
4. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. 
5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja. 
6. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla tyyliin sopivat. 
6. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi kekseliäisyyden, värimaailman ja kampauksen viimeistelytekniikan.  
8. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
9. Kilpailuaika: 40 minuuttia.  
10. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

 

 

 

 

 

  

 


