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HIUKSET 2019 SM - PARTURIEN JA KAMPAAJIEN SM-KILPAILUT  
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Suomen Mestaruuskilpailujen tarkoituksena on luoda samanlaiset edellytykset kuin ne ovat tänä päivänä 
kansainvälisissä kilpailuissa. Kisojen tehtävänä on kehittää parturien ja kampaajien ammattitaitoa, luoda 
uusia muotisuuntauksia, käyttää uusia leikkaus- ja, kampausteknikoita sekä värejä. Nämä kilpailusäännöt 
vastaavat nykyaikaisia kansainvälisiä sääntöjä. Tavoitteena on se, että suomalainen parturi-kampaaja on 
vähintäänkin samalla tasolla kansainvälisten kollegoidensa kanssa tai jopa parempi. Tason nostaminen 
auttaa suomalaisia menestymään kansainvälisissä kilpailuissa ja kehittää heidän ammattitasoaan.  

Kaikkiin töihin on avoin osallistumisoikeus kaikilla Suomessa asuvilla kilpailijoilla. 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 2019 saa se kilpailija, joka sijoittuu parhaiten yhteistuloksissa 
kolmessa työssä elävillä miesmalleilla (ei harjoituspäillä): Ensimmäisenä on "Barbershop” -kategoria, johon 
kuuluu kaksi työtä: pitkien hiusten leikkaus ja kampaus parrakkaalle miesmallille (parranmuotoilu tehdään 
ennen kilpailun alkua). Toinen työ tässä kategoriassa tehdään samalle mallille ja se on hiusten leikkaus "low 
fade" -tekniikalla sekä kampaus. Kolmantena on "hair tatoo" -leikkaustekniikalla tehty työ miesmallille.  

Kampaajien Suomen Mestarin tittelin vuonna 2019 saa se kilpailija, joka sijoittuu parhaiten yhteistuloksissa 
kolmessa työssä elävillä naismalleilla (ei harjoituspäillä). Ensimmäisenä on ”Muotikategoria pitkillä 
hiuksilla”, johon kuuluu kaksi työtä: pitkät hiukset auki -kampaus ja nutturailtakampaus, ja työt tehdään 
samalle mallille.  Kolmantena on morsiuskampaus.  

JUNIOREIDEN PARTURIEN JA KAMPAAJIEN SM-KILPAILUT  

Parturijunioreiden Suomen Mestarin tittelin vuonna 2019 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 ”fashion”-kategoria, joka on miesten kampaus pitkillä 
hiuksilla. Toinen työ on hiusten leikkaus "low fade" -tekniikalla. Kolmas työ on progressiivinen kampaus.  

Kampaajajunioreiden Suomen Mestarin tittelin vuonna 2019 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 ”Muotikategoria 
pitkillä hiuksilla”, johon kuuluvat kaksi työtä: pitkät hiukset auki -kampaus ja nutturailtakampaus, ja työt 
tehdään samalle harjoituspäälle.  Kolmantena on morsiuskampaus.  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti. Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee 
asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa 
olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa 
puvustaa harjoituspäänsä.  

  



OPISKELIJOIDEN PARTURIEN JA KAMPAAJIEN SM-KILPAILUT 

Opiskelijoiden sarjoissa arviointikriteerit ovat samat kuin junioreilla, erona vain pidemmät suoritusajat. 
Oppilassarjojen tarkoitus on mitata opiskelijoiden taitotasoa, valmistella opiskelijoita ammattilaisuuteen, 
tutustuttaa kilpailumaailmaan sekä kasvattaa hiusalalle mahdollisimman osaavia ammattilaisia. 

Parturioppilaiden Suomen Mestarin tittelin vuonna 2019 saa se kilpailija, joka sijoittuu parhaiten 
yhteistuloksissa kolmessa työssä harjoituspäillä. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki opiskelijat, joiden 
opinnot ovat vielä kesken ja tutkintotodistus on saamatta. Kilpailijoiden tulee ilmoittaa oppilaitoksensa, 
sekä valmentajan/valmentavan opettajat tiedot. Kilpailija todistaa opiskelijuutensa sekä opiskelija- että 
henkilötodistuksella. Ensimmäisenä on ”fashion”-kategoria, joka on miesten kampaus pitkillä hiuksilla. 
Toinen työ on hiusten leikkaus "low fade" -tekniikalla. Kolmas työ on progressiivinen kampaus.  

Kampaajaoppilaiden Suomen Mestarin tittelin vuonna 2019 saa se kilpailija, joka sijoittuu parhaiten 
yhteistuloksissa kolmessa työssä harjoituspäillä. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki opiskelijat, joiden 
opinnot ovat vielä kesken ja tutkintotodistus on saamatta. Kilpailijoiden tulee ilmoittaa oppilaitoksensa, 
sekä valmentajan/valmentavan opettajat tiedot. Kilpailija todistaa opiskelijuutensa sekä opiskelija- että 
henkilötodistuksella. Ensimmäisenä on ”Muotikategoria pitkillä hiuksilla”, johon kuuluvat kaksi työtä: pitkät 
hiukset auki -kampaus ja nutturailtakampaus, ja työt tehdään samalle harjoituspäälle.  Kolmantena on 
morsiuskampaus.  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti. Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee 
asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa 
olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa 
puvustaa harjoituspäänsä.  

 

INDIVIDUAL -KILPAILUT HIUKSET 2019 SM 

1. CATWALK FASHION 2019  

2. FANTASIAKAMPAUSKILPAILU TEEMANA ”PERHONEN”  

3. JUHLAKAMPAUS LIIKETYÖ NAISILLE (voittajan valitsee yleisö)  

KILPAILUINFO  

Ilmoittautuminen loppuu kaksi viikkoa ennen kilpailujen alkua. Viikkoa ennen kilpailuja ilmestyy aikataulut. 

Jos kategoriassa on vähemmän kuin viisi osallistujaa, kyseinen kategoriaa 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. 

Kaikki tuomareiden antamat pisteet kunkin osallistujan työstä lasketaan yhteen. Jos pisteet menevät tasan 

kolmen eniten pisteitä saaneen työn kohdalla, päätuomarin pisteet ratkaisevat. Päätuomari valitaan ennen 

kilpailua jokaiselle kategorialle erikseen. Jokaiseen kategoriaan siis tulee eri päätuomari.  

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 arvostavat työn peilinumeron mukaan. Ennen peiliarvontaa 

tuomarit poistuvat tuomarihuoneeseen, jossa he odottavat kutsua.  

Mallit eivät voi koskea hiuksiaan kilpailun ja tuomarikierroksen aikana.   

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

kilpailun aikana, kyseinen osallistuja saa lavatuomareilta rangaistuspisteitä.   

  

  

 


