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Aihe: Tranformation –before/after 
 
Kaikille Suomessa työskenteleville tai opiskeleville partureille, kampaajille ja oppilaille avoin kilpailu.  
 
Kilpailijan tulee tehdä mallille mahdollisimman suuri ja näkyvä liiketyömäinen muutos hiuksia/partaa 
leikkaamalla, värjäämällä ja viimeistelemällä. Kaikki alallamme käytössä olevat ammatilliset keinot 
muutoksen toteuttamiseen ovat sallittuja, lukuun ottamatta kokoperuukkeja ja kuvanmuokkauksia (ne ovat 
kiellettyjä). Mallin valinta on vapaa eli malli voi olla mies, nainen tai muunsukupuolinen.  
 
Kuvakilpailuun osallistutaan kahdella (2) kuvalla. Yksi (1) kuva mallista ENNEN muutosta ja yksi (1) 
muutoksen JÄLKEEN. Mallista otetaan rintalinjaan rajatut kuvat (ei kokovartalo kuvaa) siten, että 
kuvakulman on molemmissa kuvissa sama ja kuvissa näkyy selkeästi mallin kasvot. Katso alhaalla olevia 
esimerkkikuvia. 
 
Kaikki työvälineet, työskentelytuotteet ja -tekniikat ovat sallittuja. Vaatteiden ja asusteiden tulee olla sekä 
mallille että valitsemaasi tyyliin sopivat. Mallin ehostaminen on sallittua. 
 
Tuomaristo arvioi kokonaisuutta, muutoksen laajuutta (ennen / jälkeen), tyylin ajankohtaisuutta ja 
lopputuloksen sopivuutta mallille.  
 
Valokuvat tulee lähettää sähköpostilla kilpailut@hiusyrittäjät.fi viimeistään 6.1.2020 mennessä. Kirjoita 
liikkeen nimi / koulun nimi, oma nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja mallin nimi. Laita otsikoksi 
Kuvakilpailu 1.2.2020.  
 
Kilpailumaksu on 70 € / työ ja se tulee olla suoritettuna 6.1.2020 mennessä  
tilille: FI58 4405 2220 0071 98.  
 
Viisi (5) parasta työtä kutsutaan finaaliin. Kaikki finalistit palkitaan ja esitellään yleisölle Hiukset ja kauneus -
risteilyn näytöksessä lauantaina 1.2.2020. Mallien live-esittelyllä todennetaan, ettei muutoksen 
toteutuksessa ole käytetty kuvakäsittelyä. 
 
Kaikki kilpailutyöt julkaistaan Suomen Hiusyrittäjien sähköisissä viestintäkanavissa. Lisäksi voittajien työt 
julkaistaan Hiusuutisissa. Kilpailukuvia ei saa julkaista missään ennen kilpailun päättymistä ja voittajan 
julkaisemista. Kuvakilpailun osallistujat luovuttavat kuvien käyttöoikeudet Suomen Hiusyrittäjille.  
Kilpailijat malleineen saapuvat lavaharjoituksiin klo 10.30. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä 
osallistumista risteilylle, vaan mallit ja kilpailijat voivat poistua laivasta palkintojen jaon jälkeen. Tarkemmat 
ohjeet finalisteille lähetetään myöhemmin. Risteilylle osallistuvien kilpailijoiden tulee varata itse oma 
matkansa: www.matkapojat.fi/hiusyrittajien-risteily. 
 
Panostahan hyvälaatuisiin kuviin, taustaan, valaistukseen ja viimeistelyyn. Hienokin työ jää huomiotta 
pimeässä ja rakeisessa kuvassa. 
 
Yleisön suosikki valitaan risteilyn aikana Suomen Hiusyrittäjien messuosastolla esillä olevista kaikista 
kilpailuun osallistuneista kilpailutyökuvista. Yleisön suosikille ilmoitetaan voitosta risteilyn jälkeen. 
 
Lisätietoja: Laura Hänninen 045-1131571 (arkisin 8.00-9.00) tai l.hanninen@hotmail.com 
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