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Tervehdys!      
 
 
 
 

Suomen maskeeraajat ry kutsuu taas teidät osallistumaan vuosittaisiin 
maskeerauksen SM-kilpailuihin. Tässä seuraa infopaketti kisoista. Kilpailut pidetään 
tuttuun tapaan Kauneusmessujen yhteydessä Helsingin messukeskuksessa.  
 
Tämän vuoden body painting -sarjan aiheena on loputon, salaperäinen ”Avaruus”. 
Kisasarjaan voi osallistua yksin tai maksimissaan kahden hengen ryhmässä ja se 
järjestetään lauantaina 20.10.2012. Body painting -sarja on avoin kaikille halukkaille 
osallistujille. 
 
Maskeerauskisassa sunnuntaina 21.10.2012 on kaksi sarjaa; oppilaille ja 
ammattilaisille molemmille omansa. Oppilassarjan aiheena on tänä vuonna kaunis,  
arvokas ”Prinsessa” ja ammattilaiset kisaavat hurjan ja paljastavan ”CSI”  
-aiheen parissa.  
 

 Ammattilaissarjan SM-voittaja pääsee kilpailumatkalle Düsseldorfiin! 
 
 Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.9.2012  
 

Tervetuloa mukaan! 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Heidi Kjellman 
S.M.Y 
 
 



The Professional Make-up Artists of Finland 
Suomen maskeeraajat ry, S.M.Y. 

 

www.suomenmaskeeraajat.com 

 
 
Maskeerauksen SM-kilpailut 20.-21.10.2012 
 
Ryhmä 1.   Body painting SM 2012, avoin kilpailusarja 
 
Aikataulu Lauantai 20.10.2012 

Työpisteen valmistelu klo 10.00 – 11.00 
Kilpailu  klo 11.00 – 15.00 
Arvostelu  klo 15.00 – 16.00 
Palkintojen jako klo 17.00 Beauty Point -näytöslavalla 
 

Teema ”Avaruus” 

 työn voi tehdä yksin tai kahden hengen ryhmänä 

 työ tehdään yhdelle mallille 

 airbrush sallittu 

 peruukki tai hiuslisäke sallittu, kiinnitys etukäteen 

 irto-osat sallittu, maskeeraus kisan aikana 

 vartalosta vähintään 3/4 on maalattava.  

 rekvisiitta/ puvustus saa peittää korkeintaan 1/4 vartalosta 

 kaikki värimaskeeraus kisan aikana, mitään ei saa maskeerata ennen kisaa 

 työpiirros / layout 
 
Osanottajat  Kilpailu on avoin kaikille! 
Osanottomaksu  80 euroa  
 
 
 
Ryhmä 2.  Maskeerauksen oppilassarja SM 2012 
 
Aikataulu  Sunnuntai 21.10.2012 
   Työpisteen valmistelu    klo 10.00-11.00 
 Kilpailu     klo 11.00-12.00 

Arvostelu   klo 12.00-12.30 
Palkintojen jako klo 16.30 Beauty Point -näytöslavalla 

 
Teema ”Prinsessa” 

 meikki 

 hiuslisäke / peruukki sallittu, kiinnitys etukäteen 

 irtoripset sallittu, kiinnitys kisan aikana 

 kaikki värimaskeeraus kisan aikana, mitään ei saa maskeerata ennen kisaa 

 kampauksen saa tehdä etukäteen 

 puvustus 

 kokonaisuus 

 työpiirros /layout 
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Osanottajat Sarjaan voivat osallistua opiskelijat kosmetologi-, maskeeraaja- tai 

parturi/kampaajaoppilaitoksista. 
Osanottomaksu 60 euroa 
 
 
Ryhmä 3.   Maskeerauksen ammattilaissarja SM 2012 
  
Aikataulu Sunnuntai 21.10.2012 
 Työpisteen valmistelu klo 13.00-14.00 
 Kilpailuaika  klo 14.00-15.30 
 Arvostelu  klo 15.30-16.00 
 Palkintojen jako klo 16.30 Beauty Point -näytöslavalla 
   
Teema ”CSI” 

 maskeeraus 

 drag sallittu 

 irto-osat sallittu, maskeeraus kisan aikana 

 kaikki värimaskeeraus kisan aikana, mitään ei saa maskeerata ennen kisaa 

 kampauksen saa tehdä etukäteen 

 hiuslisäke / peruukki sallittu, kiinnitys etukäteen 

 irtoripset sallittu, kiinnitys kisan aikana 

 asukokonaisuus, mahdollinen rekvisiitta 

 työpiirros / layout 
 
Osanottajat  Valmistuneet maskeeraajat, kosmetologit ja parturi-kampaajat. 
Osanottomaksu 80 euroa 
 
 
Kilpailupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on oppilassarjassa 40, 
ammattilaissarjassa 30 ja body painting –sarjassa 25 kpl. 
 
 
 

Lisätietoja 
 

Suomen maskeeraajat ry:n sihteeri 
Heidi Kjellman 

p. 0400-849 573 
sihteeri@suomenmaskeeraajat.com 

 
Suomen maskeeraajat ry:n puheenjohtaja 

Riina Laine 
p. 040-531 0076 

 

 

mailto:sihteeri@suomenmaskeeraajat.com
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Maskeerauksen SM-kilpailut 20.-21.10.2012 
 
 
PAIKKA  Helsingin Messukeskus (Messuaukio 1, 00520 Helsinki). 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.9.2012 
 

Voit ilmoittautua sähköpostitse tai lähettää ilmoittautumislomake alla 
mainittuun osoitteeseen. Ilmoittautuessasi sähköisesti mukaan tulee 
liittää täydelliset yhteystiedot ja opiskelu/työpaikka, sekä sarja, johon 
osallistut.  

 
  ilmoittautuminen@suomenmaskeeraajat.com   
 
  Suomen maskeeraajat ry 
  Heidi Kjellman 
  Eerikinkatu 22 B 31 
  00100 Helsinki 
    
 
 
KILPAILUMAKSU maksetaan Suomen maskeeraajat ry:n tilille 100930-214059 annetun 

viitenumeron kanssa vasta kun S.M.Y:n sihteeri on varmistanut 
paikkasi haluamaasi kilpailusarjaan. Vahvistus tulee ensisijaisesti 
sähköpostitse. 

 
 
  opiskelijasarja    60 euroa 
  ammattilaiset       80 euroa 
  body painting      80 euroa  
 
  S.M.Y:n jäsenet ei maksua 
   
 
 
Ilmoittautumisesi yhteydessä kilpailupaikalla tarkistamme tarvittaessa maksukuitin, joten ole 
ystävällinen ja tuo kuitti mukanasi. Kilpailusarjat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 
Kilpailuohjeet lähetetään automaattisesti kaikille ilmoittautuneille ilman eri pyyntöä.  
 
 

mailto:ilmoittautuminen@suomenmaskeeraajat.com
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MASKEERAUKSEN SM-KILPAILUT 21.10.2012 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
 
”Prinsessa” 
 
Ryhmä 2. Oppilassarja, sunnuntai 21.10.2012 klo 11-12  ( EUR 60 ) 
 
NIMI  ___________________________________________________ 
 
OSOITE  ___________________________________________________ 
   
  ___________________________________________________ 
 
PUHELIN  ___________________________________________________ 
 
OPPILAITOS / LINJA ___________________________________________________ 
 
SÄHKÖPOSTI  ___________________________________________________ 
 
 

 
 
MASKEERAUKSEN SM-KILPAILUT 21.10.2012 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
 
”CSI” 
 
Ryhmä 3. Ammattilaissarja, sunnuntai 21.10.2012 klo 14-15:30  ( EUR 80 ) 
 
NIMI  ___________________________________________________ 
 
OSOITE  ___________________________________________________ 
   
  ___________________________________________________ 
 
PUHELIN  ___________________________________________________ 
 
TYÖPAIKKA  ___________________________________________________ 
 
SÄHKÖPOSTI  ___________________________________________________ 
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BODY PAINTING SM-KILPAILUT 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
 
”Avaruus” 
 
Ryhmä 1. Lauantaina 20.10.2012 klo 11-15  ( EUR 80 ) 
 
NIMI/ RYHMÄ ____________________________________________________ 
 
OSOITE  ____________________________________________________ 
   
  ____________________________________________________ 
 
PUHELIN  ____________________________________________________ 
 
TYÖPAIKKA/ KOULU ____________________________________________________ 
 
SÄHKÖPOSTI  ____________________________________________________ 
 
 
 

 
Body paintingin avoimet SM-kilpailut 20.10.2012 

 
 
Kilpailutyö toteutetaan yksin tai maksimissaan kahden hengen tiimityönä ja siihen on aikaa 
neljä tuntia. 
 
Kilpailutyö toteutetaan kilpailijan omilla tuotteilla ja tarvikkeilla. 

 
Mallin vartalosta vähintään 3/4 tulee olla maalattu. Puvustus/ rekvisiitta saa peittää 
korkeintaan 1/4 vartalosta 

 
Kilpailutyöt esitellään yleisölle lavalla heti kilpailuajan ja tuomareiden arvostelun päätyttyä.  
 
Palkintojenjako seuraa tämän jälkeen, klo 17 Beauty Point -lavalla. 

 
Puvustus ja kampaus saa olla valmiina kisapaikalle tultaessa. 

 
Mahdollisten irto-osien (foam-, gelatiini- tai lateksilisäosat sekä kalju) kiinnittäminen 
voidaan tehdä etukäteen, mutta niitä ei saa etukäteen maskeerata ennen kilpailuajan 
alkua. Toimitsijat tarkistavat, että kaikkien mallien lähtötilanne on näiltä osin sama. 

 
Kisapaikalla on sosiaalitilat pukeutumista ja mallien suihkussa käyntiä varten.
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Kilpailusäännöt 2012 
 

1. Oppilassarjaan voivat osallistua kosmetologi-, parturi-kampaaja- sekä maskeeraaja- 
opiskelijat. Aikaisemmin maskeeraajaksi valmistuneet opiskelijat eivät voi osallistua. 

2. Ammattilaissarjaan voivat osallistua jo valmistuneet kosmetologit, parturi-kampaajat sekä 
maskeeraajat. S.M.Y:n hallituksessa istuvat maskeeraajat eivät voi osallistua kisaan. 

4. Body painting / vartalomaalaussarja on avoin ja siihen voivat osallistua halukkaat sekä 
Suomesta että ulkomailta. Kilpailuun voi ottaa osaa yksin tai kahden kilpailijan ryhmissä. 
S.M.Y:n hallituksessa istuvat maskeeraajat eivät voi osallistua kisaan. 

5. Jokaisella kilpailijalla/ryhmällä tulee olla oma malli. Kaikissa sarjoissa saa olla vain yksi 
malli. 

6. Kilpailija työskentelee omilla välineillä ja tuotteilla. Malli suojataan S.M.Y:n suojakapalla. 
Jos kilpailija aikoo käyttää airbrushia, tulee tämän ottaa jatkojohto mukaan, jotta sähkön 
saanti voidaan varmistaa. Kilpailija/malli huolehtii peseytymisvälineistä sekä pyyheliinasta. 
Kilpailupaikalta osoitetaan peseytymistilat. 

7. Meikkikilpailusarjoissa malli tulee puvustaa ennen kilpailua. Myös kampaus sekä kynnet 
saavat olla valmiina. Body painting -kilpailussa vartalomaalauksen päälle mahdollisesti 
tulevat vaatteet ja rekvisiitta voidaan asettaa paikoilleen kilpailuajan aikana. 

8. Työskentelyaika on oppilassarjassa (ryhmä 2) yksi (1) tunti, ammattilaissarjassa (ryhmä 3) 
puolitoista (1½) tuntia. Body painting -sarjassa (ryhmä 1) neljä (4) tuntia. Puhelin pidetään 
suljettuna koko kilpailun ajan.  

9. Kilpailutyö tehdään etukäteen annetun aiheen mukaisesti. Meikki tehdään mallin puhtaalle 
iholle. Mahdolliset peruukit, hiuslisäkkeet, irtokynnet sekä kampaus voidaan tehdä 
valmiiksi ennen kilpailuajan alkua. Irtoripsiä ei saa kiinnittää etukäteen. Kaikki 
värimaskeeraus kisan aikana, mitään ei saa maskeerata ennen kisaa Ennen kilpailun alkua 
voidaan kampauksen ja vaatteiden viimeistelyyn käyttää messualueelta osoitettavaa 
pukuhuonetilaa.  

10. Kilpailijalla tulee olla työpiirros (layout) työpaikalla tuomareita varten. 
11. Osallistuja vastaa itse osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista 

aiheuttamistaan vahingoista itselleen, mallilleen, messupaikalle tai irtaimistolle. 
Osallistujamaksun pitää olla suoritettu ennen kisoja. Osallistujamaksuja ei palauteta. 

12. Ilmoittautuessaan osallistuja hyväksyy kilpailusäännöt sekä vastuun itsestään ja mallistaan. 
 

 
Yleisö pääsee seuraamaan ja valokuvaamaan kilpailua kilpailualeen ulkopuolelta koko 
kilpailun ajan. Tuomaristo kiertää kilpailualueella. Kilpailija huolehtii itse esityksessä 
tarvittavasta materiaalista.  
 
Suomen maskeeraajat ry järjestää Beauty Point –lavalle palkintojenjaon ajaksi 
taustamusiikin. 
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Kilpailun tuomaristo 
 
Suomen maskeeraajat ry valitsee ja kutsuu paikalle viisi tuomaria jokaista kilpailusarjaa 
kohden. Päätuomarina toimii Suomen maskeeraajat ry:n jäsen, joka huolehtii 
loppupisteiden laskemisesta ja tiedottamisesta. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Jaettuja 
sijoja ei ole, vaan päätuomarin ääni ratkaisee. 
 
 
Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin: 
1. työn siisteys 
2. värien käyttö 
3. tekniikka 
4. taiteellisuus 
5. kokonaisuus 

 
 
Pisteytys  
            
           Pisteet kustakin kategoriasta jaetaan välillä 1-5, jolloin 1 on huonoin ja 5 paras. 
           Kilpailija voi siis saada yhdeltä tuomarilta korkeintaan 25 pistettä eli yhteensä 
           viideltä tuomarilta 125 pistettä. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Jaettuja sijoja ei   
           ole vaan päätuomarin ääni ratkaisee. Tuomaristolla on oikeus hylätä kilpailija tai  
           vähentää loppupisteitä parhaaksi katsomallaan pistemäärällä, mikäli kilpailutyö ei   
           ole annettujen kilpailusääntöjen mukainen.   


