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

 

www.suomenmaskeeraajat.com 

 

Maskeerauksen SM-kilpailut 18.-19.10.2014 

 

Ryhmä 1.   Helsinki Bodypainting Competition 2014, avoin kilpailusarja 

 

Aikataulu Lauantai 18.10.2014 

Työpisteen valmistelu klo 09.30 – 10.30 

Kilpailu  klo 10.30 – 15.30 

Arvostelu  klo 15.30 – 16.30 

Palkintojen jako klo 17.00  

 

Teema ”Satujen maailma” 

• 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 2014 

 

Aikataulu  Sunnuntai 19.10.2014 

   Työpisteen valmistelu    klo 09.30-10.30 

 Kilpailu     klo 10.30-12.00 

Arvostelu   klo 12.00-13.00 

Palkintojen jako klo 17.00  

 

Teema ” Satujen sankaritar” 

• maskeeraus 

• 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 2014 

  

Aikataulu Sunnuntai 19.10.2014 

 Työpisteen valmistelu klo 13.00-14.00 

 Kilpailuaika  klo 14.00-15.30 

 Arvostelu  klo 15.30-16.30 

 Palkintojen jako klo 17.00  

   

Teema ”Supersankarit - hyvät, pahat ja rumat” 

• 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 bodypainting-sarjassa 20 kpl. 

 

 

 

Lisätietoja 

 

Suomen maskeeraajat ry:n sihteeri 

Krista Karppinen 

p. 050 374 0086 

sihteeri@suomenmaskeeraajat.com 

 

Suomen maskeeraajat ry:n puheenjohtaja 

Jaana Veronika Kuittinen 

p. 040 531 0076 
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PAIKKA  Helsingin Messukeskus (Messuaukio 1, 00520 Helsinki). 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.9.2014 

 

Ilmoittaudu sähköpostitse. Ilmoittautuessasi mukaan tulee liittää 

täydelliset yhteystiedot ja opiskelu/työpaikka, sekä sarja, johon 

osallistut.  

 

  ilmoittautuminen@suomenmaskeeraajat.com   

 

  Suomen maskeeraajat ry 

  Krista Karppinen 

    

 

 

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.  

 

 

 

 
 
 


