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

Tervehdys!

The Professional Make-up Artists of Finland - Suomen maskeeraajat ry kutsuu 
teidät osallistumaan vuosittaisiin maskeerauksen SM-kilpailuihin. Tässä 
infopaketti kisoista. Kilpailut pidetään tuttuun tapaan I love me -messujen 
yhteydessä Helsingin messukeskuksessa. 

Tämän vuoden bodypainting-sarjan aiheena on kiehtova, mystinen ”Salaisuudet ja
illuusiot – Secrets and illusions”. Sarjaan voi osallistua yksin tai kahden hengen 
ryhmänä ja se järjestetään lauantaina 17.10.2015. 

Bodypainting-sarja on avoin kaikille halukkaille osallistujille.

Maskeerauskisassa sunnuntaina 18.10.2015 on kaksi sarjaa; oppilaille ja 
ammattilaisille molemmille omansa. 

Oppilassarjan aiheena on tänä vuonna harmoninen ja valloittava ”Kauniita unia” 
ja ammattilaiset kisaavat mielikuvituksellisen ja historiallisen ”Seitsemän 
kuolemansyntiä” -aiheen parissa. 

Ammattilaissarjan SM-voittaja pääsee kilpailumatkalle International Make-up 
Championship -kisoihin Düsseldorfiin!

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 02.10.2015 

Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin,

The Professional Make-up Artists of Finland - Suomen maskeeraajat ry 
Krista Karppinen, sihteeri
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Maskeerauksen SM-kilpailut 17.-18.10.2015

PAIKKA Helsingin Messukeskus (Messuaukio 1, 00520 Helsinki).

ILMOITTAUTUMINEN Viimeinen ilmoittautumispäivä on 02.10.2015

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@suomenmaskeeraajat.com.

Ilmoittauduttaessa mukaan tulee liittää täydelliset yhteystiedot ja opiskelu/työpaikka, sekä 
sarja, johon osallistut. Kilpailupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kilpailupaikkoja on 
rajallinen määrä jokaisessa sarjassa.

KILPAILUMAKSU bodypainting     85 euroa max 20 osallistujaa
opiskelijasarja   65 euroa max 40 osallistujaa
ammattilaiset      85 euroa max 30 osallistujaa

S.M.Y.: n sihteeri varmistaa mahtumisesi haluamaasi kilpailusarjaan. Vahvistus ja
maksutiedot tulevat sähköpostitse. S.M.Y.:n jäseniltä ei peritä maksua.

Kilpailupäivänä ilmoittautuessasi kilpailupaikalle saapuneeksi tarkistamme maksukuitin, joten ole 
ystävällinen ja tuo kuitti mukanasi. Kilpailuohjeet lähetetään automaattisesti kaikille 
ilmoittautuneille ilman eri pyyntöä. 

mailto:ilmoittautuminen@suomenmaskeeraajat.com


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

Ryhmä 1 Helsinki Bodypainting Competition 2015, avoin kilpailusarja

Aikataulu Lauantai 17.10.2015

Työpisteen valmistelu klo 09.30 - 10.30
Kilpailu klo 10.30 - 15.30
Arviointi klo 15.30 - 16.30
Palkintojen jako klo 17.00 

Teema ”Salaisuudet ja illuusiot – Secrets and illusions”

Osanottajat Kilpailu on avoin kaikille!

Ryhmä 2 Maskeerauksen SM 2015  oppilassarja

Aikataulu  Sunnuntai 18.10.2015
  

Työpisteen valmistelu klo 09.30-10.30
Kilpailu klo 10.30-12.00
Arviointi  klo 12.00-13.00
Palkintojen jako  klo 17.00 

Teema ”Kauniita unia”

Osanottajat Sarjaan voivat osallistua opiskelijat kosmetologi-, maskeeraaja- tai 
parturi/kampaajaoppilaitoksista.

Ryhmä 3 Maskeerauksen SM 2015  ammattilaissarja

Aikataulu Sunnuntai 18.10.2015

Työpisteen valmistelu klo 13.00 - 14.00
Kilpailuaika klo 14.00 - 15.30
Arviointi klo 15.30 - 16.30
Palkintojen jako klo 17.00 
  
Teema ”Seitsemän kuolemansyntiä”

Osanottajat Valmistuneet maskeeraajat, kosmetologit ja parturi-kampaajat.
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HELSINKI BODYPAINTING COMPETITION - SÄÄNNÖT 2015

1 Bodypainting/vartalomaalaussarja on avoin ja siihen voivat osallistua halukkaat sekä Suomesta 
että ulkomailta. Kilpailutyö toteutetaan yksin tai kahden hengen tiimityönä ja siihen on aikaa viisi 
tuntia.

2 Kilpailutyö toteutetaan kilpailijan omilla tuotteilla ja tarvikkeilla. Käytettävien tuotteiden tulee olla 
iholle tarkoitettuja. 

3 Työ tehdään kilpailijan omalle mallille (1 tai 2 mallia). Mallin vartalosta vähintään 3/4 tulee olla 
maalattuna. Puvustus/rekvisiitta saa peittää korkeintaan 1/4 vartalosta. Mallilla käytettävät 
alushousut saavat olla etukäteen maalatut.

4 Puvustus ja kampaus saavat olla valmiina kisapaikalle tultaessa. Halutessaan hiukset voi myös 
värittää etukäteen. Peruukit ja hiuslisäkkeet ovat sallittuja ja ne saa kiinnittää etukäteen.

5 Mahdollisten liimattavien irto-osien (foam-, gelatiini- tai lateksilisäosat sekä kalju) kiinnittäminen 
voidaan tehdä etukäteen, mutta niitä ei saa etukäteen maskeerata/värjätä ennen kilpailuajan 
alkua. Toimitsijat tarkistavat, että kaikkien mallien lähtötilanne on näiltä osin sama. Mahdollinen 
kulmakarvojen peittäminen vahalla tms. tulee tehdä kisan aikana. Myös irtoripsien kiinnitys 
tapahtuu kisan aikana.

6 Jos kilpailija haluaa käyttää airbrushia tai lämpöpuhallinta, tulee hänen varata oma jatkojohto 
mukaan sähkön saannin varmistamiseksi. Kilpailualueella on lämpöpuhaltimia, mutta jokaiselle 
mallille ei voida taata omaa. 

7 Kilpailijalla tulee olla työsuunnitelma (layout) työpaikalla tuomareita varten. Layoutista tulee 
käydä ilmi kilpailijan nimen lisäksi työn nimi ja maskeerauksen käyttötarkoitus.

8 Messukeskuksessa on sosiaalitilat pukeutumista ja mallien peseytymistä varten. Sosiaalitilat ja 
kisa-alue eivät ole vierekkäin – varaa aikaa siirtymiseen.

9 Kilpailuajan päätyttyä työt tuodaan yksitellen tuomariston eteen ja kilpailijalla on halutessaan 
mahdollisuus kertoa työstään suullisesti minuutin ajan.

10 Palkintojenjaossa tekijät jäävät riviin juontajan läheisyyteen valaistulle alueelle. Mallien 
kiertäessä yksitellen lavan halki juontaja kertoo yleisölle töiden nimet ja tekijät.  

11 Kilpailun voittajan ollessa suomalainen, saa hän käyttää titteliä Bodypaintingin suomenmestari. 
Kilpailun voittajan ollessa ulkomaalainen ei suomenmestaruustitteliä jaeta.

12 Osallistuja vastaa itse osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista 
aiheuttamistaan vahingoista itselleen, mallilleen, messupaikalle tai irtaimistolle. Osallistujamaksun 
pitää olla suoritettuna ennen kisoja. Osallistujamaksuja ei palauteta. Ilmoittautuessaan osallistuja 
hyväksyy kilpailusäännöt sekä vastuun itsestään ja mallistaan.

13 Kommunikointi kilpailun aikana on sallittua vain oman työparin, mallin, tuomareiden ja 
toimitsijoiden kanssa.
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MASKEERAUKSEN SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 2015

1 Oppilassarjaan voivat osallistua kosmetologi-, parturi-kampaaja- sekä maskeeraaja- opiskelijat. 
Aikaisemmin maskeeraajaksi valmistuneet opiskelijat eivät voi osallistua. Työskentelyaika on 
oppilassarjassa (ryhmä 2) puolitoista (1½) tuntia.

2 Ammattilaissarjaan voivat osallistua jo valmistuneet kosmetologit, parturi-kampaajat sekä 
maskeeraajat. S.M.Y.: n hallituksessa istuvat maskeeraajat ja kisojen järjestämiseen osallistuvat 
henkilöt eivät voi osallistua kilpailuun. Työskentelyaika on ammattilaissarjassa (ryhmä 3) puolitoista
(1½) tuntia.

3 Kilpailutyö toteutetaan kilpailijan omilla tuotteilla ja tarvikkeilla. Käytettävien tuotteiden tulee olla 
iholle soveltuvia. Jokaisella kilpailijalla tulee olla oma malli. Molemmissa sarjoissa saa olla vain 
yksi malli. Malli tulee puvustaa ennen kilpailua. Malli suojataan omalla suojakapalla.

4 Kilpailutyö suunnitellaan etukäteen annetun teeman mukaiseksi. Meikki tehdään mallin puhtaalle 
iholle. Mahdolliset peruukit, hiuslisäkkeet, irtokynnet sekä kampaus voidaan tehdä ja värittää 
valmiiksi ennen kilpailuajan alkua. Myös liimattavat irto-osat voivat olla kiinnitettyinä etukäteen 
mutta ne eivät saa olla maskeerattuna. Irtoripsiä ei saa kiinnittää etukäteen. Suoraan iholle 
työstettävät maskeeraustuotteet (esim. arpi-/nenävaha) on laitettava kisan aikana. Myös 
kulmakarvojen peittäminen vahalla tms. on tehtävä kilpailun aikana. 

5 Jos kilpailija haluaa käyttää airbrushia, tulee hänen varata oma jatkojohto mukaan sähkön 
saannin varmistamiseksi. 

6 Kilpailijalla tulee olla työsuunnitelma (layout) työpaikalla tuomareita varten. Layoutista tulee 
käydä ilmi kilpailijan nimen lisäksi työn nimi ja maskeerauksen käyttötarkoitus.

7 Kaikki värimaskeeraus tehdään kisan aikana, mitään ei saa maskeerata ennen kisaa. Ennen 
kilpailun alkua voidaan kampauksen ja vaatteiden viimeistelyyn käyttää messualueelta osoitettavaa
pukuhuonetilaa. Sosiaalitilat ja kisa-alue eivät ole vierekkäin – varaa aikaa siirtymiseen.

8 Palkintojenjaossa tekijät jäävät riviin juontajan läheisyyteen valaistulle alueelle. Mallien 
kiertäessä yksitellen lavan halki juontaja kertoo yleisölle töiden nimet ja tekijät. Suomen 
maskeeraajat ry järjestää palkintojenjaon ajaksi taustamusiikin. 

9 Osallistuja vastaa itse osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista 
aiheuttamistaan vahingoista itselleen, mallilleen, messupaikalle tai irtaimistolle. Osallistujamaksun 
pitää olla suoritettuna ennen kisoja. Osallistujamaksuja ei palauteta. Ilmoittautuessaan osallistuja 
hyväksyy kilpailusäännöt sekä vastuun itsestään ja mallistaan.

10 Kommunikointi kilpailun aikana on sallittua vain oman työparin, mallin, tuomareiden ja 
toimitsijoiden kanssa. Yleisö pääsee seuraamaan ja valokuvaamaan kilpailua kilpailualueen 
ulkopuolelta koko kilpailun ajan. Tuomaristo kiertää kilpailualueella.
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KILPAILUN TUOMARISTO

Suomen maskeeraajat ry valitsee ja kutsuu paikalle viisi puolueettomasti toimivaa 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. Kolmen parhaiten sijoittuneen pistemäärät
kerrotaan palkintojenjaossa. Muut tulokset julkaistaan jälkikäteen.

Lisätietoja

The Professional Make-up Artists of Finland - Suomen maskeeraajat ry 
sihteeri Krista Karppinen

sihteeri@suomenmaskeeraajat.com 0400 849 573

puheenjohtaja Jaana Veronika Kuittinen
puheenjohtaja@suomenmaskeeraajat.com 040 531 0076
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