
PUVUSTUSOHJEET JOULUSHOW HYVINKÄÄ 3.12.2022 

Tuntikoodi Ryhmä Puvustus itseltä Puvustus tanssikoululta Hiukset/meikki Muuta 
huomioitavaa 

300 Satubaletti 3-4v Punaista vaatetta (esim. punainen 
paita/mekko ja valkoiset tai mustat 
housut), paljaat jalat tai tossut 

Kokkihattu Pitkät hiukset matalalle 
ponnarille, saparoille tai 
letille/leteille 

 

301 Tempputanssi 3-4v Punaista vaatetta (esim. punainen 
paita/mekko ja valkoiset tai mustat 
housut), paljaat jalat tai tossut 

Kokkihattu Pitkät hiukset matalalle 
ponnarille, saparoille tai 
letille/leteille 

 

302 Satubaletti 4-5v Punaiset vaatteet (esim. punainen 
paita/mekko ja valkoiset tai mustat 
housut), tonttulakki, paljaat jalat tai 
tossut 

- Hiukset oman mielen 
mukaan 

 

303 Tempputanssi 4-5v Punaiset vaatteet (esim. punainen 
paita/mekko ja valkoiset tai mustat 
housut), tonttulakki, paljaat jalat tai 
tossut 

- Hiukset oman mielen 
mukaan 

 

304 Satubaletti 5-6v Valkoinen tanssipuku, valkoiset 
sukkahousut, balettitossut 

Sininen tylli, koriste nutturaan Hiukset nutturalle  

305 Tempputanssi 5-6v Valkoinen ylä- ja alaosa, värikäs 
kaulaliina, värikkäät lapaset tai 
sormikkaat, paljaat jalat 

- Hiukset saparoille  

306 Tanssiviskarit 5-6v Valkoinen ylä- ja alaosa, värikäs 
kaulaliina, värikkäät lapaset tai 
sormikkaat, paljaat jalat 

- Hiukset saparoille  

307 Satubaletti 6-7v Sininen tanssipuku, valkoiset 
sukkahousut, balettitossut 

Sininen tylli, koriste nutturaan Hiukset nutturalle  

308 Tanssieskarit 6-7v A Mustat legginsit tai trikoot, paljaat 
jalat 

Sininen tai vihreä toppi, värikkäät 
tyllit, värikkäät huivit 

Hiukset nutturalle tai 
ponnarille 

 

309 Tanssieskarit 6-7v B Sininen tanssipuku, paljaat varpaat Värikkäät tyllit, värikkäät huivit Hiukset nutturalle tai 
ponnarille 

 

320 Baletti 7-9v Vaaleanpunainen balettipuku, 
valkoiset sukkahousut, balettitossut 

Vaaleanpunainen hame, koriste 
nutturaan 

Hiukset nutturalle  

321 Baletti I taso 2 8-12v Valkoinen balettipuku, valkoiset 
sukkahousut, balettitossut 

Vaaleanlila kietaisuhame, koristeet 
käsivarsiin 

Hiukset nutturalle  



322 Baletti II 10-14v  Punaiset pitkät hameet, valkoinen 
yläosa, tyllit 

  

323 Baletti III 10-14v  Kietaisuhame   
324 Baletti IV taso 1 14+  Valkoinen kietaisuhame, valkoinen 

korsetti 
  

325 Baletti IV/V 15+  Harmaa mekko   
327 Baletti kärki  Valkoiset tyllit, sininen hame, 

valkoinen yläosa 
  

329 Baletti alkeet/avoin 9-12v Sininen balettipuku, valkoiset 
sukkahousut, balettitossut 

Tyllit, koriste nutturaan Hiukset nutturalle  

340  Nykytanssi 7-9v Mustat legginsit ja musta toppi tai 
musta koko trikoo 

Vihreä mekko, vihreä tonttulakki 
 

Vapaa kampaus, pinnejä 
mukaan 

 

341 Nykytanssi I 8-10v Oma pyjama tai yöpaita ja legginsit 
Oma pehmolelu, mustat sukat 

 Vapaa kampaus, kuitenkin 
niin ettei hiukset tule 
kasvoille 

 

342 Nykytanssi 2 avoin Musta kokotrikoo tai mustat 
legginsit ja musta toppi 

Kimalteleva kietaisumekko Puoliponnari  

343 Nykytanssi III taso 2 11-14v Musta kokotrikoo tai mustat 
legginsit ja musta toppi 

Kimalteleva kietaisumekko Puoliponnari  

345 Nykytanssi V 14+ Mustat legginsit, valkoinen yläosa 
(mieluiten pitkähihainen) 

Nudet röyhelöhousut Keskijakaus, niskaponnari 
 

 

346 Nykytanssi aikuiset avoin Oma musta pitkähihainen ja mustat 
legginsit tai vähän rennommat 
mustat housut 
 

Harsopaidat Hiukset kiinni  

347 Nykytanssi perus2 yli 15v Mustat legginsit, valkoinen yläosa 
(mieluiten pitkähihainen) 

Nudet röyhelöhousut Keskijakaus, niskaponnari 
 

 

348 Nykytanssi perus3/jatko  Musta toppi ja mustat tiukat 
shortsit 

Musta yläosa ja mustat pitsihousut Keskijakaus, niskaponnari  

349 Nykytanssi perus3/jatko Omat mustat housut ja paidat    
350 Nykytanssi avoin taso 10-14v Musta kokotrikoo tai mustat 

legginsit/levenevät jazzhousut ja 
musta toppi 

Kimallemekko/kimalletoppi Kaksi ranskanlettiä jotka 
loppuvat niskaan ja siitä 
eteenpäin vain ponnarit ja 
hiukset auki 

 

360 Showjazz alkeet     



361 Showjazz perus 1 Valkoinen balettipuku Valkoiset housut/hameet Hiukset puoliponnarille auki 
+ kiharat 

 

362 Jazz perus 2 Valkoiset sukkahousut, mustat 
mikrot, valkoiset pitkät sukat (ei 
polvisukat), valkoinen 
kauluspaita/muu valkoinen siisti 
paita hameen kanssa, mekon 
kanssa valkoinen poolo 

Punainen hame/mekko Siisti ala ponnari 
keskijakauksella,  
neutraali lavameikki 

 

363 Jazz perus 2-3 Musta yläosa Mustat kietaisuhousut Hiukset sliipattu 
alaponnarille 

 

365 Lyrical jazz jatko 15+ Mustat sukat sekä pukeudu 
valkoiseen/vaaleaan vaatetukseen. 
Sallitut vaaleat värit: beige, 
vaaleanharmaa! 
 

- Siisti ala ponnari,  
neutraali lavameikki 

 

370 MTV Kids 7-9v Punaiset vaatteet, tonttulakki 
(vapaaehtoinen), mustat sukat 

- Vapaasti, kunhan 
tonttulakki pysyy päässä 
(voi laittaa pinneillä kiinni) 

 

371 + 372 MTV Kids I + MTV/Show 
alkeet/avoin 

Musta paita, mustat housut/trikoot, 
mustat sukat 

Punainen paita Matala ponnari niskaan  

373 MTV/Show alkeet/avoin 12+ Talvitakki, värikkäät housut, mustat 
sukat, (vapaaehtoinen 
korvaläpät/panta) 

- Korkea ponnari  

374 Commercial alkeet/avoin 12+ Mustat sukat sekä pukeudu 
mustaan, valkoiseen ja/tai 
harmaaseen väljään vaatetukseen. 
Yhdistele vähintään kahta väriä! 
(Pyri pukeutumaan väljään 
vaatetukseen, ja vältä koko tiukkaa 
vaatetusta) 

- Siisti ala ponnari,  
neutraali lavameikki + 
ripsaria ja rajaukset, jos 
haluat 

 

375 Commercial perus 14+ sisäKENGÄT sekä pukeudu 
mustaan, valkoiseen ja siniseen 
väljään vaatetukseen. 
Yhdistele sinisen kanssa vähintään 
yhtä väriä! 

- Siisti ylä ponnari,  
neutraali lavameikki + 
ripsaria ja rajaukset, jos 
haluat 

 



(Pyri pukeutumaan väljään 
vaatetukseen, ja vältä koko tiukkaa 
vaatetusta) 

376 MTV/K-pop avoin 13+ Oma stailaus, mustat housut(käy 
myös tummat farkut), musta puvun 
takki (mielellään voit lisätä takkiin 
koristeita esim hakaneuloja ja 
pinssejä), alle yksivärinen 
pirteänvärinen toppi/tpaita, omat 
kengät 

Osalle takki ja lainahousuja 
 

  

377 Show perus3/jatko 15+ Mustat urheilutopit, mustat sukat 
(osalla omat jazzhousut/legginsit) 

Mustat kimalletopit ja 
kimallehousut 

Keskijakaus. Alaponnari tai 
nuttura. 

 

378 Show aikuiset 25+ Musta paita ja housut, essu, 
villasukat 

- Vapaa kampaus (papiljotit) Oma rekvisiitta 

380 + 227 Break alkeet + Boomboys  Värikäs paita ja harmaat 
collegehousut (voi olla muutkin jos 
ei kaapista löydy harmaita!) 

-   

381 + 385 
+ 227 

Break dance alkeis2 7-12v + 
Break dance aikuiset + 
Boomboys 

Kokonaan harmaat tai mustat 
vaatteet 

-   

382 + 227 Break perus 1-2 + Boomboys Värikäs paita ja harmaat 
collegehousut (voi olla muutkin jos 
ei kaapista löydy harmaita!) 

-   

390 Hip Hop Kids 8-12v Tonttulakki, sisäKENGÄT, sekä 
punaista ja valkoista päälle. 
Saa yhdistellä punaista ja valkoista, 
tai olla kokonaan punaisissa tai 
valkoisissa vaatteissa. 
(Pyri pukeutumaan väljään 
vaatetukseen, ja vältä koko tiukkaa 
vaatetusta) 

- Oma valintainen kampaus 
tonttulakin alle, neutraali 
lavameikki tai ei meikkiä 

 

398 ER Nykytanssi aikuiset avoin      
411 ER avoin taso 10-13v Mustat shortsit, musta toppi Tummanvihreä toppi ja hame Puoliksi kiinni Maalaus 

käsivarsiin 
 
 

 


