
 

Tuntikoodi Ryhmä Puvustus itseltä Puvustus tanssikoululta Hiukset/meikki Muuta 
huomioitavaa 

100 Lastentanssi 3-4v Omar puna/valkoiset vaatteet, 
esimerkiksi valkoiset housut/trikoot 
ja punainen paita. Mieluiten ei 
kuvioita. Paljaat varpaat. 

Kokkihattu -  

102 Satubaletti 4-5v Oma keltainen tanssipuku, valkoiset 
legginsit, tonttulakki. Paljaat 
varpaat. 

- -  

103 Tempputanssi 4-5v Omaa punaista/ruskeaa/jouluista 
vaatetta + tonttulakki. Paljaat 
varpaat. 

- -  

105 Tanssiviskarit 5-7v Omaa punaista/ruskeaa/jouluista 
vaatetta + tonttulakki. Paljaat 
varpaat. 

- -  

106 Satubaletti 6-7v Valkoiset sukkahousut, omat 
valkoiset balettitossut ja oma 
sininen balettipuku 

Sininen tyllihame Hiukset oman fiiliksen 
mukaan 

 

120 Baletti alkeet 7-9v Oma balettipuku, valkoiset 
sukkahousut ja balettitossut.  

Vaaleanpunainen tyllihame Alanuttura  

121 Baletti I  10+ Oma balettipuku ja kietaisuhame, 
valkoiset sukkahousut ja 
balettitossut. 

Valkoinen tyllihame x2 Alanuttura  

122 Baletti II Oma valkoinen balettipuku, 
sukkahousut sekä kovakärkiset 
balettitossut 

Sinertävät hameet ja hiuskoriste Nuttura ja perus 
lavameikki. Omia 
hiuspinnejä mukaan! 

 

123 Baletti III / ER baletti Oma valkoinen balettipuku, 
sukkahousut sekä kovakärkiset 
balettitossut 

Vihreä tyllihame ja vihreä yläosa Nuttura ja perus lavameikki  

124 Baletti IV balettisukkahousut ja kovakärkiset 
balettitossut 

Vaaleanpunainen tutu Peruslavameikki ja nuttura  

127 Baletti V/VI     
140  Nykytanssi alkeet 7-9v Yksiväriset housut, esim. 

mustat/harmaat/siniset legginssit, 
punainen paita, tonttulakki 

- Pitkät hiukset omalla tyylillä 
kiinni, esim. ponnari tai letit  

 

142 Nykytanssi avoin 8-12v Musta kokotrikoo tai mustat 
legginsit ja musta toppi 

Vihreät harsomekot ja vihreät 
tonttulakit 

Vapaa kampaus Pinnejä mukaan 



143 Nykytanssi avoin 12+ Musta kokotrikoo tai mustat 
legginsit/levenevät jazzhousut ja 
musta toppi 

Kimallemekko/kimalletoppi Alaponnari  

144 Nykytanssi 3 taso II 11+ Musta kokotrikoo tai mustat 
legginsit ja musta toppi 

Kimalteleva kietaisumekko Puoliponnari  

145 Nykytanssi perus 13+ Valkoinen yläosa mieluiten 
pitkähihainen, mustat legginsit 

Nudet röyhelöhousut Alaponnari, keskijakaus  

151 Nykytanssi perus 13+ Omat mustat piruetit Nudet/ kultaiset shortsipuvut   
157 Nykytanssi aikuiset avoin Musta pitkähihainen ja mustat 

legginsit tai vähän rennommat 
mustat housut 

Harsopaidat Hiukset kiinni  

161 Showjazz perus 1 Musta kokotrikoo tai musta hihaton 
toppi ja mustat leggingsit. 

Itämaiset asut Alanuttura  

162 Showjazz perus 2 Musta toppi, mustat shortsit sekä 
mustat varrelliset sukat 

Vaalea yläosa perus lavameikki ja siisti 
alaponnari 

 

163 Showjazz perus 3 Mustat housut (sovittu tunnilla 
kuka laittaa millaiset) sekä mustat 
varrelliset sukat 

Toppi perus lavameikki ja siisti 
alaponnari 

 

164 Lyrical jazz perus - Mustat bodyhaalari Alaponnari  
170 MTV Kids 8-12v Omat mustat leggingsit, oma musta 

pitkähihainen tai hihaton paita. Saa 
olla omat diskoasusteet! 

Hopea hameet/paidat, hiuspannat Oma diskokampaus  

171 MTV perus Oma vapaavalintainen asu studiolta 
tulevien vaatetusten alle 

Hopea hameet/paidat, hiuspannat Omaan tyyliin kiinni  

172 MTV/ K-pop alkeet 12+ Pastellisävyinen yläosa ja vapaa 
alaosa, esim vaaleat farkut 

- Vapaa kampaus ja meikki  

173 MTV/K-pop perus 12+ Tumma alaosa, pastellisävyinen 
toppi, puvuntakki  

- Alaponnari, keskijakaus  

174 Commercial alkeet 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 

 

175 Commercial perus 12+ sisäKENGÄT sekä pukeudu mustaan 
alaosaan, ja pinkkiin tai liilaan 
yläosaan. 

- Siisti ylä ponnari/ala 
ponnari (sopikaa ryhmän 
kesken),  

 



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

Neutraali lavameikki + 
ripsaria ja rajaukset, jos 
haluat 

180 Break dance alkeet Omat vaatteet, joissa hyvä tanssia. 
Sisäkengät. 

- -  

182 Break dance perus 1-2 Omat vaatteet, joissa hyvä tanssia. 
Sisäkengät. 

- -  

190 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 

 

210 ER Show aikuiset Oma musta ylä-,ja alaosa Kultaiset huivit, punaiset hanskat Yläponnari tai muu oma 
tyylikäs kampaus 

 

227  Boomboys Omat vaatteet, joissa hyvä tanssia. 
Sisäkengät. 

- -  

 
 

 


