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SUOMEN TANSSIURHEILULIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 
LIITE 2: PUKUSÄÄNNÖT  Vakio ja Latinalaistanssit  1.1.2020 
 
1 Yleistä 
 
Miehen kilpailupuvussa saa olla korkeintaan kolme mainosta. Naisen kilpailupuvussa saa olla korkeintaan kaksi mainosta. 
Yhden mainoksen maksimikoko on 40 cm2 ja mainos saa sijaita joko vyötäröllä, lantiolla, rinnassa tai hihassa.  
 
Kaikkien tupakkatuotteiden mainonta kilpailuasusteissa on kielletty. Alkoholin mainonnassa noudatetaan alkoholilakia sekä 
Olympiakomitea ry:n julkaisussa,Vastuullisuus urheiluyhteisössä / Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet 
periaatteita. 
 
Tanssiurheilija voi käyttää yhteistyökumppanin asusteita tai tuotteita, mutta ei kuitenkaan esiinmarssin, kilpailusuorituksen 
eikä palkintojenjaon aikana. 
 
2 Vakio- ja latinalaistanssit 
 
1. Pukujen tulee olla kullekin lajille (vakiotanssit ja latinalaistanssit) muodoltaan tyypillisiä (muotoalue). 

 
Latinalaistanssit: 
Naispuolinen kilpailija ei saa ilman hametta käyttää shortseja, housuhametta tai trikoita. Naispuolisen kilpailijan 
tulee käyttää hametta, pukua tai pitkiä housuja latinalaistansseissa. Latinalaistanssipuvussa naisen/tytön puvussa 
on oltava hame joka on tehty: kankaasta, hapsuista, höyhenistä, helmistä tai muusta sopivasta materiaalista. 
Hameessa voi olla halkio tai auki sivusta, kuitenkin niin että aina seistessä hameen tulee täydellisesti peittää housut 
edestä ja takaa. Hame tai helma kuuluu puvun muotoalueeseen tämän pukusäännön mukaisesti ja voi olla mm. 
osittain läpinäkyvä tai minkävärinen tahansa.  
 

2. Pukujen tulee peittää tanssijoiden vartaloiden intiimit alueet (intiimialue). 
3. Pukujen ja meikin tulee sopia tanssijoiden ikään ja tasoon. 
4. Uskonnollisten, poliittisten ja aatteellisten symbolien käyttö koristeena tai koruna on kielletty, mutta uskonnolliset 

symbolit ovat sallittuja osana jokapäiväisessä käytössä olevia henkilökohtaisia koruja. 
5. Kilpailunjohtaja voi määrätä kilpailijaa poistamaan korun tai puvun osan, mikäli se aiheuttaa vaaraa tanssijalle tai 

muille kilpailijoille. 
6. On sallittua tanssia alemman ikäsarjan tai taitoluokan puvulla. 
7. Puvun vaihto kesken kierroksen on kielletty, paitsi jos puku vahingoittuu käyttökelvottomaksi. 
8. Kenkien tulee olla säämiskäpohjaiset tanssikengät ja niiden pohjan tulee olla kunnossa 
9. Lapsiluokat tanssivat aina lapsiluokan pukusääntöjen mukaisesti, myös osallistuessaan jun 1 luokkaan. 
10. Lasten puku on kauttaaltaan, hihoja lukuun ottamatta, intiimialuetta siihen kuuluvine sääntöineen. 
 
3. Tulkinta 
 
Kaikenlainen sellaisten materiaalien, rakenteiden tai muiden sovellusten käyttö, joka antaa vaikutelman, että puku ei 
ole näiden pukusääntöjen mukainen, on pukurikkomus, mikäli kilpailunjohtaja niin päättää, vaikka rikkomusta ei ole 
sananmukaisesti näissä säännöissä määritelty. 
 
4. Rangaistukset 
 
Kilpailunjohtajalla on oikeus estää sääntöjen vastaisesti pukeutunutta paria osallistumasta kilpailuun. 
 
Jos kilpailijan asu ei ole sääntöjen mukainen tulee siitä antaa kilpailijalle huomautus. Kilpailijan tulee korjata tai  vaihtaa 
huomautettu asu tai sen osa pois heti, tai mikäli se ei ole mahdollista , kirjallisesti lupautua korjaamaan asurikkomus 
ennen seuraavaa kilpailua allekirjoittamalla pukuhuomautuspöytäkirja. Muutoin kilpailunjohtaja mitätöi parin 
kilpailutuloksen välittömästi. Mikäli rikkomus toistuu, liittohallitus voi hylätä kilpailijan suorituksen ja / tai asettaa kilpailijan 
määräaikaiseen kolmen (3) kuukauden kilpailukieltoon. 
 
5 Lyhenteet ja yleiset määritelmät 
 
Intiimialue (IA)  – vartalonalueet, joiden tulee olla peitetty läpinäkymättömällä materiaalilla tai läpinäkyvillä 
materiaaleilla, joiden alla on koko alueella läpinäkymätöntä materiaalia. Mikäli ihonväristä materiaalia käytetään, sen 
tulee olla kauttaaltaan koristeltu. 
 
Naiset: 

- tangat on kielletty 
- ihonväriset alushousut ja ihonväriset puvun housut on kielletty 
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- puvun housujen tulee olla sukkahousujen päällä 
- rintojen tulee olla peitetyt  
- rintaliivien kuppien väliin jäävä peittämätön alue saa olla korkeintaan 5 cm levyinen 
- alushousujen tulisi näkyä mahdollisimman vähän tanssin aikana 

 
Muotoalue (MA)  – vähimmäisalue, jonka tulee olla peitetty 

- värit ja läpinäkyvät materiaalit ovat sallitut tällä alueella pukumäärittelyn mukaisesti, avoimet koristeleikkaukset 
tällä alueella on kielletty  

 
Perusmateriaali – puvun muotoalueella käytettävät materiaalit, jotka voivat olla: 

- valovaikutelmalla: metallinen, metallinvärinen, kimalteella, paljetein tai yms. koristeltu. 
- ilman valovaikutelmaa: heijastamattomat ja esim. samanvärisellä kankaalla vuoritettu pitsikangas. 
 

Koristeet  – mitä tahansa, joka on kiinnitetty perusmateriaaliin, hiuksiin tai iholle:  
- valovaikutelmalla: kaikki kiiltävä ja valoa heijastava, kuten strassi, paljetti, helmi yms. 
- ilman valovaikutelmaa: höyhenet, kukat, rusetit, hapsut, pitsikoristeet, nauhat yms. 

 
Lantiolinja  (LL)  – alushousujen yläraja (kuinka alas) 

- takapuoli - vaakasuora linja, pakaralihasten välin yläpää (intergluteaalinen linja) ei saa olla näkyvissä 
- etupuoli – vaakasuora linja, lantioluiden yläpää  
 

Housulinja  (HL) – alushousujen alaraja (kuinka ylös) 
- takapuoli – pakaroiden tulee olla kokonaan peitossa 
- etupuoli – seuraa vartalon ja koukistetun jalan välistä linjaa 
- sivu – lantiolinjan ja housulinjan väli sivulla tulee olla enemmän kuin 5 cm 

 

OK                                     

Sallittu housulinja               Kielletty housulinja 
 

 
Miesten ja poikien paita   
 
– paidan tulee olla housuissa vakiotansseissa kaikissa ikäsarjoissa ja taitoluokissa sekä latinalaistansseissa 
lapsiluokissa ja kaikissa E-luokissa. 
– poolokauluspaidan kanssa ei rusettia eikä solmiota 
– latinalaispaidan tai – yläosan hihan pituus vähintään kyynärtaipeeseen Jun I D-B ja Jun II-Sen IV D-A luokissa  
 
Miesten ja poikien housut   
– farkut kielletty  
– Frakkihousut= mustat housut joissa silkkiset/satiiniset sivunauhat 
 
Musta tai yönsininen väri   
– kauttaaltaan kyseistä väriä, liituraita tai muu kuviointi kielletty 
 
Ihonväri  
– vastaa tanssijan ihon väriä kilpailun aikana rusketus mukaan lukien 
 
Pitkähihainen 
 – pituus ranteeseen 
 hihojen kääriminen kielletty. 
 
Meikki   
– sisältää kasvomeikin, keinotekoisen rusketuksen, tekokynnet ja tekoripset.( WDSF: myös kynsilakka)  
 
Koristekorut   
– korut, jotka on suunniteltu osaksi kilpailuasua 
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6. Pukumäärittely 
1. TANSSIASU – sallittu ainoastaan  
Osapuoli Poika / Mies Tyttö / Nainen 

Laji Vakiotanssit Latinalaistanssit Vakiotanssit Latinalaistanssit 

Lapsi I - II 
E – C 

Valkoinen, pitkähihainen pukupaita tai 
valkoinen/musta poolokauluspaita 

mustat housut ja 
musta solmio tai rusetti. 

 

 

Valkoinen 
pusero, body 
tai T-paita ja 
musta hame. 

 

 

Yksinkertainen 
yksivärinen (ei 

ihonväri) mekko. 
 
 

 

Yksivärinen  
(ei ihonväri) body 

samanvärisen 
hameen kanssa. 

 

 
leikkaukset ja yksityiskohdat, ks. kohta 6.7 leikkaukset ja yksityiskohdat, ks. kohta 6.8 

Juniori I 
E 

Valkoinen, 
pitkähihainen pukupaita 

tai poolokauluspaita,  
mustat housut  

ja musta solmio tai 
rusetti. 

Valkoinen tai musta, 
pitkähihainen 
pukupaita tai 

poolokauluspaita ja 
mustat housut, 

Musta solmio tai rusetti 
vapaaehtoinen.  

Paidan saa avata  
enintään 10 cm  

kauluksesta alaspäin. 

Minkä tahansa värinen (ei ihonväri), 
yksinkertainen pusero-hameyhdistelmä  

tai 
yksinkertainen mekko. 

 
 

leikkaukset ja yksityiskohdat, ks. kohta 6.7 leikkaukset ja yksityiskohdat, ks. kohta 6.8 

Juniori I 
D – B 

Valkoinen pitkähihainen 
pukupaita tai 

valkoinen/musta 
pitkähihainen  

poolokauluspaita, 
mustat housut , musta 
liivi vapaaehtoinen ja 

musta solmio tai rusetti. 
 

TAI 

 
Valkoinen frakkipaita, 

mustat housut tai 
frakkihousut, 

musta liivi ja valkoinen 
rusetti. 

 
 

Minkä tahansa värinen  
yläosa tai paita, minkä 

tahansa väriset(ei 
ihonväri) housut .Liivi 

vapaaehtoinen. 
 

Paidan saa avata 
enintään 10 cm 

kauluksesta alaspäin. 
Paita voi olla housujen 

päällä kunhan 
muotoalue pysyy 

peitossa. 
 
 
 

 

Minkä tahansa värinen 
(ei ihonväri) kilpailupuku. 

 

 
 

Kaksiosaiset asut 
kielletty. 

 
Alushousujen tulee olla 
mustat tai samanväriset 

kuin kilpailupuku. 
 

Helman halkio polven 
yläpuolelle on kielletty. 

 

 
Minkä tahansa värinen  

(ei ihonväri)  
kilpailupuku. 

 

 
Pelkkä bikini ylä- ja 

alaosana on kielletty. 
 

Alushousujen tulee olla 
mustat tai samanväriset 

kuin kilpailupuku. 
 

 
 

Juniori II - 
Seniori V 

E 

Valkoinen, 
pitkähihainen 
pukupaita,tai 

poolokauluspaita, 
mustat tai yönsiniset 

housut  
ja musta solmio tai 

rusetti. 

Valkoinen tai housujen 
värinen, pitkähihainen 

pukupaita.tai 
poolokauluspaita ja 
mustat tai yönsiniset 

housut, 
Musta solmio tai rusetti 

vapaaehtoinen.  
Paidan saa avata 
enintään 10 cm 

kauluksesta alaspäin 

Minkä tahansa värinen (ei ihonväri), 
yksinkertainen pusero-hameyhdistelmä  

tai 
yksinkertainen mekko. 

 
 

leikkaukset ja yksityiskohdat, ks. kohta 6.7 leikkaukset ja yksityiskohdat, ks. kohta 6.8 
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Juniori II - 
Seniori V 

D - A 

 Musta tai yönsininen 
liivi, villatakki tai puvun 
takki, yläosan väriset 

housut tai frakkihousut 
sekä  

valkoinen pukupaita ja 
musta solmio tai 

valkoinen frakkipaita ja 
valkoinen rusetti  

(WDSF:  
vain yhdistelmä puvun 

takilla sallittu). 
 

TAI 
 

Musta tai yönsininen 
frakki, frakkipaita ja 
valkoinen rusetti. 

Valkoinen frakkivyö tai 
–liivi vapaaehtoinen  
(WDSF: pakollinen). 

 

 
 

Minkä tahansa värinen 
paita tai yläosa ja  

minkä tahansa väriset  
(ei ihonväri) housut. 

 

 
 

Paidan voi avata 
edestä alimmillaan 

vyötärölle eli 
vyönsoljen 

keskikohtaan tai 
housujen ylimmän 

linjan keskikohtaan. 
Paita voi olla myös 
housujen päällä, 

kunhan muotoalue 
pysyy peitettynä. 

 
Liivi, takki tai 

bolerojakku sallittu. 
Solmio, rusetti tai 

sidottu ja paidan sisään 
laitettu huivi sallittu  
(WDSF: kielletty). 

Minkä tahansa värinen 
kilpailupuku 

 

 
 

Kaksiosaiset asut 
kielletty. 

 
Alushousujen tulee olla 
mustat tai samanväriset 

(ei ihonväri) kuin 
kilpailupuku. 

 
Helman halkio polven 
yläpuolelle on kielletty. 

Minkä tahansa värinen 
kilpailupuku 

 

 
 

Pelkkä bikinityyppinen ylä- 
ja alaosa on kielletty. 

 
Alushousujen tulee olla 

mustat tai samanväriset (ei 
ihonväri) kuin kilpailupuku. 

 
 

 

 
2. PERUSMATERIAALI, KORISTEET, VALOVAIKUTELMA  

Osapuoli Poika / Mies Tyttö / Nainen 
Laji Vakiotanssit Latinalaistanssit Vakiotanssit Latinalaistanssit 

Lapsi I – II 
E - C 

Kaikki koristeet kielletty. 
Perusmateriaalit valovaikutelmalla kielletty. 

 
Musta vyö metallisella soljella sekä metallinen 

solmioneula sekä yksinkertaiset napit ja 
kalvosinnapit sallittu. 

 

Kaikki koristeet kielletty. 
Perusmateriaalit valovaikutelmalla kielletty. Juniori I – 

Seniori V 
E 

Juniori I  
D-B 

Koristeet ja perusmateriaalit valovaikutelmalla kielletty.  
Koristeet ilman valovaikutelmaa sallittu. 

Juniori II - 
Seniori V 

D - A 

Frakin kanssa vain 
siihen kuuluvat napit 

ja kalvosinnapit. 
Ei rajoituksia. 

 
3. KENGÄT, SUKAT JA SUKKAHOUSUT  

Osapuoli Poika / Mies Tyttö / Nainen 
Laji Vakiotanssit Latinalaistanssit Vakiotanssit Latinalaistanssit 

Lapsi I – II 
E - C Mustat tanssikengät, korko enintään 2,5 cm. 

Mustat sukat pakolliset. 

Minkä tahansa väriset tanssikengät, ml. metalli- ja kimallevärit. 
Tavalliset tai strassein koristellut soljet sallittuja, jos niitä käytetään 
kengän kiinnipitämiseen eikä koristeena. Blokkikorko enintään 3,5 

cm. Minkä tahansa väriset nilkkasukat sallittu. Ihonväriset 
sukkahousut sallittu.  

Verkko- ja kuviosukkahousut kielletty. 
Juniori I 

E 
Tanssikengät. Korko enintään 5 cm. 

Minkä tahansa väriset nilkkasukat tai sukkahousut 
sallittu. Verkko- ja kuviosukkahousut kielletty. Juniori I  

D-B 

Mustat tanssikengät, 
korko enintään 2,5 
cm, mustat sukat 

pakolliset. 

Tanssikengät. 
Sukat pakolliset.  

(WDSF: mustat sukat ja 
kengät, korko max 3,5 cm) 
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Juniori II – 
Seniori V E – A 

 
Mustat tanssikengät 

Mustat sukat 
pakolliset. 

 
Tanssikengät. 

Sukat pakolliset. Tanssikengät. 

 
4. KAMPAUKSET  

Osapuoli Poika / Mies Tyttö / Nainen 
Laji Vakiotanssit Latinalaistanssit Vakiotanssit Latinalaistanssit 

Lapsi I – II 
E - C 

Mikäli hiukset ovat 
pitkät, ne tulee pitää 

poninhännällä. 
 

Hiuskoristeet ja 
värillinen hiuslakka 

kielletty. 

Mikäli hiukset ovat 
pitkät, ne tulee pitää 

poninhännällä. 
 

Hiuskoristeet ja 
värillinen hiuslakka 

kielletty. 
 

Päähineeksi sallittu 
huivi vain 

terveydellisistä tai 
esteettisistä syistä. 

 

Monimutkaiset korkeat kampaukset, hiuskoristeet ja 
värillinen hius- tai hilelakka ja kiilto kielletty. Puvun 

yläosan värinen donitsi sallittu 
(WDSF: hiuslisäkkeet ja donitsi kielletty). 

Juniori I 
E – B 

Juniori II – 
Seniori V 

E 

Monimutkaiset korkeat kampaukset, hiuskoristeet 
valovaikutelmin ja värillinen hius- tai hilelakka ja kiilto 
kielletty, hiuskoristeet ilman valovaikutelmaa sallittu. 

Päähineeksi huivi vain terveydellisistä syistä.  

Juniori II – 
Seniori V 

D – A 

Hiuskoristeet sallittu. 
Päähineeksi sallittu vain huivit, liinat, verkot, pienet 

pillerihatut ja otsanauhat. 

 
5. MEIKKI  

Osapuoli Poika / Mies Tyttö / Nainen 
Laji Vakiotanssit Latinalaistanssit Vakiotanssit Latinalaistanssit 

Lapsi I – II 
E – C 

Meikki kielletty. 

Juniori I 
E – B 

Juniori II – 
Seniori V 

E 

Meikki kielletty. 

Meikki kielletty 
(WDSF: meikki kielletty). 

 
Kevyt, vaaleansävyinen päivämeikki sallittu  

 
Juniori II – 
Seniori V 

D – A 
Ei rajoituksia. 

 
6. KORUT 

Osapuoli Poika / Mies Tyttö / Nainen 
Laji Vakiotanssit Latinalaistanssit Vakiotanssit Latinalaistanssit 

Lapsi I – II 
E – C 

Korut kielletty. 
 

Koristekorut kielletty. Vain pienet,  
halkaisijaltaan enintään 10 mm, korvakorut sallittu. 

Juniori I 
E – B 

Koristekorut valovaikutelmalla kielletty. Koristekorut 
ilman valovaikutelmaa sallittu. Vain pienet, 

halkaisijaltaan enintään 10 mm, korvakorut sallittu. 
Juniori II – 
Seniori V E 

Korut kielletty,  
paitsi vihkisormukset. 

 

Ei rajoituksia. Juniori II – 
Seniori V 

D - A 
 

 
6.7 Lapsi-ikäsarjojen ja E-luokkien poikien ja miesten paita 
 
Paita: 

- sallittu tavallinen, yksinkertainen, pitkähihainen valmisvaate-pukupaita tai poolokauluspaita 
- kiiltävät tai kuviolliset materiaalit kielletty, puuvilla tai polypuuvilla suositeltava (lajiin 

valmistettu joustavasta materiaalista oleva kauluspaita sallittu) 
- hihojen kääriminen kielletty 
- paidan tulee olla housuissa 
- siipikaulukset kielletty  

Housut: 
- Kiiltävät tai kuviolliset materiaalit kielletty 
- satiiniset/silkkiset sivusaumat sallittu 
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6.8 Lapsi-ikäsarjojen ja E-luokkien tyttöjen ja nai sten asu 
Samanväristen erilaisten materiaalien yhdistäminen on sallittu. Puvun väriset ja puvun kankaalla peitetyt napit ovat 
sallittuja, jos niitä käytetään puvun napittamiseen, eikä koristeena. 
 
A. Kaulalinja – sallitut leikkaukset, muut kielletty: 

 
Selässä saa olla pieni, enintään 15 cm korkea ja 5 cm leveä, kyyneleenmuotoinen leikkaus, joka on suljettu niskasta 
napilla tai koukulla. 
 
B. Hihat – sallitut leikkaukset, muut kielletty: 

 
- hihojen sormilenkit sallittu kaikissa ikäsarjoissa ja taitoluokissa 
- hihojen tulee olla symmetriset 
- hihat voivat olla läpinäkyvät 
 
C. Hameet / helmat: 
- puvun housujen tulee peittää alushousut ja olla samanväriset kuin puvun helma 
- ihoa ei tanssittaessa saa näkyä hameen ja puseron välistä. 
- sallitut leikkaukset, muut kielletty: 

 
 

Lapsi-ikäsarjat: 
- vain sileä tai pliseerattu, viidessä ensimmäisessä mallissa 1 - 3 puoliympyrästä ja kahdessa viimeisessä 

mallissa sileä tai pliseerattu enintään 2 kokoympyrästä, 4 puoliympyrästä tai 8 neljännesympyrästä tehty 
helma sallittu 

- vain yksi yksinkertainen pyöreä alushame sallittu 
- röyhelöt helmassa tai alushameessa kielletty 
- vahvikkeet, siima ja krinoliini helmassa kielletty 
- helman, kaula-aukon ja hihansuiden kanttaus puvun värisellä, maksimissaan 1,5 cm leveällä kankaalla sallittu 
- helman tulee olla suora ja ulottua alimmillaan juuri polvilumpion alapuolelle tai ylimmillään 10 cm polven 

yläpuolelle. 
 

Juniori I – Seniori V E-luokat: 
- erillinen vuori tai alushame sallittu 
- isot halkiot ja aaltomaiset kiemurat helmoissa kielletty 
- helman tulee olla korkeintaan 10 cm polven yläpuolella, alimmillaan puoliväliin säärtä  

 
Esimerkkejä: 

 

 
7 Pukusäännöt – vakio- ja latinalaistanssien joukku ekilpailu 
Joukkueen jäsenillä yhtenäinen joukkuetanssiin soveltuva tanssiasu tai normaali kilpailupukeutuminen. 


