
NÄYTÖS- JA ESIINTYMISPUKU OHJE/Balettiryhmät

Tämä ohje koskee yli 9 -vuotiaiden balettiryhmiä. Lastentanssin ja valmistavien 
opintojen ryhmät saavat omat ohjeensa opettajalta.

NÄYTÖSPAIKALLE MUKAAN

Pääsääntöisesti aina tarvitset: 
- Oma harjoittelupuku (lämmittelyä varten jos ei ole esityksessä)
- Omat pehmeät balettitossut (lämmittelyä varten jos ei ole esityksessä)
- Omat balettitrikoot (persikan tai vaaleanpunaisen värinen)
- Pinnejä sekä hengettömät, että työntöpinnit (Myös hiuskoristeiden kiinnitystä 

varten)
- Nutturaverkon
- Hiuslenkkejä
- Harja/ kampa
- Lankaa, neula, pienet sakset (ylä-asteikäiset ja sitä vanhemmat oppilaat)
- Hiuslakkaa tai geeliä
- Edestä suljettava pusero (esim. huppari, jossa vetoketju). Tätä tarvitset, jotta 

et sotke esiintymisasua syödessäsi.
- Eväät (ei makeita/sokerisia)

Jos ohjeistettu erikseen:
- Kotiin etukäteen annetut esiintymisasusteet
- Kovakärkiset tossut 

MUUTA HUOMIOITAVAA: 

Esityksessä tanssija esittää roolia, jolla on roolin sopiva asustus. Näin ollen omat 
korut, asusteet yms. otetaan esityksen ajaksi pois. Tarkistathan esimerkiksi seuraavat 
asiat ennen näytöspaikalle saapumista:

- Sinulla ei ole kynsilakkaa 
- Sinulla ei ole korvakoruja eikä muita koruja
- Mahdolliset tatuoinnit tai muut ovat peitetty, joko meikkivoiteella tai 

ihonvärisellä teipillä. 



ESITYSPUKUJEN KÄYTTÄMINEN JA PALAUTUS

Esiintymisasut kuuluvat lukukausimaksun hintaan ja niistä ei peritä erikseen vuokraa. 

Esiintymispuvun lainaan saattaa liittyä ompelutehtäviä, kuten hihojen tai koristeiden 
kiinnittämisiä tai silitystehtäviä. 

Puvun tai sen osan saa viedä kotiin vain jos opettaja näin ohjeistaa. Pääsääntöisesti 
esiintymispukuja ei viedä kotiin lainkaan, vaan niitä säilytetään tanssiopistolla tai 
esiintymispaikalla (esimerkiksi Riihimäen Teatterilla Pähkinänsärkijä -näytösten 
aikana).

Syksystä 2019 alkaen Etelä-Hämeen tanssiopistossa otetaan käyttöön kullekin luokalle 
omat esityspukujen pukujärjestäjät. Pukujärjestäjät valitaan jokaiselle yli 10-
vuotiaiden luokalle syksyn tuntien käynnistyttyä.

Pukujärjestäjien tehtävänä on esitystilanteen päätyttyä huolehtia, että kaikkien oman 
ryhmän oppilaiden esiintymisasut on koottu siististi kasseihin ja henkareille kuten ne 
alun perin olivat. Järjestäjien tehtävänä on myös varmistaa, että pukuja on palautunut 
sama määrä kuin ryhmän tanssijoitakin. Alle 9 -vuotiaiden ryhmissä avustaja huolehtii 
pukujen keräyksestä yhteistyössä oppialiden kanssa.

Esityspuvut ovat arvokkaita ja kaikkia pukuja ei voi pestä (esim. tyllihameet). Tämän 
vuoksi pukujen pakkaaminen ja säilyttäminen siististi onkin erittäin tärkeää. 
Näin ne saadaan säilymään mahdollisimman hyvin ja pitkään. Vanhemmat voivat 
avustaa lapsiaan asiassa siten, että varmistavat esitystilanteen jälkeen vielä lapselta, 
että hän on muistanut antaa pukunsa pukujärjestäjälle. 

Mikäli puku ei palaudu niin tanssiopisto lähettää palautumattomista puvusta 
oppilaalle laskun, jotta uusi puku kadonneen tilanne saadaan tehtyä. 
Huomioithan, että nopea palautus on tärkeä, koska pukua voi tarvita joku muu tai se 
voi olla yhteistyö-tanssikoululta lainassa ja palautuksessa nopealla aikataululla.


