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KANSI: 

Hiukset: Karen Thomson,  
KAM Hair and Body Spa. 
MUA: Megumi Matsuno  

Stylist: Magdalena Jacobs  
Valokuva: Jack Eames  

Art Director: Tracey Divine Smith 
 

Pinni 35 vuotta! 
Aikakoneessa 
muistellaan 

menneitä  
vuosi- 

kymmeniä.

Visuaalinen viestintä kasvattaa  
parturi-kampaamon liikevaihtoa.

Kahden vuoden         
tapahtumatauko 
päättyi Hair and  

Beauty-messuihin. 
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PINNIN TILAAJAEDUT

Tilausmaksusi  on täysin verovähennyskelpoinen! 

 
Pinni on ammattilehtenä  
100 % verovähennettävä, joten  
tilausmaksun voi sellaisenaan 
siirtää yrityksen kuluihin.  
 

Saat  
digioikeudet ja  
näköislehden 
Pinni.fi:ssä 

 
Tilaushintaan  
kuuluu digioikeudet 
www.pinni.fi-sivustolle 
sekä näköislehden        
lukuoikeus.  

Löydät arkistosta myös aiemmin ilmestyneet Pinnit.  
Pinni.fi-sivuilta löydät mielenkiintoiset alan koulutukset ja tapahtu-
mat jatkuvasti päivittyvässä kalenterissa, tuoreita alan uutisia ja 
pysyt mukana siinä, missä juuri nyt mennään! 
www.pinni.fi/oma-tili 

 

Saat  oman verkko- 
kauppa-alustan 
Allbrands.fi 

 
Printtilehden tilaajana saat 
halutessasi käyttöösi myös 
Allbrands -verkkokaupan. 
Täysin ilmaiseksi! 
Verkkokaupan kautta voit 
myydä hius- ja kauneusalan 
tuotteita kuluttaja-asiakkail-
lesi. Jokaisesta kauttasi tul-
leesta myynnistä saat  
20 % suosittelupalkkion! 
www.allbrands.fi/ota-kayttoon-kumppanitili/ 

Kaikissa tilaukseesi liittyvissä asioissa 

* soita: p. 09 612 9280 

* lähetä sähköpostia: pinni@pinni.fi 

Tilaa Pinni:  www.pinni.fi/tilaa-lehti

pinni@pinni.fi     
www.pinni.fi

PINNI-LEHTI 
Lauttasaarentie 20-22 F 86   00200 Helsinki 

p. 09 612 92 80 

 
 

PÄÄTOIMITTAJA  
Rainer Nyman 
rainer@pinni.fi 

 
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 

Pia Paalasvuo 
pia.paalasvuo@pinni.fi 

 
 

ULKOASU  
Rainer Nyman 

 
JULKAISIJA  

Lareas Oy 
 

KUSTANTAJA  
Hannu Perkonsalo 

hannu.perkonsalo@pinni.fi 
 

TOIMITUSJOHTAJA 
Jukka Perkonsalo 

jukka.perkonsalo@pinni.fi 
 

ILMOITUSTRAFIIKKI  
aineisto@pinni.fi 

 
MYYNTIJOHTAJA  

Meri Mäkinen 
meri.makinen@pinni.fi 

p. 040 545 2623 
 

ASIAKASSUHDEVASTAAVA 
Kristiina Grönlund,  

kristiina.gronlund@pinni.fi 
 

PAINO  
Printall AS   

ISSN 0785-675X 
 

Pinni on kampaamo- ja parturialan sekä kauneusalan  
ammattilehti. Pinni ilmestyy 10 numeroa vuodessa, joista 

kaksi kaksoisnumeroa. Toimitus ei vastaa tilaamatta  
lähetetyistä aineistoista, eikä palauta niitä. Lehden vastuu  

ilmoituksista rajoittuu ilmoitushintaan emmekä vastaa 
 ilmoituksissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. 

 
AINEISTON LAINAAMINEN JA  

KUVIEN KÄYTTÖ ILMAN LUPAA EHDOTTOMASTI  
KIELLETTY. 

 
Aikakausmedia ry:n jäsenlehti. 

AIPP:n (Association Internationale Presse Professionnelle  
Coiffure) jäsenlehti. 

Nordic Hair Alliance jäsenlehti. 
 

35. vuosikerta. Seuraava Pinni ilmestyy 16.6.22 

Pinni-lehti on ilmastoneutraali 

Pinni on 100-prosenttisesti ilmastoneutraali painotuote eli lehden hiilijalanjälki on nolla.  
Kirjapaino Printall on ClimateCalc-sertifioitu painotalo, joka käyttää vihreää sähköä uusiutuvista  
lähteistä. Päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa paperinvalmistuksesta rahtiin.  

@PINNILEHTI@PINNILEHTI

Hiusalan hyväksi, ammattilaisen avuksi

http://www.pinni.fi-sivustolle
http://www.pinni.fi/oma-tili
http://www.allbrands.fi/ota-kayttoon-kumppanitili/
mailto:pinni@pinni.fi
http://www.pinni.fi/tilaa-lehtipinni@pinni.fi
http://www.pinni.fi/tilaa-lehtipinni@pinni.fi
http://www.pinni.fi/tilaa-lehtipinni@pinni.fi
http://www.pinni.fiPINNI-LEHTI
http://www.pinni.fiPINNI-LEHTI
http://www.pinni.fiPINNI-LEHTI
mailto:rainer@pinni.fi
mailto:pia.paalasvuo@pinni.fi
mailto:hannu.perkonsalo@pinni.fi
mailto:jukka.perkonsalo@pinni.fi
mailto:aineisto@pinni.fi
mailto:meri.makinen@pinni.fi
mailto:kristiina.gronlund@pinni.fi
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ÄMÄN NUMERON SIVULLA 82 KERROTAAN ainutlaatuisesta  seksu-
aalisesta häirintätapauksesta suomalaisen hiusalan  historiassa. 
Sen tekijä kun on tuomion hovioikeudessa  teostaan saanut mies-
kampaaja, ja uhri naisasiakas. Tällaista ei ole alalla koskaan tapah-
tunut. Alalla on ollut tapauksia, joissa parturi-kampaamon henki- 
löstö on kokenut seksuaalista lähentelyä joko työnantajan tai työ-

kaverin tekeminä, mutta  ne tapaukset eivät ole edenneet oikeuteen saakka. Joi-
tain niin  sanottuja seksuaalisuuteen liittyviä nimittelytapauksia on alalla tapah- 
tunut bränditalojen sisällä ja myös ulko- ja kotimaan koulutusmatkoilla, mutta 
ne on selvitetty julkisuudesta piilossa.  Ylilyöntejä ei ole tapahtunut enää liiem-
mälti 2000-luvulla, sillä ajat ovat onneksi täydellisesti muuttuneet. Etenkin maa-
hantuojien yrityspolitiikkaan on erikseen kirjattu näissä asioissa nollatoleranssi. 
Muillekin alalla toimiville se on itsestäänselvyys.  

 
ON KUITENKIN TOTTA, ja hiusalan historiaa, että seksuaalissävytteinen nimittely 
on seurannut erityisesti naispartureita ihan  viime vuosisadan alusta asti. Vielä  
1960- ja 70-luvuilla enimmäkseen naisia työllistävissä parturiliikkeissä tarjottiin 
miesasiakkaille viihdelukemistoa, joka tänä päivänä tuomitaan ihan pornoksi.  
Pitkään pidettiin täysin selvänä asiana, että naisparturit saivat työssään sietää 
miesasiakkaiden ”härskiä huumoria”, joka olisi  nykyään  täysin tuomittavaa 
seksuaalista häirintää. Naispartureilta ei silloin kysytty mitään siitä, miten he 
tällaisen kokevat. Päinvastoin, naisparturit saivat saksia miesasiakkaita aamusta 
iltaan näiden alapäävitseille mukana ”nauraen” - ja hammasta purren. 

 
LEGENDA KOTKAN RUUSUSTA ylläpiti sitkeää uskomusta, että naisparturi-liikkei-
den takahuoneessa saa muutakin kuin kahvia. Musiikkikappaleen   kerrotaan 
pohjautuvan Rosalia Mäkiseen, joka piti Kotkassa parturiliikettä 1940-60-lu-
vulla. Takahuoneessa ei todellisesti kuitenkaan harjoitettu haureutta, mutta siellä 
kuitenkin laulettiin, juotiin alkoholia ja elämöitiin. Tämä oli liikaa aikalaisille, 
joiden puheista lähti taas liikkeelle uskomus kaikkien naispartureiden tekevän 
muutakin kuin parturitöitä. Tätä harhaluuloa vahvisti vielä niinkin myöhään kuin 
1980-luvulla se, että Suomessa kerrottiin toimivan topless-parturin, missä mie-
hiä parturoitiin yläosattomissa. Sellaista suunniteltiin vielä 2015 Tampereelle, 
mutta hanke kaatui.  

 
TÄNÄ PÄIVÄNÄ SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ ei ole hävinnyt, mutta se on muuttanut 
muotoaan. Nykyään naisparturi-kampaajat saavat ”ajanvarauksina” niin yritys-
puhelimiin, sähköposteihin kuin Instagramiin  kuvaviestejä miesten alastomista 
alapäistä tai suoria ehdotuksia ”erikoishieronnasta, intiimialueiden karvoituksen 
värjäämisestä/sheivauksesta/Jorman stailauksesta”. Niille nauretaan yhteisissä 
Facebook-ryhmissä, ja onpa näille usealle eri hiusammattilaiselle samoja häirin-
täviestejään lähettäneille miehille annettu omat lempinimetkin.  
     Vaikka joukossa näihin häirikköviesteihin suhtaudutaan kepeästi, tulisi kaik-
kien omaa hiusammattiaan kunnioittavien ottaa ne täysin vakavasti. Ne ovat vain 
ja yksinomaan seksuaalista häirintää, jollaista ei tule suvaita ja niiden jakaminen  
tulee katkaista välittömästi. Ainoa oikea tapa reagoida epäasiallisiin törkyviestei-
hin on rikosilmoituksen tekeminen, sillä vain siten saadaan katkaistua parturi-
kampaajan ammatin törkeä halventaminen.  

 

Seksuaalinen häirintä ei ole vitsi

RAINER NYMAN 
rainer@pinni.fi

K
U

VA
 J

U
K

K
A

 P
E

R
K

O
N

S
A

LO

PÄÄKIRJOITUS

PINNI 9

35PINNI
PINNI  JUHLII                         

35-VUOTISTA TOIMIN-
TAANSA TÄMÄN LEHDEN  

SIVUILLA 70-81. 
HYVÄÄ SYNTYMÄ-       
PÄIVÄÄ, RAKKAAT  

LUKIJAMME! 

P.S.

mailto:rainer@pinni.fiKUVA
mailto:rainer@pinni.fiKUVA
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Maaretissa. 
– Anna o
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on koulutukseltaan  värimes-
tekee kaikkia hiusalan töitä

aisesti. Anna on töissä minulla
ana, Maarettin omistaja Maarit
too.
nan kanssa ovat sujuneet mal-
yhteisenä työkielenä on toimi-
ti, jota tarvittaessa tulkataan
suomeksi.
oli ensimmäisenä päivänä tosi
ja hermostunut, mutta toinen
jo rennommin. Anna tuntuu
sitä, että meiltä löytyy kam-

kaikkea työn ammattimaiseen
 – on Dysonit, Climazon ja
tteita. Minulle normisettiä,
lle tämä tuntuu olevan taivas,
oo.

ma
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Bussikuljetus saapui
Helsinkiin.

SHUTTERSTOCK JA HAASTATELLUT

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

tari, mutta 
ammattima
palkansaaja
Mäkelä kert

Työt Ann
likkaasti ja y
nut englant
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– Anna o
jännittynyt 
päivä meni 
arvostavan 
paamosta k
tekemiseen
paljon tuot
mutta hänel
Maarit kerto

JARI AHMALAN omista
Hearts Salon sponsoroi

autetaan

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

TAMPERELAISESSA PRIME HAI

liikkeessä on juuri aloittanut ty
rainalaiskampaaja, joka muutt

kanssa Tampereelle

Ukrainalaisia 
Venäjän brutaali hyökkäys
koskettaa suomalaisia. Hiu
ovat eri tavoin ryhtyneet a
laisia.

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

JHearts Salon sponsoroi 47
ukrainalaista turvaan Suo

meen. –  Suomalaisia on autettu,
kun meillä on ollut avun tarvetta ja
mielestämme nyt on meidän vuo
romme auttaa. Ensin apumme
Hearts Salonilta oli 1000 euroa
Slava Ukraini -yhdistykselle bus
sikuljetuksiin, mutta tuntui, että
haluasimme auttaa vielä enemmän.
Niinpä sponsoroimme oman bussi
kuljetuksemme Varsovasta Helsinkiin, Jari Ahmala kertoo lii-
kuttuneena.

Jari oli itse vastassa, kun bussikuljetus saapui Helsinkiin.
Tunnelma oli käsin kosketeltavan kiitollinen.

–  Itkuhan siinä tuli, kun näki ne helpottuneet ilmeet ja kii-
tollisuuden, mikä loisti pakolaisten kasvoilta, Jari kertoo.

Noin puolet 47 pakolaisesta oli jo hankkinut itselleen ma-
japaikan tuttujen kautta, puolet jatkoi matkaansa jatkosijoi-
tuspaikkoihin ympäri Suomen.

Yhden bussikuljetuksen hinta on  3550 euroa. Slava Ukraini
-yhdistys ei käsittele rahaa, vaan auttoi muun muassa  Hearts
Salonia tilaamaan ja maksamaan bussin suoraan liettualai-
selta bussiyhtiöltä.

– Bussin hinta, 3550 euroa, on pieni summa, kun rahalla
47 ukrainalaista pääsi Suomeen ja kolme Latviaan. Busseissa
kyydissä oli naisia ja lapsia. Koska apua tarvitaan nyt, mak-

soimme koko bussin heti, Ahmala
kertoo.

R AND BEAUTY DESIGN -
yöt Olga Stepanchuk, uk-
ti sotaa pakoon lapsiensa

sta perheestä. 
llä ei ole yhteistä kieltä.

Google Translaten avulla.
n alamme käytetyimmät

a huomasi heti, että am-
mä antaa meille molem-

ssota Ukrainaan
usalan yrittäjät
uttamaan pako-

Umppu ja Olga.

PINNI omistaa tämän lehden kan-
nen Ukrainan kansalle Englantilai-

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

10 PINNI   

kanssa Tampereelle. 
– Ensimmäiset viikot Olga on

minun omissa vaalennuskoulu-
tuksissa opiskelemassa, sillä mei-
dän liikkeen asiakaskunta koostuu
pitkälti vaaleista pitkistä hiuksista.
Olga tekee laajalti kaikkia alamme
töitä ja hyvin tekeekin, PRIMEn
omistaja Ulla-Riitta Umppu Kos-
kinen kertoo.

Umppu puhui töissä avoimesti,
että haluaisi ottaa töihin ukrai-
nalaiskampaajan. Asiakas kuuli
tästä ja kertoi ystävänsä luona asuvasta perheestä. 

–  Olga puhuu venäjää, joten meillä ei ole yhteistä kieltä.
Keskustelemme käännöslaitteella ja Google Translaten avulla.
Pyysin jo kollegaltani listan, missä on alamme käytetyimmät
sanat venäjäksi, Umppu kertoo.

– Olga tekee supertarkkaa työtä ja huomasi heti, että am
mattitaito on hallussa. Uskon, että tämä antaa meille molem
mille paljon, Umppu iloitsee.

LIMINKALAISEEN PARTURI-KAMPAAMO MAARETTIIN

on myös työllistynyt hiusalan ammattilainen Ukrai-
nasta. Anna Marinokha kulki 3000 kilometrin matkan

Keski-Ukrainasta kahden tyttärensä kanssa ja aloitti juuri työt
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Ukrainan kansalle. Englantilai-
Karen Thompsonin tekemä

skuva on tehty jo viime vuonna,
ta mallin vangitseva silmä-
kki on juuri nyt ajankohtainen.  
ämemme ja ajatuksemme ovat

kkien ukrainalaisten puolella.
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@NOMADBARBER @STAYGOLD31 @JULIUSCAESAR 

TRAVELING BARBER,  
PHOTOGRAPHER & FILMMAKER

AWARD-WINNING BARBER,  
EDUCATOR & CONTENT CREATOR

SESSION BARBER, PLATFORM EDUCATOR 
 & CREATIVE DIRECTOR

OLEMME AMMATILTAMME PARTUREITA JA LUOVUUS ON  
MEILLE LUONTAISTA. YHDESSÄ OLEMME LUONEET BRÄNDIN,  
JOKA MÄÄRITTÄÄ ALAN KÄYTÄNNÖT UUSIKSI.
TÄMÄ KUVASTAA ASENNETTAMME. MILLAINEN ON OMASI?

 STMNTGROOMING.COM                                                                                 @STMNTGROOMING      
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KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ:

 0800 136 370
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Visuaalinen markkinointi on myynnin edistämistä visuaalisilla 
ratkaisuilla. Yleisimmin sillä tarkoitetaan myymäläsuunnitte-
lua, tavoitteellista esillepanoa, näyteikkunamarkkinointia ja 

asiakasinformaatiota, kuten liikkeen kyltityksiä ja hintaviestin-
tää. Parturi-kampaamon liikeilmeeseen panostaminen lisää        

visuaalista vetovoimaa ja asiakkaan viihtyvyyttä tiloissa.  
Sen ensisijainen ja tärkein tehtävä on kuitenkin                              

liikevaihdon kasvattaminen. 
      

kasvattaa liikevaihtoa

VISUAALINEN 
VETOVOIMA

TEKSTI VIRVE ARVOLA  KUVAT SHUTTERSTOCK JA  UNSPLUSH

Visuaalisilla ratkaisuilla voidaan lisätä myös myymälän konversiota, eli ostavien asiakkaiden määrää. 

Parturi-kampaamoissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelun ostajasta halutaan tehdä 

myös tuotteen ostaja. Tähän pystytään vaikuttamaan myymälän yleisilmeellä.  Kuvan salongissa  toimii 

myös vaateliike. Parturipaikka on eritelty omaksi rauhalliseksi sopekseen.



Asiakas muodostaa mielikuvan 
yrityksestä ensimmäisten seitsemän 
sekunnin aikana astuttuaan sisälle 
myymälään. Samassa ajassa hän 
tekee päätökset liikkeistään ja rei-
teistään tiloissa. Mikäli myymälän 
takimmaiset seinät ovat houkuttele-
vat ja reitit selkeät myytävien tuottei-
den luo, asiakas kokee tilan koko- 
naisuudessaan omaksi alueekseen. 
Tällöin kaikki neliöt muuttuvat kau-
pallisiksi. Jos myymälän takaosien 
ilme jää vaisuksi ja myytävät tuotteet 
ovat sijoiteltu osittain kassatiskin tai 
palvelupisteiden taakse, asiakas ei 
uskalla liikkua ja kierrellä tilassa va-
paasti. Asiakkaan alueeksi voi lopulta 
jäädä pelkästään odotuspiste, ja siitä 
suora reitti palvelupisteelle. Hetkiä 
ostopäätöksille ja tuotteiden tutkis-
kelulle on tällöin huomattavasti vä-
hemmän.  

Visuaalisen markkinoinnin toi-
menpiteet rakentavat viihtyisän 
myymäläilmeen. Sen pääasiallisena 
tavoitteena on aina liikevaihdon kas-
vattaminen. Kyseessä on asiakasko-
kemuksen ja ostokäyttäytymisen 
palvelumuotoilua: viestinnän kirkas-
tamista, valikoiman hahmottamisen 
helpottamista ja ostamisen esteiden 
poistamista. Pienillä, suunnitelmalli-
silla toimenpiteillä on iso vaikutus. 
On helpompaa myydä tuplasti enem-
män, kuin tuplata vuosittainen kävi-
jämäärä. 
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tymiseen on merkittävä: ostopäätöstä ei voi syntyä ilman 
luottamusta.  
 
Selkeä esillepano ohjaa asiakkaan osta-
maan yhden tuotteen sijasta useamman 

 
Tuotteiden suunnitelmallinen sijoittelu ja ryhmittely myy-
mälässä auttaa asiakasta hahmottamaan valikoiman ja hel-
pottaa ostopäätösten tekemistä. Selkeä esillepano harkituilla 
käyttöyhteystuotteilla ohjaa asiakkaan ostamaan yhden tuot-
teen sijasta useamman. Tällä on merkittävä vaikutus liike-
vaihtoon. Nostamalla kävijäkohtaista keskiostosta esi- 
merkiksi 10 prosentilla, nostetaan samalla vuosikohtaista lii-
kevaihtoa 10 prosenttia, jolloin puhutaan jo isoista rahoista. 
Jos kävijäkohtainen keskiostos on 80 euroa, kymmenen pro-
sentin nosto tarkoittaisi lisämyyntiä kahdeksalla eurolla. Sen 
voi saavuttaa  jo pienilläkin toimenpiteillä: kassan läheisyy-
teen nostetuilla heräteostostuotteilla, asiakaspaikkojen yh-
teyteen sijoitetuilla kampanjatuotteilla sekä myytävillä 
lisähoidoilla.  

Visuaalisilla ratkaisuilla voidaan lisätä myös myymälän 
konversiota, eli ostavien asiakkaiden määrää. Kampaamoissa 
tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelunostajasta 
halutaan tehdä myös tuotteenostaja. Tähän pystytään vaikut-
tamaan myymälän yleisilmeellä.    

TEEMA: VISUAALINEN VIESTINTÄ

T
UTKIMUSTEN mukaan noin 
10 prosenttia ohikulkijoista 
tulee sisälle kivijalkaliik-
keeseen. Näyteikkunan 
tehtävänä on lisätä myy-
mälän kävijämäärää, vah-
vistaa kilpailuetua ja esi- 
tellä ajankohtaisia tuotteita 
ja palveluita ohi kiiruhta-
ville asiakkaille. Ammatti-
maisesti toteutettu näy- 
teikkuna erottuvilla tee-
moilla sekä selkeällä osto-

kehotuksella herättää kiinnostuksen ja jättää vahvan muis- 
tijäljen. Se konkretisoituu myynniksi lyhyellä ja pitkällä        
aikavälillä. Sisään poikkeavien asiakkaiden määrä kasvaa, ja 
vahvan muistijäljen ansioista yritys palaa ohi kulkeneen       
asiakkaan mieleen myös myöhemmin, kun tarve tuotteen tai 
palvelun ostamiselle syntyy.  

Näyteikkuna on yrityksen palvelukulttuurin ja ammattio-
saamisen käyntikortti. Asiakkaan näkökulmasta se kertoo 
yhdellä vilkaisulla, minkä verran asiakaskokemukseen pa-
nostetaan. Taitava sommittelu, värivalinnat ja ajankohtaiset 
teemat viestivät ammattitaidosta, mikä lisää asiakkaan luot-
tamusta henkilökunnan osaamiseen. Vaikutus ostokäyttäy-

AJATTELUAMME OHJAA  
VISUAALINEN VIESTINTÄ 

 

KOKEAKSEMME maailman ympäril-

lämme tarvitsemme aistiemme välit-

tämää tietoa. Näkö-, kuulo-, tunto-, 

haju- ja makuaistit keräävät joka se-

kunti dataa ympäristöstämme. 

Markkinoinnin ja yritysviestinnän 

näkökulmasta merkittävää on se, 

että jopa 75 prosenttia aistien välit-

tämästä tiedosta saadaan näköaistin 

kautta. Tietoinen mielemme käsitte-

lee saamastaan aistidatasta 40 är-

sykettä sekunnissa. Samaan aikaan 

tiedostamaton mielemme prosessoi 

20 miljoonaa ärsykettä sekunnissa. 

On selvää, että ajatteluamme ohjaa 

ensisijaisesti tiedostamaton, visuaa-

linen viestintä. 

Näyteikkuna on yrityksen palvelukulttuurin ja ammattiosaamisen käyntikortti 

10 % ohikulkijoista tulee sisään kivijalkaliikkeeseen
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Parturi-kampaamoiden mahdollisuudet 
tuottaa elämyksiä ovat poikkeukselliset 
 
Ostokäyttäytymisen muutokset ovat nostaneet kivijalkamyy-
mälän uuteen, kiinnostavaan rooliin. Sen mahdollisuudet 
tuottaa elämyksiä ovat yhtäkkiä poikkeukselliset. Asiakas 
kohdataan fyysisessä maailmassa, valmiina kokemaan kaik-
kine aisteineen. Häntä voidaan hemmotella syvyysvaikutel-
milla, struktuureilla, värivalinnoilla, valaistuksella, musii- 
killa, tuoksuilla ja makuelämyksillä.  

Parturi-kampaamoiden suunnittelun trendeissä elämyk-
sellisyys on isossa roolissa. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, 
että elämyksellisyys ei välttämättä tarkoita visuaalista sinfo-
niaa ja värien yltäkylläisyyttä. Elämys syntyy myös eleettö-
myydestä ja harmoniasta.  

Hidastamista ja rauhoittumista voidaan edistää liikkeissä 
monin eri tavoin. Luonnonmateriaalit kaluste- ja pintarat-
kaisuissa sekä viherkasvillisuus hidastavat katseemme ryt-
miä automaattisesti. Yksityiskohtien viimeistely, kuten 
hintaviestinnän ja asiakasinformaation toteutus, vahvistaa 
selkeää ja rauhallista mielikuvaa.  

Yksi nouseva trendi parturi-kampaamon  elämyksellisyy-
den lisäämiseksi on hyödyntää taidetta osana visuaalista il-
mettä. Taiteen avulla on kautta aikojen pyritty luomaan 

pysäyttäviä, syvällisiä hetkiä ja vaikuttavia kokemuksia. Sen 
hyödyntäminen markkinoinnissa ei ole toki uusi keksintö. 
1900-luvun puolivälissä oli hyvin tyypillistä tilata ammattitai-
teilijoilta näyteikkunan toteutukset. Salvador Dali ja Andy 
Warhol ovat vain muutamia esimerkkejä nimekkäistä taiteili-
joista, jotka tekivät aikanaan elämyksellistä näyteikkunamai-
nontaa yrityksille.  

TEEMA: VISUAALINEN VIESTINTÄ

Luonnonmateriaalit sekä viherkasvillisuus hidastavat katseemme rytmiä

Taiteen hyödyntäminen liikkeen ilmeessä lähtee liikkeelle 
yrityksen imagosta ja arvomaailmasta. Taide voi olla maalauk-
sia, joita hyödynnetään näyteikkunassa tai katseenvangitsi-
joina parturi-kampaamossa. Maalaukset voivat olla kalli- 
grafisia, yksivärisiä, hentoja tai voimakkaita. Ne voivat olla 
taulupohjille tai suoraan seinille maalattuja, tai ne voidaan to-
teuttaa erilaisilla teippauksilla.  

Taide voi olla runoja, jotka toteutetaan asiakaspisteille tai 
liiketilan seiniin. Ne voivat olla käsin kirjoitettuja, maalattuja, 
tai graafisia fontteja. Toteutukset voidaan tehdä seinän kokoi-
sina, tai pienenpieninä yllätysviesteinä asiakkaalle esimerkiksi 
peilin kulmaan kiinnitettynä.  

Taide voi olla tilataidetta yrityksen kierrätysmateriaaleista. 
Niistä voidaan rakentaa näyteikkunaan teema, tai hyödyntää 
myymäläilmeessä isompana teoksena seinillä tai katossa. Esi-
merkiksi brändiedustajien vanhentuneista kuvastoista voi tai-
tella satoja origami-lintuja, jotka kiinnitetään myymälän 
kattoon tai hyödynnetään näyteikkunassa. Toisto ja volyymi 

tekevät tavallisistakin asioista kiehtovia ja kiinnostavia. Kier-
rätysmateriaalien käyttäminen takaa, että lopputulos on kek-
seliäs ja oivaltava – lisäksi se viestii ekologisista arvoista, jotka 
ovat tämän päivän kuluttajalle erityisen tärkeitä.  

Suurin käyttämätön voimavara liikeilmeen hyödyntämi-
sessä ja elämyksellisyyden luomisessa on rohkeus. Uskal-
lamme venyttää markkinoinnin toteutustapoja vain hieman, 
vaikka mahdollisuuksien kenttä on rajaton. Tarvitsemme liik-
keisiin  uusia salvadordaleja ja vahvoja toteutuksia.  

Parturi-kampaamo on ainutkertainen näyttämö tuottaa 
vaihtuvia, pysäyttäviä ja mieleenpainuvia elämyksiä asiakkail-
lemme.  Inspiroiva ja yrityksen imagoa kuvastava liikeilme va-
kuuttaa asiakkaat, mutta voimaannuttaa myös henkilökunnan.  

 
Kirjoittaja Virve Arvola on toiminut  11 vuotta visualistiyrittäjänä ja konk-

reettisia myymäläilmeitä tehden.  Hän luennoi ja kouluttaa esillepanoista, 

myymälä- ja liikesuunnittelusta ja kaupallisesta visuaalisuudesta.  Hän kir-

joittaa parhaillaan tilaustyönä visuaalisen markkinoinnin oppikirjaa. 

Taiteen hyödyntäminen liikkeen ilmeessä tarjoaa asiakkaalle elämyksellisyyttä

TEKNOLOGIAN KEHITTYMINEN ja  digitalisaatio ovat vaikut-

taneet merkittävästi ostokäyttäytymiseen viime vuosikym-

meninä. Muutokset eivät johdu ainoastaan teknologian 

mahdollistamista  ostamisen ja sosiaalisen median kanavien mo-

nipuolistumisesta.        

Ostokäyttäytymisen muutokset heijastuvat myös kuluttajien muut-

tuneesta arjesta, arvomaailmasta ja asenteista.   

Älylaitteiden ja sosiaalisen median jatkuva läsnäolo arjes-

samme on tehnyt ostamisesta helpompaa ja nopeampaa, mutta 

tehnyt samalla kuluttajista visuaalisesti vaativampia.  

Uusi Instagram-sukupolvi on tottunut luomaan asetelmia ja      

visuaalisia sommitelmia, ja vaatii samaa kuvastoa myös seuraa-

miltaan yrityksiltä. Ennakko-oletuksena on vaikuttua ja kokea elä-

myksiä yrityksen viestinnän välityksellä.  Teknologian kehittyminen 

ja sosiaalinen median käytön yleistyminen ovat tuoneet mu-

kanaan myös lieveilmiöitä, joista toisiin vertailu ja riittämät-

tömyyden tunteet ovat vain muutamia.  

Tapamme kokea maailma on muuttumassa kaksiulottei-

seksi. Tunnepitoisimmat ja koukuttavimmat hetket koetaan 

ruutujen välityksellä. Aamu voi alkaa sukelluksella sosiaali-

seen mediaan, päivän työtehtävät saatetaan suorittaa koko-

naan näytön äärellä, ja illalla rentoudutaan netin suora- 

toistopalveluiden välityksellä. Fyysisen maailman kohtaami-

set ja jaetut hetket ovat jäämässä paitsioon. Ostokäyttäyty-

miseen on hiipinyt uusi, ajankuvan vaikutus: tämän päivän 

kuluttaja haluaa ärsyketulvan keskelle hidastavia, merkityk-

sellisiä hetkiä – kolmiulotteisessa maailmassa. 

OSTOKÄYTTÄYTYMINEN ON MUUTTUNUT 
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TEEMA: VISUAALINEN VIESTINTÄ

TEKSTI RAINER NYMAN 

O
UTI SAINILA osallistui vuonna 2017        
visualistiyrittäjä Virve Arvolan parturi-
kampaajille järjestämään visuaalisen 
markkinoinnin koulutukseen, jonka 
päätteeksi kaksikko sopi näyteikkunan 
toteutuksesta Kampaamo Braheen.                
– Yhteistyömme on sen jälkeen syventy-

nyt kokonaisvaltaiseksi myynnin ja markkinoinnin yhteis-
työksi, joka pitää sisällään kuukausittaisen yhteispalaverin 
henkilökunnan kanssa, näyteikkunoiden toteutuksen ja myy-
mäläesillepanon, Virve kertoo. 

Hän ja Outi ovat laatineet yhdessä tuote- ja palvelulähtöi-
sen markkinoinnin vuosisuunnitelman, jossa jokaiselle kuu-
kaudelle on määritelty tietty teema ja siihen liittyvät tuotteet 
ja palvelut.  

– Esimerkiksi tammikuun teemana oli ”Hiuspohjan hy-
vinvointi”, jolloin nostimme myymälässä, näyteikkunassa ja 

somemarkkinoinnissa esille siihen liittyviä tuotteita ja pal-
veluita. Vuosisuunnittelussa on otettu huomioon koko myy-
mälän valikoima, jolla varmistetaan se, että kaikki tuotteet 
pääsevät esille oikeassa kohtaa vuotta. Muuten voi käydä niin, 
että näyteikkunoissa ja somemarkkinoinnissa toistuu jatku-
vasti samat brändit, ja kokonaiskuva yrityksen valikoimasta 
jää ohueksi ja yksipuoliseksi, Outi Sainila kertoo. 

Kuukausittaisessa yhteispalaverissa käydään läpi tulevan 
kuukauden teema ja siihen liittyvää kuukauden tuotetta, ja 
pohditaan mitä lisäarvoa se tuo asiakkaiden arkeen.  

– Asetamme määrällisen myyntitavoitteen itsellemme, 
jonka avulla varmistamme, että tuotetta ja palvelua muiste-
taan tarjota kaikille asiakkaille. Seuraamme nettisivuilta saa-
tavaa dataa, ja nostamme sen perusteella tuotteita esille 
myymälässä. Käymme läpi myös edellisen kuukauden tavoit-
teet, ja juhlimme onnistumisia! Päivän aikana päivitetään 
näyteikkunat ja kirkastetaan myymälän ilme.  
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Selkeä yhteinen tavoite  
helpottaa myyntityötä 

 
Yhdessä toteutetun selkeän vuosisuunnitelman 
ansioista markkinoinnin punainen lanka on 
selkeä, ja sitä on helppo toteuttaa niin näyteik-
kunoissa, myymälässä kuin sosiaalisessa me-
diassa ja yrityksen blogissa.  

– Yhtenäinen viestinnän linja viestii am-
mattitaidosta  ja herättää luottamusta. Se vai-
kuttaa uusasiakashankintaan ja jo olemassaolevien sitou- 
tumiseen, Virve  Arvola selvittää ja jatkaa: 

– Omia tavoitteitani visuaalisen markkinoinnin suhteen 
mittaan kuukausittaisiin myyntitavoitteisiin pääsemisellä ja 
uusien asiakkaiden määrällä – näiden suhteen meillä on pit-
kään jatkunut onnistumisten putki takana. Jos ajattelen Kam-
paamo Brahen kehittymistä pitkällä aikavälillä, huomaan 
paljon positiivisia muutoksia. Yritys on siirtynyt uusiin, 
isompiin tiloihin. Henkilökunnan asenteet ja arvomaailma 
ovat hyvin kirkkaat ja yhteishenki vahva. Hyvin hoidetusta 
yrityksestä on helppo olla ylpeä, ja se vahvistaa ammatillista 
itseluottamusta. Nämä kaikki heijastuvat asiakaspalveluun ja 
kohtaamisiin, ja sitä kautta myös myynnin avainlukuihin.  

– Kun käymme Outin kanssa läpi tärkeimpiä lukuja, pu-
humme liiketoiminnan kehittämisestä, myymälän konversi-
osta ja myynnin kasvattamisesta. Näillä asioilla tarkoitamme 
kuitenkin asiakaspalvelua, kohtaamista ja toiminnan kehit-
tämistä.  

Outi Sainilakin toteaa, että  selkeä yhteinen tavoite visua-
listin kanssa  helpottaa myyntityötä, tuo ammattimaisuutta 
työntekoon ja antaa uutta intoa asiakaspalveluun.  

– Muutimme uusiin tiloihin 2019 syyskuussa ja täällä vi-

Visuaalinen 
identiteetti   
vahvistaa  
yritysimagoa

Raahelaisen parturi-kampaa-
mo Brahen omistaja Outi Sai-
nila ei epäröinyt ryhtyä tiivii- 
seen yhteistyöhön visualisti 
Virve Arvolan kanssa viisi 
vuotta sitten ja nyt hän iloitsee-
kin, että panostus on kannatta-
nut. 

– Voisi sanoa, että meillä on 
pitkään jatkunut onnistumisten 
putki takana. Selkeä yhteinen 
tavoite helpottaa myyntityötä, 
tuo ammattimaisuutta työnte-
koon ja antaa uutta intoa asia-

kaspalveluun, Sainila toteaa. suaaliseen ilmeeseen ja tuotteiden esillepanoon on pystynyt 
panostamaan enemmän. Haastavasta ajasta huolimatta 
olemme pystyneet nostamaan tuotemyyntiä 17 prosenttia ja 
palvelumyyntiä 7 prosenttia verrattuna edellisissä tiloissa 
toimimiseen. Tuotemyynnin osuus liikevaihdostamme on 19 
prosenttia.  

 
Asiakkaat kysyvät helpommin  
apua hiusongelmiinsa 

 
Miten asiakkaat ovat huomanneet panostuksen näyteikku-
noissa ja myymäläesillepanoissa? 

– Kun muutimme uusiin tiloihin, asiakkaat ihastelivat ko-
vasti viihtyisää työympäristöämme. Jotkut poikkesivat ka-
dulta sisään vain kiittääkseen kauniista näyteikkunasta. 
Shoppailukynnys on madaltunut ja ikkunassa esillä olevia 
tuotteita poiketaan ostamaan. Pöydillä esillä olevasta kuu-
kauden tuotteesta herää keskustelua ja odotteluaikana asiak-
kaat tutkivat myyntihyllyjä. Asiakkaiden kommentit 
”teillähän on vaikka mitä”, ja ”tämähän on kuin kauppa”, 
ovat yleisiä. Asiakkaat myös kysyvät helpommin apua hius-
ongelmiinsa, kun huomaavat että tuotemyynti on meillä osa 

KUVA OUTI SAINILA

KUVAT OUTI SAINILA

Visialisti Virve Arvolan toteuttamia näyteikkunoita 
parturi-kampaamo Brahessa.
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Yhteiskuvassa vasemmalta oikealle: Raija Kitinprami,  
Raisa Alatalo, Outi Sainila, Virve Arvola, Anne Laukkonen ja Enni Ahola.

palvelua, Outi Sainila vastaa. 
Mikä on rohkeinta, mitä olette tehneet? Ja onko se toimi-

nut? 
– Mieleeni tulee yksi näyteikkunateema muutaman vuo-

den takaa, jonka toteutin yllätyksenä henkilökunnalle. Siinä 
oli hieman ”Liisa Ihmemaassa meets Twin Peaks”- henkinen 
teema… Herätyskelloja, voimakkaita värejä, vahvaa visuaa-
lista kuvastoa. Muistelen, että ainakin henkilökunta tykkäsi?! 
Virve kertoo.  

– Kysyin henkilökunnalta, mikä on ollut rohkeinta tässä 
yhteistyössä niin vastaukseksi sain pari ikkunatoteutusta: 
toisessa oli vanha rämä pyörä ja toisessa kultaiseksi maalat-
tuja mallinukkeja. Pyörä-ikkunalla mainostettiin parturipal-
veluita ja se toimi erittäin hyvin, uusia asiakkaita saatiin ja 
ikkuna herätti keskustelua. Kultaiset mallinuket olivat mei-
dän mielestämme aivan upeita ja sopivat mainostettavana ol-
leeseen brändiin, mutta asiakkaat eivät oikein innostuneet ja 
ymmärtäneet ideaa. Ehkä siinä ylitimme jonkin rajan, Outi 
miettii. 

– Toinen asia, mikä nostettiin esille, oli oman brändin 
rohkea rakentaminen. Olemme Virven kanssa käyneet läpi ar-
vomaailmaamme ja kaikki yrityksen toiminta sekä imagon 
rakentaminen pohjautuu yhteiseen arvomaailmaamme. 
Tämä tarkoittaa sitä, ettemme tee asioita aina niin, miten se 
olisi helpointa tai tuttua ja turvallista. Virve on tuonut tätä 
hienosti esille omalla panoksellaan. Arvoihin perustuva 
markkinointi ja palvelu tuo työskentelyyn itsevarman olon ja 
palvelu on aitoa ja toimivaa. Asiakkaat aistivat tämän miel-
lyttävänä ilmapiirinä ja luottamus ammattitaitoomme on 
kasvanut. Tämä näkyy muun maussa siinä, että palveluiden 
tai tuotteiden hinnoista ei enää yritetä tinkiä. 
 
Yrityksen imago on ottanut  
suuren harppauksen eteenpäin 
 
Kuinka paljon somistuksiin vaikuttaa esimerkiksi brändi-
yhteistyö tietyn toimijan kanssa? Tuleeko siltä suunnalta 
omia toiveita, mitä saa tuotteiden kanssa tehdä tai mitä ei? 

– Yleensä muokkaan jollain tavalla kaikkia valmiita mark-

kinointimateriaaleja ennen niiden lisäämistä näyteikkunoi-
hin. Kampaamoala on hyvin kilpailtu ala ja saman alan toi-
mijoita voi olla kaupungissa useita kymmeniä. Heillä kaikilla 
voi olla paljon samoja brändejä myynnissä. Jos siirrän mark-
kinointijulisteen ikkunaan sellaisenaan, on hyvin todennä-
köistä, että samanlainen toteutus löytyy muualtakin. Siksi 
muokkaan valmiita mainosmateriaaleja, jotta saan ne puhu-
maan samaa kieltä Kampaamo Brahen visuaalisen identitee-
tin kanssa ja erottumaan muista. Se täytyy kuitenkin tehdä 
taidokkaasti ja tuotebrändiä kunnioittaen, Virve valaisee.  

– Koska meillä on verkkokauppa, tuotevalikoimamme on 
keskimääräistä suurempi. Eri tuotemerkeillä on omat ohjeis-
tuksensa, miten heidän mainosmateriaaliaan saa käyttää ja 
toki kunnioitamme tätä. Emme esimerkiksi yhdistä eri val-
mistajan mainoskuvia toisen merkin tuotteisiin. Pääsääntöi-
sesti ikkunassa on yhden valmistajan tuotteet tai tuotteilla on 
jokin muu yhdistävä teema, esimerkiksi hajusteettomuus. 
Silloin kun somistuksessa on esillä useampia tuotemerkkejä, 
ne on ryhmitelty selkeästi omiksi ryhmikseen, Outi Sainila 
kertoo. 

Voiko Outi Sainila suositella visuaalista viestintää muille-
kin? 

– Voin suositella. Alunperin kun pyysin Virven tekemään 
näyteikkunaa, ajatukseni oli vain säästää omaa työaikaani 
muihin töihin. Aika pian oivalsin, että tästä voi saada paljon 
enemmän irti. Kun visuaalisen markkinoinnin yhdistää yri-
tyksen toimintaan ja nivoo sen kiinteäksi osaksi markkinoin-
tia, koko yrityksen imago on ottanut suuren harppauksen 
eteenpäin.  

– Lisäksi se on tuonut aivan uudenlaista energiaa henki-
lökunnalle ja asiakkaiden palaute on ollut pelkästään positii-
vista. Yrittäjänä koen tärkeimmiksi asiakkaikseni sopimus- 
yrittäjät, heidän työolosuhteisiinsa panostaminen ja myyn-
tityön helpottaminen on minun tärkein tehtäväni. Voinkin 
iloita siitä, että henkilökunta arvostaa työympäristöön pa-
nostettua aikaa ja rahaa ja viihtyy hyvin työssään. Tämä hei-
jastuu suoraan asiakaspalveluun ja liikkeen imagoon työn- 
antajana.  

 

 
PARTURI-KAMPAAMO BRAHE  

Perustettu Raahessa vuonna 1963,     
jolloin liike oli eritelty parturi- ja kampaa-

mopuoliin kahdelle eri yrittäjälle.  
Outi Sainila osti kampaamopuolen 2004 

ja syyskuussa 2019 yhdisti  
parturi-kampaamon ja yritys muutti 

uusiin isompiin tiloihin.  
Liiketilan koko on 86m2 ja lisäksi  saman 

verran löytyy myös henkilökunnan           
sosiaali- ja varastotiloja.  

Outi Sainila hoitaa yrityksen käytännön 
asiat ja verkkokauppa Suomen Shampoo-

kaupan toiminnan. Sopimusyrittäjiä on 
kolme ja lisäksi välillä on opiskelijoita.

TEEMA: VISUAALINEN VIESTINTÄ

KUVA ESA KURVINEN
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Lauantaina 14.5.22. Vanha ylioppilastalo, Helsinki.

ILTAOHJELMA LAUANTAINA  14.5.22   
KLO 17.30 - 23.30 
 
* Illallisbuffet.  
* Pinni Nordic Hair Star 22 -kilpailun 
   upea finaali ja tulosjuhla.  
* Hiusbränditalojen yhteisnäytös.  
* Pinni Kultakampa-mainepalkinto 2022.  
* Vuoden Paras 22  
   ammattihiuskosmetiikat. 
* Harri Åkerberg Hair Show   
* Business Area 2. kerros. 
* Bilebändi Gebardi. 
* DJ Jopo Simeon K. 
 
 JUONTAA: Christoffer Strandberg.  

GAALALIPPU: 149,- (+alv).  
Sisältää ohjelman, eteispalvelun,  herkullisen illallis-
buffetin jälkiruokineen,  alkujuoman, 2 x juomalippu.  
Gaalalipulla myös ilmainen sisäänpääsy päivätapahtu-
maan! 
Gaalalippu ostettavissa vain etukäteen. 
Huom: Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenille  
              -10% alennus. 
 
ASUKOODI: Iltapuku, tumma puku. 
 

13 BRÄNDITALOA 
YHTEISNÄYTÖKSESSÄ!

HARRI ÅKERBERG 
HIUSSHOW

PÄIVÄLLÄ KLO 11-16 
ILLALLA 17.30-23.30

VUODEN PARHAAT 
HIUSTUOTTEET

PINNI NHS -KILPAILUN 
10 FINALISTIA & TULOKSET
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SUOMEN  
SUURIN  

HIUS- 
TAPAHTUMA! 

AMMATTIKOULUJEN OPPILAAT JA OPETTAJAT:  
ILMAINEN  SISÄÄNPÄÄSY PÄIVÄTAPAHTUMAAN  KLO 11-16 !

PÄIVÄOHJELMA LAUANTAINA  14.5.22   
KLO 11.00 - 16.00 
* Business Area.  
* Opiskelijoiden hiusnäytös klo 12 ja 13. 
* Pinni NHS -kilpailu klo 14. 
* Baari auki. 
PÄIVÄLIPPU: 19,- (+alv) 
(Päivälippuja saa ostettua myös ovelta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÄÄSYLIPUT:  
vanhaylioppilastalo.bestorante.com  
tai vanhaylioppilatalo.fi  > osta tapahtumalippu 

Ostoksesta saatu kuitti toimii pääsylippuna.  
Huom: koskee myös Vanhan lippukaupasta aiemmin os-
tettuja, 16.5.2020 sekä 11.9.2021 päivättyjen pääsylip-
pun kuitteja.  Yhteistyökumppaneiden vuonna 21    
jakamat pääsyliput toimivat sellaisenaan. 
 

YLI 600 LIPPUA 

MYYTY - VIIMEISET  

MYYDÄÄN NYT!
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Aivan kuin  
AURINGON  

värjäämä 

Tässä tyylissä yhdistyvät kauniisti erilaiset vaalean sävyt, jotka luovat            
kirkkaan monisävyisen värin, joka antaa kauniin modernin lookin aivan kuin 
auringon värjäämänä. 

1. Osittele hiukset. 
2. Raidoita takaosan hiukset vuorottelemalla värejä 1 & 2. 

3. Jatka samalla tekniikalla alaosan sivuille. 
4. Raidoita alaosan yläpuolelle erotellun osan hiukset osiosta poimituilla  

raidoilla vuorottelemalla värejä 1 & 2. 
5. Raidoita etuosa/päälliosa babylights-raidoilla vuorottelemalla värejä 1 & 2. 

6. Levitä väri 3 folioiden ulkopuolelle jääneiden hiusten pituuksiin ja latvoihin. Kaikkia  
folioiden ulkopuolelle jääneitä hiuksia ei tarvitse värjätä. Jättämällä osan pituuksista ja 
latvoista tummemmiksi luot kontrastia ja syvyyttä lopputulokseen. Viimeistele hiukset  

haluamallasi tavalla.

HIUKSET  LESLEY JENNISON/SCHWARZKOPF PROFESSIONAL. KUVAT SEBASTIAN MUTH. MALLI TEREZA

Lähtokohta.

1

4 5 6

2 3

Käytetyt värit: Väri 1. Igora Royal Highlift 10-21 + Igora Royal Oil hapete 12 % (1:1) 
Väri 2. Igora Royal Highlift 10-19 + Igora Royal Oil hapete 9 % (1:1) 

Väri 3. Igora Vario Blond Plus  + Igora Royal Oil hapete 6 % (1:2)



Lähtokohta.

1

4 5 6

2 3
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1. Osittele hiukset. 
2.  Levitä väri 1 alaosan pituuksiin ja latvoihin. 

3.  Levitä väri 2 päälliosan kahden laitimmaisen osion ja väri 3 päälliosan keskimmäisen 
osion pituuksiin ja latvoihin. 

4. Levitä väri 4 alaosan tyvelle. 
5. Levitä väri 5 niiden osioiden tyvlle, joiden pituuksiin ja latvoihin levitettiin väri 2 

 ja väri 6 sen osion tyvelle, jonka pituuksiin levitettiin väri 3. 
6. Anna värin vaikuuttaa 30-45 minuuttia. Huuhtele, pese ja hoida hiukset vaaleille  

hiuksille sopivilla tuotteilla.

HIUKSET  LESLEY JENNISON/SCHWARZKOPF PROFESSIONAL. KUVAT SEBASTIAN MUTH. MALLI LUISE

Käytetyt värit: Väri 1. Igora Royal Highlift 12-21 + 12-0 (1:1) + Igora Royal Oil hapete  
12 % (1:1) Väri 2. Igora Royal Highlift 12-19 + Igora Royal Oil hapete 12 % (1:2)  

Väri 3. Igora Royal Highlift 12-49 + Igora Royal Oil hapete 12 % (1:2) 
 Väri 4. Igora Royal Highlift 12-21 + 12-0 (1:1) + Igora Royal Oil hapete 9% (1:2)  

Väri 5. Igora Royal Highlift 12-19 + Igora Royal Oil hapete 9 % (1:2)  
Väri 6. Igora Royal Highlift 12-49 + Igora Royal Oil hapete 9 % .



Parturibrändi, jolla on päämäärä 

Schwarzkopf Professionalin STMNT GROOMING 
GOODS on uusi tuotesarja, jonka takana ovat moder-
nin parturoinnin pioneerit.  Kolme alan kovinta am-
mattilaista Julius Arriola aka Julius Cvesar, Sofie 
Pok aka Staygold ja Miguel Gutierrez aka Nomad 
Barber toivat osaamisensa yhteen ja kehittivät par-
turi-brändin, joka on enemmän kuin pelkät tuotteet. 
Brändin, jolla on päämäärä. 
    Yhdessä he ovat luoneet tuotteita, jotka omaavat 
korkean suorituskyvyn ja sopivat kaikkiin elämäntyy-
leihin. Tuotteita, jotka näyttävät hyvältä. Tuoksuvat 
hyvältä. Saavat näyttämään skarpilta. Tuotteita, 
joissa on asennetta. Kolmikko on panostanut sarjaan 
kaiken osaamisensa, intohimon alaa kohtaan sekä 
inspiraationsa. Lopputuloksena on kolme erilaista 
muotoilutuotekonseptia sekä viisiosainen hoitotuote-
sarja.  
Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää. Soita 
meille numeroon 0800 136 370 tai lähetä viestiä 
osoitteeseen: 
asiakaspalvelu.professional@henkel.com 

PESUPAIKKA
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Mestarien takoma 
Uudet THOR Damast-sakset TONDEO Premium -
kokoelmassa tarjoavat vertaansa vailla olevaa 
sitkeyttä ja lujuutta, käytetyn teräksen aitoa puh-
tautta  ja kaunista muotoilua.  THOR Damast sak-
siin käytetään patentoitua, innovatiivista Damas- 
teel -materiaalia, jonka teräs on valmistettu mo-
derniin jauhemetallurgiaan pohjautuen. Tulos: 
puhdas teräs ilman sulkeumia tai epäpuhtauksia, 
ainutlaatuisella lujuudella ja erinomaisella ulko-
näöllä. 
  Näiden ainutlaatuisten saksien ensimmäiset 
100 kappaletta on numeroitu rajoitettuna eränä. 

Euroviisuhuumaa kampaa-
moihin ja partureihin! 
Moroccanoilin ja Eurovision Song Contest-
kilpailun yhteistyön kunniaksi tehty Be an 
Original -pakkaus ihastuttaa kauniilla ja  
leikkisällä designillaan: Suomen lipulla       
koristeltu pakkaus tuo Euroviisu-tunnelman 
liikkeeseesi!  
    Ikoninen, rakastettu ja upealta tuoksuva 
Moroccanoil Treatment-öljy hoitaa, muotoi-
lee ja viimeistelee, antaen upean kiillon hiuk-
sille. Pakkauksessa on Treatment Original 
100 ml sekä kaupan päälle tuleva Treament 
Original 25 ml. 
Lisätiedot ja tilaukset: IdHAIR Finland Oy,  p. 
010 279 9000 tai www.idhairpro.fi 
 

Kasvattaa  
ja vahvistaa 
Uusi Redken Extreme Length 
Triple Action Treatment  
hiusnaamiossa tehoaineina 
on niasiiniamidi, biotiini ja ri-
siiniöljy, jotka auttavat kas-
vattamaan ja vahvistamaan 
hiuksia sekä vähentämään 
hiusten katkeilua. Hoitaa 
hiuspohjaa, pituuksia ja lat-
voja. Saatavilla jälleenmyynti-
koossa 250 ml. 
Lisätiedot ja tilaukset: Oman 
alueesi Salon Business Part-
ner, Redken-asiakaspalvelu 
puh. 075 00 30000,  
www.lorealpartnershop.com  

 

Kiharan hoitoon 
L’Oréal Professionnel Serie       
Expert -hiustenhoitosarjan 
uusin innovaatio on Curl Expres-
sion, joka on suunniteltu kos-
teuttamaan ja hoitamaan inten- 
siivisesti kiharoita hiuksia sen 
vaatimalla tavalla sekä korosta-
maan kiharan upeaa muotoa ja 
hallitsemaan pörröisyyttä.  
    Koostumukset sisältävät gly-
seriiniä, urea H:ta sekä hibiskus-
siemenuutetta. Curl Expression 
tarjoaa sekä kampaamoon että 
kotihoitoon tuotteita: shampoo 
(250 ml/1500 ml), hiusnaamio 
(200 ml/500 ml), Créme-in-Jelly 
muotoiluvoide (250 ml) sekä   
Caring Water Mist -kihara-
suihke (190 ml).  
Lisätiedot ja tilaukset: L’Oréal 
Professionnel Salon Business 
Partnerit ympäri maan tai asia-
kaspalvelu 07500 30000 / 
www.lorealpartnershop.com/fi 
 

Ilmakiharrin kuivaa ja muotoilee samanaikaisesti 

Uuden sukupolven Atmos Dry+Style-kihartimessa yhdistyy ammattitasoinen hius-
tenkuivaaja sekä kiharrin. Kihartimen Atmos Energy -moottori tuottaa 100.000 
kierrosta minuutissa. Tämä mahdollistaa erittäin tehokkaan kihartimen. Silti ki-
harrin on hiljainen ja kevyt - Atmos Dry+Stylen moottorin paino on vain ¼ verrat-
tuna AC-moottorilla varustettuun kihartimeen. 
    Yhdessä Atmos Conditioning Systemin kanssa Atmos Dry+Style kuivaa ja muo-
toilee ennätysnopeasti jättäen hiukset silkkisiksi ja kiiltäviksi. Dry+Stylessä on    
digitaaliset lämpö- ja puhallusnopeusasetukset ja se lämpenee vain sekunnissa. 
Sisältää 7 vaihtopäätä: SalonAir kuivaus- ja muotoilusuutin. 2 x OneShot volyymi 
ja suoristusharjaa. 2 x AutoAir kartiota kiharoille ja laineille. Diffuusori maksi-
maalisen volyymin saavuttamiseksi ja High Flow Thermal Bristle -harja. Kiharrin 
on pakattu näyttävään metallilaatikkoon, joka on 100 % kierrätetystä materiaalista 
valmistettu ja 100 % kierrätettävä. 
Diva Atmos Dry+Style kihartimen väri on helposti muunneltavissa vaihtokuorella.  
Lisätiedot ja tilaukset: hairmail asiakaspalvelu 0925 385 800,  hairmail myymälät, 
nettikauppa 24/7 osoitteessa hairmail.net. 
 

Joten jos haluat saada  THOR-Damastisi henkilö-
kohtaisella suosikkinumerollasi, sinun tulee 
ottaa yhteyttä TONDEO- edustajaasi mahdolli-
simman pian.  
info@tondeo.com 
www.tondeo.com 

Uusi System Professional Lipid Booster+ on salongeissa tehtävä hiuksia rakenne-
paikkaava hoito. Kotikäyttöön sopii uusi Lipid Booster -hoitotuote, joka ylläpitää  
silkkisen pehmeää tulosta. 
Uusi LIPID BOOSTER+ -salonkihoito ja LIPID  BOOSTER -
kotihoitotuote (suositushinta 67 € / 95 ml)  korjaavat 
hiusta sen ytimestä saakka. Rakennepaikkaava uutuus-
tuote yhdistää brändin kaksi tehokkainta teknologiaa:   
LipidCodeTM ja PLEX. 
     Lipid Booster+ -salonkihoito vahvistaa hiusta murtu-
miselta jopa 99 %. Hiukset tuntuvat hoidon jälkeen jopa 
90 % pehmeämmiltä ja välittömästi paremmilta kuin 
ennen käsittelyä. Lipid Booster -kotihoito tarjoaa puoles-
taan yhdeksän kertaa enemmän suojaa hiuksille päivit-
täistä rasitusta vastaan.  
    System Professional Lipid Booster+ -salonkikäsittely 
on saatavilla valikoiduissa hiussalongeissa kautta maan 
ja käsittelyn hinta voi vaihdella salongeittain. Lipid Boos-
ter -kotihoitotuotteen voi ostaa valikoiduista hiussalon-
geista tai kampaamotuotteita myyvistä verkkokaupoista.  
Lisätietoa Wella-myyntiedustajalta. 

Rakennepaikkaava salonki- ja kotihoito

mailto:asiakaspalvelu.professional@henkel.com
http://www.idhairpro.fi
http://www.lorealpartnershop.com
http://www.lorealpartnershop.com/fi
mailto:info@tondeo.com
http://www.tondeo.com


Supertehokas leikkauskone 
Andis Master Cordless Li hiustenleikkauskoneessa on huip-
putehokas moottori. Yli 7200 kierrosta minuutissa pyörivä 
tehopakkaus ei jätä käyttäjää pulaan haastavimmankaan 
leikkauksen edessä. Andis Master-kone toimii sekä johdolli-
sena että akkukäyttöisenä antaen vapauden työskennellä 

koska vain. Käyttöaika on yh-
dellä latauksella 90 minuuttia 
ja latausaika vain 60 minuuttia. 
Master Li koneessa on LED- 
valo, joka ilmaisee akun lataus-
tilanteen.  
    Särkymätön, höyhenenkevyt 
alumiinirunko tarjoaa vuosien 
luotettavan käytön. Kromipääl-
lystetyn hiilikuituterän leik-
kauspituus on säädettävissä 
kätevästi ja tarkasti ohuille tai 
paksuille hiuksille portaittain 
peukalovivulla. 
Hairmailin valikoimasta löydät 
myös muita Andis-leikkausko-
neita. 
Lisätiedot ja tilaukset: hairmail 
asiakaspalvelu 0925 385 800, 
hairmail myymälät,  netti-
kauppa 24/7 osoitteessa  
hairmail.net 
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Tahriintumattomat työvaatteet  
Rionoirin uusi vaatesarja on käsitelty tekniikalla, joka tekee vaat-
teista kestäviä vetyperoksidille, väripigmenteille ja vaalennus-        
aineelle.  Tämä tarkoittaa sitä, että vaatteet eivät tahriinnu tai vahin- 
goitu kun roiskeita päätyy vaatteisiin. Vihdoinkin markkinoilla on 
mustat vaatteet, jotka pysyvät mustana värjäyksestä toiseen.  
Materiaali on kauniisti laskeutuvaa, silkkisen pehmeää ja kuivuu 
hetkessä. 
 Maahantuoja: Jari Airio, Art Airio / Rionoir Suomi 
+358 44 231 2131, rionoir.myshopify.com, artairio.art@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Juhlaharja 

Denman on valmistanut Kinnunen Oy:lle    
D3-harjasta juhlapainoksen. D3-harjan run-
gossa on Kinnunen 50-vuotisjuhlalogo. D3- 
harja on klassinen monitoimiharja pyöriste-
tyillä nylonpiikeillä ja soveltuu föönaukseen, 
hiusten muotoiluun, selvittämiseen, kiharoi-
den erotteluun sekä hiusten silottamiseen. 
Sopii kaikille hiustyypeille ja -pituuksille.  
Harjoja on saatavilla runsaasti, mutta rajoi-
tetusti. 
Lisätiedot ja tilaukset: Kinnunen Oy,  
010 680 1000 / tilaukset@kinnunen.fi / 
www.kinnunen.fi 
  

Scrunchie viimeistelee kesätyylit 

Tänä kesänä luonnolliset kesätyylit viimeistellään        
Authentic Beauty Conceptin ja Edited:n yhteismalliston 
scrunchiella. Scrunchiet on valmistettu 100 % kierräte-
tystä polyesteristä ja niiden pastellisista kuvioinneista 
löytyy rohkeaa raitaa, väripyörteitä mutta myös herkulli-
sen yksivärinen. 
    Pehmeä scrunchie ei takerru hiuksiin vaan on hellä-
varainen valinta hiusten viimeistelyyn, oli kyseessä sit-
ten nuttura, letti tai puoliponnari. Hiusten lisäksi nämä 
näyttävät hyvältä myös ranteessa. 
Kiinnostuitko? Kysy lisää Henkel Beauty Care Professio-
nal -edustajaltasi! 
 
  

Paratiisimainen juhlamallisto 
JAGUAR juhlii yrityksen 90-vuotista toimintaa ja samalla JaguArt 
tulee myyntiin 10. mallistonsa kanssa. Neljästä Painted Paradise- 
saksimallista jokainen löytäävarmasti suosikkinsa. Leikkaussaksien 
ominaispiirteet heijastuvat myös niille annetuista nimistä: IN HEA-
VEN – tämän mallin vesivärimäinen, iloisen värikäs design tulvii elä-
mäniloa. TENDER LOVE – herkät värit ja leikkisä kukkaisgrafiikka 
luovat kampaamoon kepeän ja romanttisen tunnelman. EXOTIC IS-
LAND – trooppinen ilme ja jännittävä viidakkotunnelma yhtyvät 
kauniiseen muotoiluun. MAGIC GARDEN – henkäys kukkivasta Ee-
denin puutarhasta. 
      JaguArt-saksissa on pitkäkestoinen terävyys ja hyvä vuolemis-
kyky molempien terien hionnan ja erikoiskäsittelyn ansiosta. Offset-
muotoilu takaa ergonomisen ja rennon työskentelyasennon. Kuva- 
pinta saadaan hightech-pinnoitteen ansiosta pysymään tuotteessa 
kulumatta. Se suojaa lisäksi nikkeliallergialta. Tämän malliston leik-
kaussaksien mukana tulee viehättävä pinssi ja toinen pari väriltään 
sopivia sormirenkaita. Kaikki sakset saatavissa koossa 5.5’’. 
Lisätietoja: Gertsson Trading, Puh.: +46 (0)430-541620 
 gertsson@sverige.net, www.gertsson.sverige.net 

Syötävän suloiset kiharauutuudet 
Design.ME:n Bounce.ME-tuoteperhe kasvoi shampoolla  
ja hoitoaineella! Tuotteet tekevät kiharoista kimmoisat ja joustavat: ne korosta-
vat ja erottelevat kiharat buritiöljyn ja sheavoin avulla, samalla puhdistaen täy-
dellisesti.  Bounce.ME-shampoo ja -hoitoaine ovat erinomaiset laineikkaista 
aina voimakkaasti kiharille hiuksille. Tuotteiden kesäinen tuoksu on yhdistelmä 
kukkaistuoksuja, meripihkaa ja Coco de Meriä. Vegaaninen, sulfaatiton, para-
beeniton, gluteeniton ja Cruelty Free koostumus. Koot: 50 ml, 300 ml ja 1000 ml. 
Lisätiedot ja tilaukset: IdHAIR Finland Oy,  p. 010 279 9000 tai www.idhairpro.fi 
 
 
 
 
 
 

Uusia värinhoitoratkaisuja 
Goldwell Dualsenses tarjoaa erilaisia värinhoitoratkaisuja kiillon ja hiusten kunnon ylläpitä-
miseksi, värin haalistumisen vähentämiseksi tai neutraloimaan ei-toivottuja keltaisia sävyjä  
ja tuo nyt kolme uutta tuotetta värihiusten hoitoon: COLOR Repair & Radiance Balm on moni-
toimituote, joka antaa välittömät tulokset ja lisää värinhohtoa. Tukee hiusten proteiinisäikeitä 
ja vähentää latvojen haaroittumista jopa 99 %. Suojaa ympäristön haittavaikutuksilta ja suo-
jaa hiusväriä tehokkaasti myös UV-säteiltä. Sopii kaikille hiustyypeille.  
     SILVER Conditioner selvittää välittömästi ja samalla neutraloi ei-toivottua keltaisuutta. 
Parantaa välittömästi sävyn viileyttä.  SILVER 60Sec Treatment  tehohoito elvyttää hiukset 
välittömästi, jopa 100 %:sti 60 sekunnissa.  Kummankin hoitoaineen koostumukseen on lisätty  
microPROtec complex ja Luminescine -teknologiat.  Hoitotuotteet sopivat harmaille ja viileän 
vaaleille hiuksille. 
Lisätietoa Kao Finland, p. 0800 12727. 

Taattua laatua miesten hiustenhoitoon 
Kérastase lanseeraa miehille uuden hiustenhoitosarjan Genesis           
HOMME’n, joka on 2-tehoinen hiustenlähtöä ennaltaehkäisevä ja hiuksia 
vahvistava tuotesarja heikentyneille hiuksille, joilla on taipumusta ohe-
nemiselle. Kun toiveena on saada välittömästi tuuheutta ja vahvemmat 
hiukset sekä vähentää hiustenlähtöä, Genesis Homme tarjoaa kattavan 
valikoiman tuotteita.  
    Tuotteiden ainesosina ovat suojaa antava inkiväärinjuuri, vahvistava 
kreatiini ja tuuheuttavat polymeerit sekä L’Oréalin patentoima Aminexil 
1,5 %, mikä auttaa hiuksia kiinnittymään paremmin hiuspohjaan ja ehkäi-
see kollageenin kovettumista hiustuppien ympärillä. Tuotesarjassa on 
kaksi eri shampookylpyä (tuuheuttava tai vahvistava), välittömästi tuu-
heuttava ja vahvistava spray, tuuheuttava muotoiluvaha sekä päivittäin 
ja kuuriluontoisesti käytettävä hiuspohjaseerumi. 
Lisätiedot ja tilaukset: Kérastase Salon Business Partnerit ympäri maan 
tai asiakaspalvelu 07500 30000 / www.lorealpartnershop.com/fi 
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Klassikko palaa parempana kuin koskaan 
Hiustenmuotoilun suunnannäyttäjä ghd tuo alkuperäisen ghd original 
-muotoilulaitteensa takaisin markkinoille.  Yli 20 vuotta sitten ghd ori-
ginal -muotoilulaite muutti hiusalan lopullisesti. Uusi ja paranneltu 
ghd original (195 €) on varustettu single-zone-teknologialla ja kiiltä-
väpintaisilla keraamisilla levyillä, jotka takaavat sileän, pehmeän ja 
kiiltävän lopputuloksen. Laite lämpenee optimaaliseen 185 asteen 
lämpötilaan. 
   ghd original ei ole pelkästään erinomainen hiusten suoristaja, vaan 
se toimii hyvin myös laineiden ja kiharoiden luomiseen. Reunoistaan 
hieman kaarevat lämpölevyt tekevät kiharoiden ja laineiden luomi-
sesta helppoa, ja laitteen juuressa vapaasti 360 astetta pyörivä ja  
2,7 metriä pitkä johto helpottaa laitteen hallintaa. Vain 30 sekunnissa 
lämpenevä laite sammuu itsestään, mikäli sitä ei ole käytetty 30 mi-
nuuttiin.  
Päivitetty klassikko ghd original on saatavilla parhaista salongeista  
ja ghdhair.com-sivustolta.  

Ylellistä hoitavuutta 
Keune Care Lumi Coat Supreme Cream on uusi vegaani 
syväkosteuttava ylellinen hoitovoide, joka on suunniteltu 
karkeille ja pörröisille hiuksille. Fiber Sealing -teknolo-
gia siloittaa hiusta luoden hiuksen pintaan suojaavan 
kalvon. Lopputuloksena pehmeät ja kiiltävät hiukset. 
Tuotteessa on lämmönsuoja 230 asteeseen ja voide on 
lämpöaktivoituva. Kaikille hiustyypeille, mutta erityisesti 
karkeille ja kiharoille hiuksille.  140 ml. 
Lisätiedot ja tilaukset: Kinnunen Oy, 010 680 1000,                
tilaukset@kinnunen.fi / www.kinnunen.fi 
 

Suojaa  
kahdessa  
sekunnissa 
Suomalaisen Woimet Oy:n 
innovaatio, AirCide,        
muodostaa 4 viikkoa kestävän suojapinnoitteen viruksia, 
kuten koronaviruksia, homeita sekä bakteereja vastaan. 
Luonnon raaka-aineista valmistettua AirCidea käyttämällä 
kosketuspinnat pysyvät puhtaina taudinlevittäjistä myös sii-
vouskertojen välissä, eikä viruslinkoja pääse syntymään. 
  Tuotteen ainesosia on tutkittu mm. Jyväskylän yliopiston, 
ECHA:n, FDA:n, EMA:n ja Eurofins-laboratorion tekemissä tut-
kimuksissa. AirCide on sertifioitu standardien EN 13624, EN 
13697, EN 13727 ja EN 14476 mukaan. Koko: 500 ml. 
Lisätiedot ja tilaukset:  IdHAIR Finland Oy,  
 p. 010 279 9000 tai www.idhairpro.fi 

 
 

Kauneuspussista löytyy kaikki tarvittava 

Tänä keväänä Maria Nila lanseeraa suuresti arvostetun Beauty Bagin 
uuden version. Lanseeraus sisältää Care & Style-sarjan lisäksi Styling 
Bag -pussin, josta löytyy kaikki oleelliset tuotteet sesongin tyyleihin. 
Beauty Bagit on valmistettu kierrätetystä mesh-materiaalista. PET-pul-
loista peräisin oleva materiaali on sekä kestävää että helposti puhdistet-
tavaa.  
     Kuten kaikki Maria  Nila -tuotteet, jokainen pussi sisältää vain 100 %    
vegaanisia ja eläinystävällisiä tuotteita, jotka valmistetaan Ruotsissa. 
Läpinäkyvyyden ansiosta löydät beauty bagista päivittäiseen rutiiniisi 
tarvitsemasi tuotteet helposti ja uutena lisäyksenä toimiva tasku auttaa 
säilyttämään mukana sesongin pienemmätkin tavarat. 
Lisätiedot: www.marianila.com, contact@marianila.com  
@marianilastockholm 

Uskomatonta 
kiiltoa  
ja sileyttä 
Uusi IdHAIR Elements 
Xclusive Anti-Frizz Shine 
Spray on fantastinen 
tuote pörröisten hiusten 
taltuttamiseen ja upean 
kiillon luomiseen.              
   Tuotteen laadukkaat     
ainesosat jättävät hiukset 
silkkisen ja ravitun tuntui-
seksi, ja tekevät hiuksen 
pinnasta kiiltävän, ilman 
latistavaa vaikutusta.  
Koko: 200 ml 
Lisätiedot ja tilaukset:  
IdHAIR Finland Oy,  
 p. 010 279 9000 tai 
www.idhairpro.fi 
 

Raikas tuulahdus Ruotsista 
Vision Haircare on raikas tuulahdus Ruotsista. 
Tuotesarja on suunniteltu pohjoismaiselle hius-
tyypille ja sarjasta löytyy runsaasti raikastuok-
suisia, tuuheuttavia tuotteita tukemaan ja 
hoitamaan hentoa hiusta. 
   Vision Haircaren mielestä kauneudenhoidon ei 
pitäisi tapahtua ympäristön, eikä eläinten kustan-
nuksella, joten tuotteet ovat täysin vegaanisia ja 
pakkauksissa käytetään merestä kerättyä jäte-
muovia sekä biomuoveja.  
Lisätiedot ja tilaukset: info@visionhaircare.fi,        
p. 050 511 0174, www.visionhaircare.fi 
  

Klassikko mustana 
Klassinen luurankoharja nyt saatavilla mustana. 
Harjassa tukeva varsi ja muovipiikit pyöreillä 
päillä. Soveltuu erinomaisesti föönaukseen sekä 
yleisharjaksi lyhyille ja pitkille hiuksille. Erityinen 
rakenne nopeuttaa hiusten kuivaamista ilma-
aukkojen ansiosta. Lisää hiusten volyymiä ja       
kohottaa tyvestä föönauksen aikana. Lopputulok-
sena pehmeät ja tuuheat hiukset.  
Lisätiedot ja tilaukset: Kinnunen Oy, 010 680 
1000, tilaukset@kinnunen.fi, www.kinnunen.fi 
  

Luonnollista hiuksille 
Vieso Moisturizing and Modeling Gel on 
upean tuoksuinen muotoilugeeli, joka on 
rikastettu C-vitamiinilla ja keratiinilla. 
Tuote suojaa, hoitaa ja kosteuttaa 
hiusta. Se muotoilee kiharat hiukset 
pörröttömiksi ja elinvoimaisiksi. Geelillä 
luot upet Gurly Girl- metodin mukaiset 
kiharat ja se sopii myös hyvin föönauk-
sen alle antamaan hyvää kuohkeutta ja 
volyymiä.  Sopii kaikille hiustyypeille. 
Keskivahva pito. Alkoholiton tuote.  
         Vieso Hurricane Elastic Styling 
Cream muotoiluvoide on rikastettu          
C-vitamiinilla ja keratiinilla, joiden avulla 
hiuksista poistuu karheus, kuivuus ja 
pörröisyys. Suojaa hiuksia kuumilta 
muotoilutyökaluilta. Muotoiluvoide on 
helppo levittää. Ihanteellinen föönaus-
voidesopii kaikille hiustyypeille.              
     Tuote sopii myös luonnonkiharille ja 
permanentatuille hiuksille. Raikas ja 
tahmaamaton rakenne tekee jokai- 
sesta kiharasta joustavamman luoden    
kevyen ja kiiltävän kiharaisen ulkonäön.  
Tiedustelut ja tilaukset: Lavande/ Vieso Finland,  info@lavande.fi. puh.040 7052 257 
www.lavande.fi 
 
  
 
 
 

Nopeaan ja helppoon päivitykseen 
Goldwell esittelee uudet ammattilaisten Colorance Gloss 
Tones –sävyt kaikille hiustyypeille ja -rakenteille, erityi-
sesti nopeaan ja helppoon palveluiden päivitykseen –          
sävytyksestä ja kiillon lisäämisestä sävytaittoon tai kiillon 
korostamiseen.  Kirkkaisiin vaaleisiin tuloksiin, jotka kes-
tävät 41 % pidempään. Upea kiilto ja maksimaalinen suori-
tusteho vain 10 minuutissa.  Mukana IntraLipid- 
teknologia.  Saatavana kiiltävä Clear ja 15 kaunista 
Blonde-sävyä. 
Tiedustelut ja tilaukset Kao Finland Oy, p. 0800 12727. 
 

Keltaisuutta      
taittava vaalennusjauhe 

Ensiluokkaisella, bambuhiiltä   sisältävällä Black to 
white 9+2 vaalennusjauheella saat puhtaanvaaleat, 
terveet, vahvat ja kiiltävät hiukset täydellisin sävyvivah-
tein. 9 + 2 asteen vaalennusteho vaalentaa keinotekoi-
sesti värjätyt, sekä täysin värjäämättömät hiukset 
erittäin vaaleisiin lopputuloksiin. Neutraloi ei-toivottuja 
oransseja ja keltaisia sävyjä.  

    Vaalentavien ja värin kestoa pidentävien aineiden tasapainoisen koostumuksen ansiosta 
aiemmin saavuttamattomat vaalennustulokset saavutetaan nyt lyhyessä ajassa ilman, että 
hiuksia tarvitsee sävyttää. Pitää hiukset erinomaisessa kunnossa. Pakkauskoko: 500 g 
Lisätiedot ja tilaukset: hairmail asiakaspalvelu p. 0925 385 800, hairmail myymälät,        
nettikauppa 24/7 osoitteessa hairmail.net 
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Kuivain, joka yllättää joka päivä 

Kun on kerran päässyt kunnon ammattilaisföönin makuun, 
miettii sitä kauhistuneena, että miten onkaan joskus pär-
jännyt sillä uimahallin seinässä puhisevalla kelmeällä pu-

haltimella. No, ehkä ei ole pärjännyt hyvin silloinkaan, mutta sitä 
ei ole vain tajunnut muut kuin sivusilmällä sitä hikistä touhua kat-
soneet hiusalan uimakaverit. Hyvä fööni on terveen näköisen 
hiuksen paras kaveri – tai yksi parhaista. 

Siksi olen hyvin tarkkana silloin, kun niskakiehkuroihin alkaa 
kantautua kohina uudesta, markkinoita puhurin lailla valtaavasta 
kuivaimesta. IdHairin maahantuoma Unseen Realities Superso-
nic Blow Dryer on pitkästä aikaa kuivain, jonka erinomaisuudesta 
sain kuulla kaikkialta. Pakkohan tätä oli siis testata. 

Saan laitteen testiin siihen kuuluvassa laatikossa. Ooh, fööni 
on paketoitu kauniisti ja arvokkaasti punaiseen pehmeään samet-
tiin. Tuntuu luksukselta, kuten myös se, että saan föönin paketista 
käyttöön heti ja helposti ilman metallileikkuria. 

Laite on hyvin kevyt ja näppärän oloinen. Johto paksu, pitkä ja 
laadukas. Malttamattomana vedän johdon heti seinään ja napau-
tan föönin päälle peukalollani. Fööni hurahtaa käyntiin käskystä. 
Ääni on kimeähkö, mutta vaimea. Napsauttelen föönissä olevia 
nappuloita edestakaisin ja saan kokea hiukset putkelle vetävän 
kunnon puhurin lisäksi hennon tuulahduksen. Yllätyn lisäksi mi-
nulle aivan uudesta ominaisuudesta: Mix-asetuksella föönistä 
tulee automaattisesti ulos kylmää ja kuumaa ilmaa vuorotellen! 
Mikä mahtava ominaisuus, kun halutaan tehdä perinteistä, kiiltä-
vää ja kestävää föönausta. Nopeasti kokeiltuna Fast-, Fluffy- ja 
Smooth-asetukset ovat valmiita asetuksia föönauksen nopeudelle 
ja ilman lämpöisyydelle. Parin viikon testauksen jälkeen otan vih-
doin esille käyttöoppaan ja opin taas uutta: Asetuksia painamalla 
saadaan haluttuun ilman nopeuteen lisää lämpöominaisuuksia. 
Toiminto, joka on varmasti hyödyksi silloin, kun fööniä käytetään 
eri hiuslaadun omaaville asiakkaille.  

Omille hiuksilleni parhaimmaksi asetukseksi osoittautui 
Smooth alimmalla lämpötilalla. Hiusten kuivaus kestää näin kau-
emmin, mutta lopputulos on erinomainen: Hiukset ovat tuuheat, 
kiiltävät ja hyväkuntoiset. Tuntuu kuin kuivaaminen tällä nostaisi 
hiusta ylös hiuspohjasta. Viimeistelen aina kuivauksen kylmäpu-
halluksella hiuksen kasvusuuntaan. Kylmäpuhallukselle föönistä 
löytyykin oma nappulansa. 

Kun fööni on tehnyt päivän työnsä, käpertyy se kokoon kaksin 
kerroin. Kuivaimen käsiosa nimittäin taittuu osaksi itse fööniä! Tä-
mäkin tuli yllätyksenä parin viikon kokeilujakson jälkeen, kun tut-
kin, mitä Close+nuoli kädensijassa tarkoitti.  

Tämä kuivain osaa yllättää ja on varmin kaveri paljon matkus-
tavalle sekä tekijälle, joka osaa lukea erilaisten hiusten kuivaus-
tarpeita ja muokata luottokuivaimensa ominaisuuksia aina 
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
PIA PAALASVUO 
     

Hiusta vahvistavaa 
ja hoitavaa 
Keune Care Blonde Savior-
sarjaan on tullut kolme uu-
tuutta:   Korjaava ja vahvistava 
shampoo vaalennetuille ja vär-
jätyille hiuksille. Sisältää glyko-
lihappoa ja kreatiinia. 
Sulfaatiton.  300 ml.  Mask - In-
tensiivinen hiusnaamio vaa-
lennetuille ja värjätyille 
hiuksille. Korjaa hiuksen kuitu-
kerrosta, vähentäen hiusten 
katkeilua ja kosteuttaen hiusta. 
Lopputuloksena terveet ja kiil-
tävät hiukset. Sisältää glykoli-
happoa ja kreatiinia. 200 ml.  
     Treatment - Hiuksiin jätettävä 
voidemainen hoitoaine, joka kos-
teuttaa ja vahvistaa vaalennet-
tuja hiuksia. Sisältää 
glykolihappoa ja kreatiinia ja 
suojaa hiusta lämmöltä 230        
asteeseen. 140 ml.  
Lisätiedot ja tilaukset: Kinnunen 
Oy, 010 680 1000 / tilaukset@kinnunen.fi / www.kinnunen.fi 
  

Suomessa 
tehty 

ART on uusi suoma-
lainen hiustenhoi-
tobrändi. Suomessa 
kehitetty ja ympäris-
töystävällisesti       
tuotettu hiustuote-
sarja on suomalais-
ten kampaajien 
toiveiden pohjalta 
syntynyt hiustuote-
sarja. Tuotteet ovat 
helppokäyttöisiä 
hybridituotteita joita 
voi käyttää monipuo-
lisesti.  
    Ekologisuus on 
otettu huomioon 
tuotteiden tuotan-
nossa: niiden val-
mistuksessa 
käytetään aurinkoe-
nergiaa ja pakkaus-
ten materiaali on 

kierrätettävää. Täysin kotimaisella tuotesarjalla on Avainlippu-
merkki. 
   ART- hiustuotesarja sopii kaikille hiustyypeille. Laadukkaat raikas-
tuoksuiset hiustenhoitotuotteet palauttavat hiusten luonnollisen 
elinvoiman ja kiillon. Ne tekevät hiuksista helposti käsiteltävät ja 
vahvan tuntuiset. Myynti vain parturi-kampaamoista. 
   Mikäli sinulla on kysyttävää ART- hiustuotesarjasta tai sen yksit-
täisistä tuotteista, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Lisätiedot ja        
tilaukset: kaarina.reinvald@gmail.com, p.050 3037 808.  
viiapetriina.reinvald@gmail.com p.0405778712 
www.karehair.fi 
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Helsinkiläisliike Cityhair kouluttautuu tiiminä  
kuuden viikon välein. Säännöllisesti toistuvat  

koulutustilaisuudet ovat samalla tapa pitää yllä 
kommunikaatiota, tiimihenkeä ja ulkonäköä: Tekijät 

työstävät samalla kuntoon toistensa hiukset. Lisäksi 
Cityhairilla on vakiintuneet lisäkoulutukset, joilla 

varmistetaan koko Cityhairin työn laatu. 

TEKSTI PIA PAALASVUO KUVA JARI LAAMANEN

Sama taitotaso 
koko tiimille

Cityhairin omistaja Sanna Ruskomäki 

haluaa kouluttautumisella varmistaa, 

että jokainen liikkeen tekijä on osaami-

sessaan samalla tasolla. Tämä takaa   

kuluttaja-asiakkaalle laadun ja vahvis-

taa Cityhairin brändiä.

Sarjassa seurataan 

kouluttautumisasioita 

parturi-kampaajan  

näkökulmasta.
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P
arturi-kampaajan omat hiukset toimi-
vat vahvana käyntikorttina kuluttajalle 
liikkeen tyyli- ja osaamistasosta. Moni 
tuskaileekin sitä, ettei ehdi laitattaa 
omia hiuksiaan kaiken kiireen keskellä. 
Cityhairissa tämä on ratkaistu niin, 
että koko henkilökunta kokoontuu yh-
teen kuuden viikon välein. Silloin laite-

taan kaikkien tekijöiden hiukset, testaillaan uusia tuotteita 
niin tekniseltä kuin jälleenmyyntipuoleltakin ja samalla 
kouluttaudutaan päiväksi valitusta aiheesta. 

- Yleensä tähän aamuun tulee bränditalon edustaja kerto-
maan sen hetkisistä uutuuksista tai esimerkiksi saksifirma 
esittelemään tuotteita. Tämän jälkeen laitamme kaikkien 
hiukset kuntoon. Tämä on osoittautunut erinomaiseksi ta-
vaksi huolehtia siitä, että jokainen näyttää aina huolitellulta 
ja samalla saamme jakaa kuulumiset, Cityhairin omistaja 
Sanna Ruskomäki kertoo. 

Sanna on toiminut yrittäjänä 24 vuotta. Vuosien aikana 
onkin selvinnyt, että juuri kommunikointi liikkeen tekijöi-
den kesken on usein vaillinaista. 

- Jos emme saa tietoa eteenpäin keskitetysti vaan aina 
vain ripotellen, jää kokonai-
suuden hallitseminen vajavai-
seksi. Meille on tärkeää, että 
kuluttaja-asiakas voi luottaa 
jokaiseen tekijäämme yhtä 
lailla. Osaamisen taso on jokai-
sella hyvin korkea, Sanna ker-
too. 

Cityhairissa on neljä sopi-
musyrittäjää. Kuuden viikon 
välein liikkeen pitäminen 
kiinni kuutisen tuntia on iso 
satsaus rahallisesti. 

- Tämän kouluttautumis-
päivän hyödyt ovat kuitenkin 
osoittautuneet isoiksi. Kun lai-
tamme toistemme hiukset, 
koulutamme samalla toisiam-
me: Joku on hyvä myymään 
tuotteita tai käyttämään tuot-
teita uudella tavalla. Joku toi-
nen taas on oppinut uuden 
trendin. Nämä ovat hetkiä, jol-
loin sovimme myös esimerkiksi 
pienistä liikkeen toimivuuden 
kannalta tärkeistä muutok-
sista, Sanna kertoo. 

 
KUUDEN VIIKON VÄLEIN tapah-
tuvan koulutuksen lisäksi City-
hairissa kouluttaudutaan 
isommin kaksi kertaa vuo-

dessa. Tällöin koulutukseen menee yleensä koko päivä. Näin 
esimerkiksi silloin, jos värisarja uudistuu. 

- Tsekkaamme myös liikkeen somistuksen ajankohtai-
suuden: Sitä sokeutuu helposti itse sisustukseen ja tarvitaan 

kunnon tsekkausta yhdessä, että ollaan ajankohtaisia kai-
kessa, Sanna kertoo. 

Sanna on KMS-artisti eli KMS-brändin kouluttaja. Siksi 
onkin itsestäänselvyys, että Cityhairin isoin yhteistyökump-
pani on Kao Finland. Liikkeeseen tuleva uusi tekijä koulute-
taan KMS-opein ammattitaitoon, jonka halutaan vastaavan 
muidenkin liikkeessä työskentelevien ammattitaitoa. 

- Uudet tekijät käyvät läpi kaikki KMS-koulutukset ja 
Goldwell-värikoulutukset. Nämä tuotteet on meillä välttä-
mätöntä osata. KMS kouluttaa myös kampauksen ja leik-
kauksen tekoon. Näihin koulutuksiin menee alussa helposti 
yhteensä 5-6 koulutuspäivää vuositasolla, Sanna kertoo. 

 
KMS- JA GOLDWELL-PERUSKOULUTUKSET Cityhair kus-

tantaa sopimusyrittäjilleen.  
- Näin meillä on yhteinen kieli, millä puhumme, Sanna 

tietää. 
Tämän lisäksi tekijät kouluttautuvat omien mieltymys-

tensä ja tarpeidensa mukaisesti.  Viime aikoina kiinnostusta 
ovat herättäneet erityisesti kansainvälisten huippuleikkaa-
jien tekniikkakoulutukset, jotka ovat hinnaltaankin jo yli 
1000 euroa. 

- Nämä kurssit on tarkoitettu paljon kokemusta jo omaa-
ville – oppi on teknisempää ja viilattua. Ennen piti näiden 
koulutusten perässä matkustaa esimerkiksi Lontooseen, 
mutta on ollut hienoa saada kouluttajat Suomeen. Näin ol-
laan saatu koulutus koko henkilökunnan tasollekin, kun ei 
ole tarvinnut lähteä jokaisen viikoksi pois liiketyöstä muu-
alle, Sanna kertoo. 

Näistä erikoiskoulutuksista Cityhair maksaa puolet. Jos 
koulutusta on ulkomailla, on maksutilanne katsottu aina ta-
pauskohtaisesti. Lisäksi Cityhair maksaa esimerkiksi alan 
tapahtumaliput, jos koko Cityhair päättää lähteä tapahtu-
maan tiiminä.  

Vuosittain Cityhairilta menee kouluttautumiseen noin 
5000 euroa.  

Omistaja Sanna Ruskomäki kouluttautuu itse jatkuvasti. 
Nyt Sannalla on meneillään Mazella & Partnersin -koulu-
tusohjelma, jota hän on käynyt läpi jo pari vuotta. 

- Me kouluttajat saamme oppia kansainvälisiltä koulut-
tajilta, joiden opit tuomme sitten räätä-
löitynä Suomeen. Opiskelen siis 
itse kouluttamista sekä johta-
mista muun muassa brändi-
talojen järjestämissä 
bisnes- ja johtamiskoulu-
tuksissa. Nämä ovat tuntu-
neet todella arvokkailta 
verkostoitumisineen, 
Sanna kertoo. 

 

 

 

 

 

 

 

CITYHAIR 

Eerikinkatu 12, Helsinki. 

Omistaja: 

 Sanna Ruskomäki 

Perustettu vuonna 2000. 

Sopimusyrittäjiä neljä: 

Katariina Vento-Sivén, 

Linda Backman, Pauliina  

Yli-Suvanto, Noora Siitari. 

Kouluttautuminen: 

Kouluttautumiseen  

käytetään vuosittain  

noin 5000 euroa. 

Jokainen tekijä on koulu-

tettu keskitetysti KMS- ja 

Goldwell-tuotteisiin. 

Kaksi isoa koulutusta vuo-

sittain, pienemmät koulutus- 

ja tiimitilaisuudet kuuden  

viikon välein.  

www.cityhair.fi 

Insta: @cityhairhelsinki 

 

”Ennen piti koulutusten perässä 
matkustaa esimerkiksi Lontoo-
seen, mutta on ollut hienoa 

saada kouluttajat Suomeen.”

OPPIA IKÄ KAIKKI

 
LÖYDÄT  

JATKUVASTI  
PÄIVITTYVÄN  

KOULUTUS- 
KALENTERIN 

WWW.PINNI.FI
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HIUS- JA KAUNEUSYRITTÄJIEN YHTEINEN KULUTTAJAMYYNNIN VERKKOKAUPPA-ALUSTA. 
 PINNIN TILAAJILLE TÄYSIN ILMAINEN.  #SUPPORT YOUR LOCAL HAIRDRESSER

1KIRJAUDU sisään pinni.fi-
sivun Oma tili -osiossa.  

Etkö ole hakenut vielä tunnuk-
sia, joilla saat käyttöösi kaikki 

Pinnin digitaaliset palvelut ja oman  
allbrands.fi-verkkokauppasi?  

    Tee se nyt! www.pinni.fi/rekisteroidy 
Mikäli et ole Pinnin tilaaja, tee tilaus pinni.fi-sivustolla 
niin saat käyttöösi myös allbrands.fi-verkkokaupan.  
Ilmaiseksi! 

 
 

2KUN OLET KIRJAUTUNUT              
sisään pinni.fi-tilillesi,                     
klikkaa itsesi osoitteeseen  

allbrands.fi/ota-kayttoon-kumppanitili/ 
Tee ohjeiden mukaan oma verkko- 
kauppatunnuksesi. 

 

3 NYT SINULLA on oma verkkokauppa-alusta           
ja sen helposti jaettava verkkokauppalinkki  
käytössäsi 24/7.    

Yrityksesi nimi on mukana myös allbrands.fi-verkko-
kaupan kassalla alasvetovalikossa. Näin asiakkaat 
voivat ohjata suosittelupalkkion sinulle myös tätä 
kautta.  

 
 

 
 

4 ASIAKKAASI VOI tilata tuotteita 
verkkokaupastasi kotiovelleen.  
Helppoa ja nopeaa! 

 
 

 
 

 
 

5 SINUN EI TARVITSE varastoida tai postittaa 
tuotteita. Tuotteet toimitetaan asiakkaallesi  
nopeasti suoraan allbrands.fi-keskusvaras-

tolta. 
 

 
 

 
 

6 ALLBRANDS.FI-KUMPPANINA       
suosittelupalkkiosi tilitetään       
sinulle neljännesvuosittain.  

Pääset seuraamaan ostoja omalta        
allbrands.fi-tililtäsi.

NÄIN 

SE  

TOIMII!

HIUS- JA KAUNEUS- 
YRITTÄJILLE: riskitön 
mahdollisuus omaan   
verkkokauppa-alustaan.   
Allbrands.fi:ssä kuluttajamyynti 
pysyy vahvasti omissa käsissä. 
KULUTTAJILLE: vaivaton tapa ostaa tuotteita hius- 
ja kauneusyrittäjän verkkokaupasta ja  halutessa 
tukea omaa luottotekijää.  
Ketterä tapa tarjota asiakkaalle useita brändejä ja  
ohjata ostoksille ilman verkkokaupan hallinnoimi-
sesta tai logistiikasta koituvia kuluja.   
Allbrands.fi-alustalla kuluttaja käy ostoksilla oman 
hius- ja kauneusyrittäjän verkkotunnuksella, ja suo-
sittelupalkkio ohjautuu kyseiselle toimijalle.  
Kuluttaja voi ostaa myös ilman hius- ja kauneus-  
yrittäjän tunnusta,  jolloin suosittelupalkkio jaetaan 

allbrands.fi-kumppaneiden kesken. 

MITÄ  
ALLBRANDS 
TARJOAA?

K
u

va
 F

re
ep

ik

HALUATKO TEHDÄ kauppaa? SAADA lisärahaa kassaan?   
SÄÄSTÄÄ varastokustannuksissa? LAAJENTAA jälleenmyynti- 

valikoimaa? SAADA maksuttoman, oman verkkokauppa-alustan? 
TEHDÄ tämän kaiken riskittömästi? 

JOS VASTASIT KYLLÄ, PINNIN TILAAJANA TÄMÄ KAIKKI  

ON SINULLE MAHDOLLISTA! 
 

http://www.pinni.fi/rekisteroidy
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TEKSTI PIA PAALASVUO KUVAT MARIA HÄSTBACKA 

Haaveet todeksi

Nuvo, Helsinki

 
Kun täydellinen liiketila sai ihastumaan, päätti Tom Schevelin-Repnau vihdoin 

luoda oman näköisensä parturi-kampaamon, jossa olisi hyvä olla niin tekijöillä 
kuin asiakkaillakin. Oman luksuksensa asiakaskokemukseen tuovat tarkoin 

valitut tarjottavat. 

Nuvon omistaja Tom Sche-

velin-Repnau (kuvassa vasem-

malla) on pyrkinyt sisustuk- 

sessa minimaalisuuteen.  

Jokainen esine ja huonekalu 

on valittu tilaan huolella.  

Kullansävyiset ranskalaiset 

50-luvun tuolit on hankittu 

huutokaupasta.
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J
OS JOTAIN OIKEASTI HALUAA, on vain uskallet-
tava tehdä! Tom Schevelin-Repnau tietää. 
Haave omasta liikkeestä on aina kytenyt Tomin 
mielessä, mutta teot oman liikkeen eteen ovat 
aina jääneet. Ajatus syttyi konkretiaksi, kun Tom 
astui Helsingin Annankadulla olleeseen liike- 
tilaan. Entinen leipomon myymälätila saisi nyt 

täysremontin ja Tom vihdoin liikkeen, missä voi toteuttaa omia 
haaveitaan sekä sisustuksellisesti että omin työn tekemisen ar-
voin. 

– Haluan tarjota tekijöille hyvän ja laadukkaan paikan, missä 
asiakkaan lisäksi myös tekijä otetaan huomioon. Haluan myös 
tuoda takaisin sitä alan arvostusta, joka on mielestäni alalla jos-
kus ollut – tuoda sitä uudella tavalla niin, että myös tekijälle jää 
tehdystä työstä ansaitsemansa palkka, Tom kertoo ja kaataa sa-
malla lasiin uutta virvoketta. Asiakkaille tarjottavat juomat ovat 
myös yksi lisäasia, minkä Tom on halunnut tuoda liikkeeseen 
uudella tavalla. 

- Mietin, kuinka voisimme tuoda asiakkaille käyntikokemuk-
seen vielä jotain ekstraa. Olen valinnut tarjottavaksi italialaisia 
juomia ja erityisiä kuplavesiä. Tarjoilen nämä isoilla jäillä, Tom 
kertoo ja maistattaa tyylikkäästä minipullosta uutta juotavaa. 

Erityisten kuplavesien lisäksi tarjolla on kahvin lisäksi tark-
kaan valittu teevalikoima TeeMaasta. 

 

NUVON SISUSTUKSELLISISSA ratkaisuissa on annettu tilaa talon 
ja liiketilan historialle. 112 vuotta vanha talo huokuu arvokkuut-
ta. Kuten tekee myös vastapäätä sijaitseva vanha arvotalo – nä-

NUVO. 

Osoite: Annankatu 20, 00120 Helsinki. 

Omistaja: Tom Schevelin-Repnau. 

Koko: 90 m2. 

Pesupaikat: 3, leasing-sopimuksella  

IdHair Oy:ltä. 

Asiakaspaikkoja: 6. Asiakaspaikat Tom on 

suunnitellut ja tehnyt itse.  

Asiakastuolit IdHairilta. 

Henkilöstö: Tom Schevelin-Repnaun lisäksi 

Minna Tervo ja Petra Hänninen. 

Tarjoilut: Asiakkaille tarjotaan kahvi- ja  

teevalikoiman lisäksi kuplajuomia Italiasta. 

Yhteistyökumppanit: Myynnissä ja  

käytössä Gold-tuotesarja.  

Värit Sim Finlandin ja L’anzan.  

Erityistä: Omistaja Tom Schevelin-Repnau 

on ottanut liikkeeseensä vaikutteita  

kansainvälisiltä muotiviikoilta, joilla  

työskentelee säännöllisesti.  

Tuotesarja Goldista on esillä vain 

 yhdet myytävät tuotteet.  

”Myynti tapahtuu jo penkissä, ei  

hyllyostoksilla”, Tom kertoo. 

Pesupaikat on sijoitettu liikkeen takaosaan omaan rauhaansa. Pesu-

paikkojen altaat ovat ekstrasuuret. ”Tänä päivänä aikaa vietetään yhä 

enemmän pesupaikalla, joten tilan tulee olla viihtyisä, altaiden isot ja 

asiakastuolien äärimmäisen mukavat”, omistaja Tom Schevelin-Repnau 

kertoo. 
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kymät kadulle ja viereiseen Vanhaan kirkkopuistoon ovat tasapainoiset ja 
tyylikkäät.  

- Sisustus ei näin saanut olla liian moderni, vaan hain eri ratkaisuilla 
tasapainoa. Minimaalisuus on yksi iso sisustuksellinen teema, sillä haluan  
että tila saa hengittää, Tom kertoo. 

Remontissa värejä valittiin muun muassa vanhan lattialaatan mukaan. 
Lattia olikin ainoa elementti, mikä vanhasta tilasta jäi uusimatta. Kaksi 
kuukautta kestänyttä remonttia tehtiin yötä päivää seitsemän päivää vii-
kossa. 

- Konkreettisen remontin lisäksi aikaa vei rutkasti läppärin takana is-
tuminen. Piti suunnitella, tutkia, tilata ja varmistella asioita, Tom tietää. 

Avajaisia vietettiin maaliskuun alussa.  
- Jännitti ymmärtävätkö asiakkaat, mitä olen eri ratkaisuilla hakenut. 

Onnekseni olen saanut olla äärettömän iloinen hyvästä vastaanotosta. Tila 
näyttää kuulemma ihan multa, Tom hymyilee.  

 Lämpimät puunsävyt ja kultainen tehosteväri kulkevat kauniisti yh-
teen liikkeeseen valitun tuotesarja Goldin kanssa.  

- Tämä oli helppo päätös, sillä tykkään tuotesarjasta, sen tuoksumaail-
masta ja arvoista sekä tietenkin ulkonäöstä – tuotteen tulee olla tyylikäs 
myös asiakkaan kylpyhuoneessa. 

 

 

Nuvossa jälleenmyyntituot-

teena on Gold-sarja. Tuotteet 

on aseteltu näytille kuin taide-

teoksiksi.
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Emilia Sarista: 

 

T
UTUSTUIN SARIIN jo edellisessä työpai-
kassa vuokratuolilla yli 20 vuotta sitten. 
Emme ehtineet tehdä yhdessä kauaa töitä, 
kun Sari jäi äitiyslomalle. Molempien äi-
tiyslomien jälkeen alkoi tuntua, että nyt 
voisi olla oman yrityksen aika. Siitä ajatus 
lähti ja lomalla kahviteltiin yhdessä, jolloin 

ajatus yhteisestä yrityksestä syntyi. Taisinpa tuumata, että 
nyt alan etsiä itselleni kampaamotiloja, johon Sari sitten 
heitti että otatko minut yhtiökumppaniksi. Ja nyt ollaan yh-
dessä oltu 14 vuotta. 

Sarista kumpusi rauhallisuus jo heti ensinäkemältä. Mie-
likuva hänestä on kuitenkin muuttunut vuosien aikana pal-
jonkin. Olemme huomanneet, että on hyvä kun meitä on 
kaksi. Pystymme tsemppaamaan toisiamme, jos eteen tulee 
haastavia aikoja. Näin esimerkiksi vanhassa osoitteessa, kun 
koimme kahteen kertaan taloyhtiön vesivahingon. Ne olivat 
ahdistavia aikoja. Tukeutuminen ja tsemppaaminen haasta-

vissa ajoissa nousee näin arvoon arvaamattomaan. 
Paras muisto yhdessä on se, kun pyörimme ja haavei-

limme Kasarmi 14 -talon ympärillä, ennen kuin edes pää-
simme kurkistamaan talon sisälle ja aloittamaan unelman 
toteuttamisen.  

Arvostan Sarissa rehellisyyttä ja luotettavuutta. En ka-
dehdi mitään, mutta ihailen Sarin rauhallisuutta. Sarin vah-
vuudet yrittäjänäkin liittyvät hänen rehellisyyteensä, luo- 
tettavuuteensa ja aitouteensa. Ammatissaan Sarin vahvuudet 
ovat kokemuksessa, palvelutaidoissa ja vahvassa ammatti-
taidossa.  

Työtehtävät yrittäjäparina jakautuvat niin, että minulle 
kuuluu enemmän taloushallinnon puoli ja Sarille henkilös-
töhommat ja some. Työtehtävät kuitenkin elävät jonkin ver-
ran aina tilanteen mukaan.  

Vahvuutemme työparina on, että arvostamme toisiamme 
suuresti. Lisäksi ajatusmaailmamme on hyvin samanlainen. 
Uskon, että näillä työvuosilla luottamus on siinä mielessä ta-
pissa, että Sari tietää niin työn laatuni kuin asiakaspalvelu-
nikin olevan priimaa. 

Toisiaan 
täydentävät

TEKSTI PIA PAALASVUO  KUVAT  JUKKA PERKONSALO

Emilia Landen-Savolainen ja Sari Korelin ovat kuin yö ja päivä – 
erilaisia niin ulkonäöllisesti kuin luonteeltaankin. Emilia on  
vauhdikas ja positiivista energiaa ympärilleen tuova uusien  

ideoiden synnyttäjä ja Sari hidasliikkeisempi ja rauhallisempi myös 
ystävyydessään. Silti tämä kaksikko on luotsannut ja kasvattanut    

yhteistä yritystä Hämeenlinnassa menestyksekkäästi jo 14 vuoden 
ajan ottaen ja antaen tukea toisilleen omilla vahvuuksillaan silloin, 

kun sitä on tarvittu. 

Emilia Landen-Savolainen (vas.) ja Sari 
Korelin ovat luotsanneet ja kasvatta-
neet  yhteistä yritystä Hämeenlinnassa 
menestyksekkäästi jo 14 vuoden ajan 
ottaen ja antaen tukea toisilleen omilla 
vahvuuksillaan silloin, kun sitä on tar-
vittu.

 
OLISIKO SINULLA 
EHDOTUSTA TYÖ-            

PARISTA TÄHÄN UUTEEN 
SARJAAMME? 

VINKIT: 
PINNI@PINNI.FI

P.S.

mailto:PINNI@PINNI.FI
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Sari on parhaimmillaan, kun tarvitsen kuuntelevaa ja vä-
littävää ystävää. Kun elämässä tulee eteen vaikeita hetkiä, 
niin monesti aamu alkaa pienellä halauksella ja saattaa siinä 
tulla muutama kyynelkin silmäkulmaan. 

Sarissa onkin parasta tuki ja turva, jotka hän minulle 
antaa. Olen lisäksi oppinut Sarilta yhteen hiileen puhalta-
mista, tiimityötä. 

Sarista täytyy oikein etsiä ärsyttäviä puolia. Ehkä se, että 
joskus hän on työviikon ensimmäisenä työpäivänä ärtynyt. 
Tai no, oikeasti en koe, että Sari ärsyttäisi minua mitenkään. 
Emme ole asioista vahvasti eri mieltä, vaan ajattelemme 
usein samalla tavalla. Jos eteen tulee jokin asia, mikä painaa 
mieltä, niin asia käydään läpi heti. 

Suurin eroavaisuus meillä yrittäjinä liittyy luonteenpiir-
teittemme erilaisuuteen: Minä säädän kaikki nopeasti ja Sari 
taas rauhallisella tyylillään. 

Uskon, että Sari arvostaa minua ja työpanostani todella 
paljon. Ystävinä olemme läheisiä ja heittäisinkin, että Sari 
rakastaa minua paljon ja tunne on molemmin puolista! 
Olemme kuin yhtä perhettä ja nautimme yhdessä yrittämi-
sestä. 

Sari Emiliasta: 
 

E
MILIA TULI SAMAAN liikkeeseen vuokra-
tuolilaiseksi, kun jäin itse äitiyslomalle. En 
muista Emiliaa siltä ajalta, että millainen 
hän oli ihmisenä. Ulkoisesti muistan, että 
Emilia oli jo silloin sellainen bling bling -
tyyppi. Työskentelimme samassa liik-
keessä liki 10 vuotta vuokratuolikollegoina. 

Emilia haaveili aina omasta liikkeestä. Kävi kuitenkin niin, 
että itselleni tulikin ajankohtaiseksi paikan vaihto, jolloin 
kysäisin Emilialta, lähtisikö hän kanssani kimppaan. Ja se oli 
siinä.  

Työnjakomme yrittäjinä sujuu luontevasti. Suurilta osin 
jaamme tehtävät vahvuuksien, osaamisen, jaksamisen ja 
ajan mukaan. Emilia hoitaa pääsääntöisesti kirjanpitopuolen 
ja vastuullani on enemmän ulospäin näkyvät asiat, kuten 
liikkeen estetiikka. Monesti minä olen se, joka hoitaa myös 
kirjalliset työt, vaikken minäkään mikään tietokonenero ole. 

Minusta Emilia ei ole muuttunut vuosien aikana lainkaan. 
Hän on samanlainen bling kuin ennenkin, sekä ulkoisesti 
että sisäisesti. Se käsitys, jonka sain Emiliasta ensinäke-
mältä, on pitänyt.  

Arvostan Emilian idearikasta otetta yrityksen johtami-
sessa. Ideat vielä tähtäävät liki aina muiden ilostuttamiseen 

ja hyvinvointiin. Arvostan myös Emilian omistautumista 
perheelleen. Kahden pojan lätkä-äitinä sekä aikanaan mie-
hensä urheilu-uran aikana on Emilia tehnyt paljon uhrauksia 
kotona, jotta urheileminen on ollut mahdollista. 

Kadehdin Emiliassa hänen pirteää positiivista otetta elä-
mään. Itse olen enemmän on/off-tyyppi, mutta tuntuu, että 
Emilialla on hyvin harvoin ulospäin näkyviä huonoja päiviä. 
Työyhteisössä Emilia on positiivisuutta hohtava persoona. 

Emilian vahvuudet ovat ihmisten kohtaamisissa, ehdot-
tomasti. Toki hän on myös ammatillisesti vahva tekijä ja 
yrittäjänä idearikas, jaksava, sinnikäs ja innostuva.  

Emiliasta löytyy kyllä myös ärsyttäviä piirteitä, mutta 
olen niihin jo tottunut. Emilia innostuu ja touhuaa kovasti 
jonkun uuden asian eteen, mutta jälkipyykki kuten siivoa-
minen jää minulle.  Parasta Emiliassa on se, että voin luottaa 
hänen seisovan rinnallani sekä yrittäjänä että ystävänä. Vie-
tämme paljon aikaa yhdessä, mikä on vaikuttanut myös sii-
hen, millainen ihminen minusta on tullut. 

Riitelemme hyvin harvoin. Riita saattaa syttyä siitä, että 
tapanani on suoltaa sammakoita suustani. Yleensä niinä 
harvoina hetkinä kun näin tapahtuu, auttaa muutaman päi-
vän miettimistauko ja puhe. 

Emiliaa varmaan joskus ärsyttää hitaampi reagointini ja 
vastaavasti minua se, että pitää tehdä nopeasti.  

Vahvuutemme työparina on erilaisuus – ulkonäköä myö-

ten. Emilia on kaiken kimaltavan perään, itse olen kovasti 
maanläheinen. Emilia ei lähde ulos ilman laittautumista, it-
selleni se on pakollinen paha.   

Persoonana Emilia on eloisampi, kovaäänisempi ja sosi-
aalisempi. Minä olen rauhallisempi ja asioiden hoitamisissa 
olen suorasanaisempi ja suoraviivaisempi. 

Kuitenkin se ihan sisimmäinen olemus, näkemys, ajatte-
lutapa ja työmoraali on samanlaista. Meillä on historiassa 
elämän varrella monia samankaltaisuuksia, ihan lapsuuden-
kokemuksista lähtien, mikä on vaikuttanut asioihin suhtau-
tumiseemme. Olemme syvimmiltään sielunsiskoja vaikka 
ulkoisesti ei uskoisi.  

Vahvuus syntyy siitä, että tavoitteet ovat molemmilla 
samat, eteneminen ja toiminta sitä kohti erilaista, jolloin se 
monesti tuo hyödyllisiä näkökulmia kummaltakin. Luulen, 
että meidän työyhteisössäkin arvostetaan tätä. 

Emilia varmaan arvostaa yrittäjäasennettani ja että voi 
luottaa minun olevan 100 prosenttisesti mukana. Ystävänä 
olen se, kenelle on helppo puhua ja olen luotettava. 

Parturi-kampaajana Emilia pitää minua ammatillisesti 
tasavahvana tekijänä, joka ei pelkää ottaa haasteita. 

 
 
 
 

 
SARI KORELIN 

 

HelmihiusmESta Ay/Kasarmi 14, Hämeenlinna. 

Alalla 27 vuotta ja yrittäjänä 24 vuotta. 

Vahvuutesi ammatissa?  

Asiakaspalvelu, kokemus. 

Vahvuutesi yrittäjänä?  

Ihmisten kohtaaminen ja henkilöjohtaminen. 

Haaveet?  

Ammatillisesti kehittyä edelleen. Yrittäjänä  

hetkellisesti hyvä olla. Terveyttä kun riittää niin 

vierivä kivi ei sammaloidu. 

Kotisivut:  

www.kasarmi14.fi 

 
EMILIA LANDEN-SAVOLAINEN 

 

HelmihiusmESta Ay/Kasarmi 14, Hämeenlinna. 

Yrittäjänä alalla vuodesta 1994. 

Vahvuutesi ammatissa? 

Ammattitaito, asiakaspalvelutaidot  

sekä ilolla tekeminen. 

Vahvuutesi yrittäjänä? 

Yrittäjähenkisyys, halu suoriutua työstä hyvin, 

vastuullisuus. 

Haaveet?   

Elän juuri haavettani. Tässä hetkessä, ihanan 

tiimin kanssa. Kiitollinen kaikesta ja kaikista. 

Sosiaalisen median kanavat? 

Facebook ja Instagram @helmihiusmesta  

 ”
  Sarissa on parasta                                
tuki ja turva, jotka hän 
minulle antaa. Olen        
lisäksi oppinut häneltä 
yhteen hiileen puhalta-
mista, tiimityötä.”

”
  Emilian vahvuudet ovat  
ihmisten kohtaamisissa. 
Hän on myös ammatilli-
sesti vahva tekijä ja yrittä-
jänä idearikas, jaksava, 
sinnikäs ja innostuva.” 

 

TYÖPARI

http://www.kasarmi14.fi
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Karen Thomsonin kokoelma on saanut inspiraationsa ikonisista 
muotilehtien kansista. Kuvissa esitellään hiustyylit, joissa on          
liikettä ja pehmeää rakennetta sekä nykyhetken trendikkäät             

hiustenleikkaukset, mukaanlukien mulletit, cropsit  
ja ranskalaiset bobit. 

Hiukset: Karen Thomson,  
KAM Hair and Body Spa. 
MUA: Megumi Matsuno  
Stylist: Magdalena Jacobs  
Valokuvat: Jack Eames  
Art Director:  
Tracey Divine Smith 

COVER GIRL
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– Tunsin aina olevani supersamaistunut 90-lukuun. Rakastin vaatteita, musiikkia, kaikkea erittäin 
rohkeaa ja siistiä ulkonäköä, kertoo Paula Alonso ”Strong’-kokoelmansa inspiraatiosta. 

Hiukset Paula Alonso/Salón Blue by Raquel Saiz. Kuvat: Esteban Roca. MUA: Manuela Giménez. Asut: Esteban Roca 

OODI 
YSÄRILLE

mailto:0enpaa@cutrin.comvuora.oulutust�v�st�
mailto:0enpaa@cutrin.comvuora.oulutust�v�st�
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JOICOn uusin Vero K-Pak Color Masterpiece Collection 
on saanut inspiraationsa kuuluisan ranskalaisen mes-
tarin Odilon Redonin töistä.  Häntä ihannoitiin unen-
omaisten maalausten luomisesta, joissa on vahvasti 
vaikutteita japanilaisesta taiteesta. Redon, jota pidet-
tiin sekä dadaismin että surrealismin edeltäjänä, maa-
lasi erilaisin tekniikoin hiileistä pastellisävyihin.  Maa- 
laukset  saivat inspiraatiota luonnon kauneudesta.

Hiukset:  David Murray & Katrina Kelly, JOICO European Design Team. Art Direction: Bruno Marc, JOICO Ambassador UK, Europe ja  Ireland 
Kuvat: Jamie Blanshard. Styling: Katie Moore. Tuotteet: JOICO.  

 

LUONNON 
KAUNEUS
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Hiukset: Milk San Sebastián. Hiusassistentti: Laia Tost. Kuvat: Esteban Roca. MUA: Laia Tost. Styling: Juan Camilo. 
 

 

HIUS- 
ADDIKTIT



62 PINNI   

HIUSMUOTI

PINNI 63

1969

Legendaarinen Woodstock vuodelta 1969 on 
inspiroinut Schwarzkopf Professional  

Young Artistic Team’ia.

Creative Direction: Gary Hooker & Michael Young. Kuvat: Michael Young. 
MUA: Claire Evans. Stylist: Clare Frith. 

2021 Young Artistic Team: Alannah Finnegan - Natural Hair Company,  
Alijah Nerheim - Rainbow Room International, Lucy Routledge - Foster London  

 ja Rachel Kirk -Brassy 2 Sassyy. 
Tuotteet: Schwarzkopf Professional.
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Hiukset: British Colour  
Technician of the Year 
Siobhan Haug, TONI&GUY, London.  
Make-up: Monnie Kaur  
Styling: Veronika Greenhill 
Kuvat: Kevin Luchmun 

– Halusin tarjota kuvissani äärettö-
miä sävykerroksia, romanttisia vaa-
lean ja tumman pyörteitä sekä 
tekstuurivärejä, jotka ovat saaneet 
inspiraationsa epätavallisista väriyh-
distelmistä.  Rakastan luoda mielen-
kiintoisia liikkeitä väreillä, kertoo 
Siobhan Haug Tisci-kokoelmastaan. 
   – Hiukset ovat kiehtova, haipuva 
kangas, ja hiusväri on meidän maa-
limme, jolla lisätään kauniita, moni-
mutkaisia yksityiskohtia, jotka kiin- 
nittävät huomion. Tämä on minulle 
erittäin tärkeää kokoelmaa luotaes-
sa. Kuten taideteos, eri elementit ve-
toavat eri ihmisiin. Kauneus on kat- 
sojan silmässä, vuoden brittiläinen 
väriteknikko kuvailee.

VÄRI- 
TAIDETTA
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Hiukset: Christian Ríos, christianriossalon. Kokoelma: London. Kuvat: Esteban Roca. MUA: Gloss Make Up. Styling: Christian Ríos. 

LONTOO
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KAMPAAJAT

Finalistit

Tekijä: Birgitta Lakka, Hiusstudio 
JB Lakka/Glohair, Tampere. 

Malli: Aino-Elina Nupponen. 
Meikki: Niina Föhr. Asu: Birgitta. 

Kuvaaja: Mikko Karekivi.

Tekijä: Erja Heino, QHair, Helsinki. 
Malli: Taru Muukkonen.  

Meikki: Leena Ek.  
Asu: Susanna Moilanen.  

Kuvaaja: Eero Kokko.

Tekijä: Mira Pitkänen,  
Hiusstudio Art, Akaa ja Tampere. 

Malli: Minna Kauppinen. 
Meikki: Tytti Parkkima.  

Kuvaaja: Mikko Karekivi.

Tekijä: Tanja Dufva, Gyyli, Helsinki. 
Malli: Heidi Wartiainen. 

 Asu: TheFNRM. 
Meikki: Tanja Warjonen. 
Kuvaaja: Mikko Karekivi.

Tekijä: Jasmin Hurskainen,  QHair, 
Helsinki.  Malli: Ada Antikainen.  

Meikki: Maria Boucht. 
 Asu: Jukka Rintala. 

Kuvaaja: Jere Viinikainen.

Livekisa 
14.5.22 

klo 14 
Vanha  

Yo-talo, 
Helsinki!

PARTURIT

Finalistit

Tekijä: Jari  Lakka, Hiusstudio JB 
Lakka/Glohair, Tampere. Malli:  

Vilho Lakka. Meikki: Niina Föhr.  
Asu ja styling: Birgitta. 

Kuvaaja: Mikko Karekivi.

Tekijä: Erja Heino,  
QHair, Helsinki. 

Malli: Sasu Koivisto. 
Kuvaajat: Sedin Klapuh  

ja Liina Caselius.

Tekijä: Mira Pitkänen,  
Hiusstudio Art, Akaa ja Tampere. 

Malli: Aleksi Karjalainen. 
Kuvaaja: Mikko Karekivi.

Tekijä: Susu Holm,   
Deux Visages, Helsinki. 

Malli: Lucas Sipari. 
Kuvaaja: Arto Markkanen.

Tekijä: Jasmin Hurskainen,  
QHair, Helsinki.  Malli: Frans  

Jokinen. Meikki: Jasmin Hurskai-
nen. Kuvaajat: Sedin Klapuh  

ja Liina Caselius.

Finaalit          
lavalla +  

tulosjuhla 14.5. 
klo 18 alkaen 

Vanha Yo-talo, 
Helsinki!



TOUKOKUUSSA

1992 Uusi arvonlisävero puhuttaa         

1997

1987-1992 
1980-luvun loppupuoliskolla elettiin 

vielä nousukauden huumaa. Jupit 
(young urban professional) ihailivat 

osakemarkkinoilla keinottelua.  
Ajan muoti heijasti alfanaaraan 
ihannetta, jakkupukujen hartiat  

olivat maskuliinisen leveät.  
Kampaukset tupeerattiin henkeä-

salpaavan suuriksi eikä meikin 
määrässä säästelty. Ajan hittituot-
teeksi nousi sähkönsininen ripsi-
väri. Kalliiden muotitalojen logot 
viestivät vaurautta asusteissa ja 

koruissa. 
1990-luku alkoi ankeissa tunnel-
missa, sillä vuoden 1989 pörssi-   
romahdus Wall Streetillä imaisi 
lähes koko maailman talouden 

syöksykierteeseen. Työttömyys-
luvut nousivat korkeiksi, yrityksiä 

ajautui konkurssiin. 

1993-1997 
Talous alkoi elpyä vuosikymmenen 
toisella puoliskolla, joskin työttö-
myysluvut olivat vielä korkeita. 

Kampaamoalalla matkusteltiin ah-
kerasti kouluttautumaan ulkomaille, 
ja pelkästään vuoden 1997 alussa 
hiubränditaloista L’Oréal vei asiak-
kaitaan Dubaihin,  Hakanit Barcelo-
naan, Goldwell Kanarialle ja Cutrin 

Tukholmaan.  
Jari Sarasvuo toi bisnesmaailma-

koulutuksestaan hiusalalle ”Kéras-
tase-lähimarkkinointiohjelman”. 
 Vuonna 1994 vaatemuoti alkoi 

muuttua tyköistuvammaksi, naiselli-
semmaksi sekä räätälöidymmäksi. 

Kynähameet, housupuvut, eläinkuo-
sit ja hot pantsit nousivat muotiin. 
 Frendit-televisiosarjasta, Jennifer 
Anistonin näyttelemän Rachel-hah-
mon mukaan nimetty kampaus tuli 

muotiin 1990-luvun puolesta välistä 
eteenpäin. Monien mielestä Rachel-
kampaus kuvastaa parhaiten koko 

vuosikymmenen hiustrendiä.

UUSI ARVONLISÄVERO,  äitiysloman epäkohdat, 
allergia- ja ergonomia-asiat ja  kansainväliset 
suhteet ovat vain pieni osa asioista, joiden 

kanssa Suomen Kähertäjäliiton toimitusjohtaja Erkki 
Maasalo päivittäin painiskelee.  
    – Aina on tietysti niitäkin, jotka valittavat, ettei liitto 
tee mitään, mutta tällaisen käsityksen sanoisin johtu-
van ennen muuta tietämättömyydestä, sanoo Maasalo.   
     Uusi, vuonna 1994 sovellettava 22 %:n arvonlisävero 
on asia, joka on puhuttanut alan yrittäjiä viime aikoina 
laajalti. Verossa nähdään uusi kanto yrittäjän kaskessa. 
Ihmetellään, miten ala kestää hinnankorotukset. 
     – Veron vaikutuksia alallemme ei vielä pystytä tar-
kasti arvioimaan. Aineet, käsipyyhkeet, vuokrat jne... 
ovat kaikki esimerkkejä eristä, jotka soveltuvin osin ovat 
vähennyskelpoisia, mainitsee Maasalo ja lisää uuden 
veron olevan tyypillisen läpijuoksutusveron, joka kuu-
luu asiakkaan maksettavaksi.  
     -Eri asia sitten on, uskalletaanko kaikissa tapauksissa 
veroa siirtää hintoihin kuten kuuluisi. 

Yrittäjyys arvoonsa     

”SUOMEN TYÖTTÖMYYSLUVUT  ovat yhä edelleen 
1990-luvun lähetessä loppuaan EU-maiden kor-
keimpia. Yleisesti on tunnustettu, ettei suurteolli-

suus menestyksistään huolimatta enää työllistä. Pienet 
ja keskisuuret yritykset ovat nousseet jälleen arvoonsa 
- monessakin mielessä. Työllisyyden edistäminen on 
varmasti tärkein arvonnousun syy. Mutta muitakin on. 
Viimeisimmän tutkimukset mukaan suomalaiset arvos- 
tavat elämänlaatuun liittyviä tekijöitä ylitse muiden. 
Kaikki palvelut, jotka virkistävät mieltä, ovat tulevai-
suudessa entistäkin kysytympiä. (...) 
    Luovuutta ja koulutusta tarvitaan aina. Koulutuksella 
ylläpidetään ammattitaitoa ja kehitetään omaa alaa vas-
taamaan kuluttajien yhä suurempaa vaateliaisuutta. 
Yrittäjyys muodossa tai toisessa on suuri lahja yksilölle, 
mutta yhteiskunnalle se on selviytymisen elinehto. 
Kampaamo- ja parturiala on kiinnittänyt koulutukseen 
runsaasti huomiota, mistä asiakkaat voivat iloita. Itse 
olen suorastaan riippuvainen etevistä kampaajistani 
Helsingissä ja Imatralla.  
     Haluan kiittää koko alaa erinomaisesta työstä suo-
malaisten hyväksi ja toivottaa kirjasta kevättä!” 
EDUSKUNNAN PUHEMIES RIITTA UOSUKAISEN PINNILLE JA 
HIUSALALLE LÄHETTÄMÄ KUVALLINEN TERVEHDYS.

AIKAKONE/JUHLANUMEROT PINNI 35 VUOTTA 

70 PINNI   PINNI 71

35PINNI

5 VUOTTA. Nro 4-5/1992 
Juhlalehden kannen hiuksista 
vastasi Hannu Kallio ja Face-
team Wella-tuotteilla. Mallina 

amerikkalainen Judith  
Andersson Paparazzista.  

Asu oli Musu ry:ltä.  
Kuvaus Matti Hietala. 

10 VUOTTA. Nro 3-4/1997 
Juhlalehden kannen hiuksista 

vastasi Jean-Claude Gallon 
Pour Carita-salongista            

Pariisista. Kuva oli  
L’Oréal Professionnelin,  
väri Majirel ja muotoilu  

Tec Ni Art.

HELSINGIN JÄÄHALLISSA TOUKOKUUSSA JÄRJESTETTY HIUKSET-TAPAHTUMA KERÄSI  
VUOSITTAIN 12 000 KÄVIJÄÄ. VUONNA 1992 VIDAL SASSOON VIERAILI MESSUILLA.

35 vuoden aikana Pinni on juhlistanut pyöreitä vuosiaan viiden  
vuoden välein toukokuussa ilmestyneillä erikoisnumeroilla. 

Tällä palstalla muistellaan Pinnissä  
35 vuoden aikana julkaistuja juttuja ja ilmoituksia.
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200215 Suomen parasta hiusasiaa         1998-2002 
Uusi vuosituhat alkoi valoisissa  

tunnelmissa. It-kuplan ympärille 
ryhmittyneet start up -yritykset 

pumppasivat rahaa osakkeenomis-
tajille ja taloudella pyyhki hyvin.  
Vauraus haluttiin näyttää, joten 
mm. merkkilaukkumania alkoi. 
Naisten trendinä hyväksyttiin        

muodikas sinkkuus (esimerkkeinä 
fiktiiviset hahmot Sinkkuelämää-  

televisiosarjasta tai elokuvan       
Bridget Jones.  

Maailma järkkyi terroristien hyö-
kättyä New Yorkin kaksoistorniin 

11.9.2001.  
Vuonna 2000 perustettu IRC-galle-
ria oli sosiaalisen median pioneeri, 
jossa nuoret pääsivät kommentoi-

maan toistensa kuvia. 
Hiustuotevalmistajat lanseerasivat 

kilpaa sensitiivisiä ja ”vihreitä’       
tuotteita. 

VIIMEISEN 15 VUODEN AIKANA  suomalainen 
hiusbisnes on muuttunut monellakin tapaa. 
Hiusala elää kuten arkipäivänsä; tyylit ja maut 

muuttuvat jatkuvasti. Pinnin työryhmä kokosi juhla-
vuoden kunniaksi 15 sellaista hiusbisnekseen liittyvää 
aihetta ja asiaa, jotka ovat erityisesti jääneet mieleen 
lehden historian ajalta.  
Paras kilpailu/gaala: L’Oréal Värimestarigaala. Paras 
koulutusmatkattaja: Wella. Paras Kilpailija: Ritva Hon-
kanen (junioripartureiden MM kultaa ja hopeaa), Paras 
Näytös: Hakanitin trendikiertue. Paras Imagonmuutos: 
Goldwell. Paras Julkisuusteko: Salonki-tv-ohjelma. 
Paras Kotimainen: Cutrin. Paras Brändi: Sebastian. 
Paras Vientiteko: Haute Coiffure Française Suomen 
osasto (näytös Pariisissa 1995). Paras Hiustutkija:       
Annikki Hagros-Koski. Paras Muodintekijä: Toni&Guy. 
Paras Hiusprofessori: Rolf Nordström. Paras Uutuus: 
Tietotekniikka (kassajärjestelmät). Paras Kannustus: 
Skills-taitajakilpailut. Paras Persoona: Patrick Came-
ron. 

15 VUOTTA. Nro 3-4/2002 
Juhlalehden kannen hiuksista 
vastasi Vidal Sassoon Interna-

tional Creative Team johtaji-
naan Tim Hartley ja  
Annie Humphreys. 

Hiusvärit Wella. 
Kuva Colin Ray.

UUDEN VUOSITUHANNEN ALUSSA HIUSTENPIDENNYSBUUMI KÄYNNISTYI.  ENSIMMÄISET  
”NOPEAT JA HELPOT’ KASSAJÄRJESTELMÄT TULIVAT SUOMEN MARKKINOILLE.

2007”Hanki hyvä kirjanpitäjä”      2003-2007 
Suomi sai  kaikkien aikojen ensim-
mäisen naispääministerin Anneli 

Jäätteenmäen (kesk.), kun hänet ni-
mitettiin tehtävään vuonna 2003. 

Hän kuitenkin joutui eroamaan vain 
reilun kahden kuukauden kuluttua. 
Vuonna 2004 julkistettiin Facebook 

ja vuonna 2006 Twitter.  Matka-
puhelimet yleistyivät. Viihteessä 

uutta olivat niin kutsutut tositele-
visio-ohjelmat, joihin usein liittyi kil-
pailu, jossa osallistuja yksi toisensa 
jälkeen putosi pois. Musiikissa suo-
sionsa vakiinnuttivat muun muassa 

Anssi Kela, Antti Tuisku ja Night-
wish. Suomi voitti Euroviisut ensim-

mäisen ja toistaiseksi ainoan ker- 
ran vuonna 2006 Lordin kappa-

leella Hard Rock Hallelujah. Naisten 
muoti-ilmiöitä olivat muun muassa 
varvas- ja rannekorut, Velour-olo-
asut, leggingsit, pitkät puserot, glit-

terit ja ballerina-kengät. 

SIRPA MANSNERIN mielestä toiminimi onkin 
hyvä käytäntö aloittaa yritystoiminta.     – Raha-
virtoja on helpompi siirrellä ja päätöksen teko on 

helppoa. Pitää kuitenkin muistaa, että toiminimellä toi-
mivalla yrittäjällä on selkeä vastuu kaikesta. On varot-
tava, ettei yrityksen tililtä oteta liian suuria yksi- 
tyisottoja. Rahaa voi helposti nostaa liikaa, ja silloin voi 
myöhemmin tulla ikäviä yllätyksiä, kun tulee laskujen 
maksun aika. Ei pidä käyttää kaikkea rahaa, mikä tilille 
tulee, hän summaa ja korostaa yrittäjän taitoa lukea nu-
meroita oikein - olipa yritysmuoto mikä tahansa. 
   – Ehdottoman tärkeää on myös hankkia hyvä kirjan-
pitäjä. Alussa tein kirjanpitoni itse, mutta silloin ajat 
olivat erilaiset ja kirjanpitoon riitti ruutuvihko. Tosin 
olin käynyt kirjanpitokursseja ja numerot kiinnostiva 
muutenkin.  
VUODEN 2006 PINNIN KULTAKAMMALLA PALKITTU SIRPA      
MANSER HAASTATTELUSSAAN. BEAUTYHAIR SIRPA MANSNER 
PERUSTETTIIN 1967 JA VUONNA 06 SILLÄ OLI 11 LIIKETTÄ, 
JOTKA TYÖLLISTIVÄT HELSINGISSÄ JA ESPOOSSA YLI 100 
TYÖNTEKIJÄÄ.  SIRPA PALKITTIIN PINNIN 20-VUOTISJUHLA-  
GAALASSA 17.3.

20 VUOTTA. Nro 2/2007  
Juhlalehden kannen hiuksista, 
meikeistä ja stailauksesta vas-
tasi Nina Björkman Impulsista. 
Tuotteet: Sebastian. Malli Hiu 

Paparazzista, asu Johanna 
Lätti Morsmaikku. Kuvan otti 

Eero KokkoALENNETTU ARVONLISÄVEROKOKEILU KÄYNNISTYI 1.1.2007. 8 % ALV-KANTA OTETTIIN  HIUS-
ALALLA INNOSTUNEESTI VASTAAN, MUTTA SUURIN OSA EI SIIRTÄNYT ALENNUSTA HINTOIHIN.
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2012 Arvonlisäverokaan ei  nitistä        

2017

2008-2012 
Tarja Halonen toimi tasavallan      

presidenttinä aina vuoteen 2012 
asti, ja  vuoden 2012 presidentin-

vaaleissa Sauli Niinistö valittiin       
seuraajaksi. 

Vuosikymmenen alkupuoliskolla 
Nokia Lumia -puhelimet olivat suo-
sittuja. Internet-yhteydet nopeutui-

vat  ja puhelinten toiminnot 
kasvoivat. Matkapuhelimella ei 

enää pelkästään soitettu puheluita 
ja lähetetty tekstiviestejä, vaan 

myös käytettiin internettiä, jaettiin 
sisältöä ja otettiin melko laadukkai-

takin valokuvia. 
Hiusmuodissa 2010-luvun alkuvuo-
sina nousi esiin vahvat värjäykset, 

joissa palkkitekniikoilla tehtiin moni-
värjäyksiä yhteen ja samaan kam-
paukseen. Väreissä suosittiin mm. 

petroolinsinistä, kirkasta vihreää ja 
oranssia.

2013-2017 
Vuonna 2014 athleisure eli sportti-
nen muoti nousi kaikkien suosioon. 
Tuulipuvut ovat kahisseet siitä läh-
tien katukuvassa. Tennarit, olohou-
sut ja hupparit tulivat tutuiksi myös 

toimistotyylissä.  
Pastellisävyt tulivat taas pinnalle 

niin hiuksissa kuin asusteissa. 
Kardashian-Jenner-klaanin kään-
teitä seurattiin tiiviisti ja perheen 
naiset inspiroivat monia pukeutu-

maan rohkeasti.  
Merkkiuskollisuudesta kertovat isot 

brändilogot palasivat vaatteisiin. 
Farkkumuodissa nähtiin paljon      

revittelyä: pienestä polven paljaste-
lusta riekalemalliin. Kaulaan kie-
taistu näyttävä (ja iso) koru näkyi 

niin arjessa kuin juhlissa. Napapai-
dat ja valkoiset tennarit ilmaantui-

vat katukuvaan.  
Vuosi 2017 aloitettiin jokseenkin 
hämmentävin uutisin, kun USA        

valitsi presidentikseen                      
Donald Trumpin.  

PINNIN TUTKIMUKSEN  mukaan kampaamoalan 
ammattilaiset uskovat voimakkaasti tulevaisuu-
teen. Vastaajista 81 prosenttia näkee tulevaisuu-

tensa kampaamoalalla valoisana. 15 prosenttia jopa 
erittäin hyvänä. 
    Haasteitakin tuli esille. Päällimmäisenä alv:in eli ar-
vonlisäveron korotus 23 prosenttiin. Mutta siitäkin kyllä 
selvitään, oli positiivinen henki. Harmaa talous, hyvän 
henkilökunnan saanti ja esimerkiksi kampaamotuottei-
den myyminen marketeissa mainittiin myös, mutta kai-
kesta huolimatta upeat asiakkaat, käsillä tekeminen, 
työn luovuus ja vaihtelevuus sekä muun muassa hienot 
työkaverit pitävät motivaation korkealla.  
    Myös ammatillisen taidon ylläpitoa halutaan ja myös 
pidetään yllä, sillä vastanneista 87 prosenttia ilmoittaa 
käyvänsä vuosittain alan koulutuksissa. Eli kuten yksi 
vastaaja asian hienosti kiteytti: ”Mahtava työ kokonai-
suudessaan!”

Edelleen Pinni on paikalla!   

VAIKKA PINNI on nyt ikänsä puolesta astumassa 
”pelottavaan aikuisuuteen”, me näemme sen 
iloisena asiana. Menneisyys on kokemusta, joka 

puolestaan tuo viisautta.  
     Kolmekymppisten kunniaksi me täällä toimituksessa 
otimme esiin ”valokuva-albumit” eletystä elämästä; 
selailimme 30 vuoden aikana julkaistuja 230 Pinnejä. 
Historiaan tutustuminen paljasti, kuinka Pinni on ajan- 
saatossa muuttunut. Visuaalinen ilme  - yhtälailla kuin 
hiusmuotikuvat ja ihmisten ulkoinen habitus - on aina 
vastannut silloisen aikansa trendejä, joille nyt jopa hy-
mähdellään.  
       Uudistuminen on jokaisen hiusalalla työskentelevän 
elinehto, mutta sitä se on myös Pinnille, joka kokee nyt 
historiansa näyttävimmän lehtiuudistuksen.  Kolme-
kymppinen Pinni on saanut uuden, freesatun lookin, 
joka on mielestämme raikkaampi, värikkäämpi ja sel-
keämpi. Uusi lehden logo symbolisoi uutta, modernim-
paa ja moni-ilmeisempää Pinniä. Vaikka Pinnin ulko- 
näkö muuttuu, lehtemme pidetty sisältölinja säilyy ja 
vahvistuu entisestään. Edelleen Pinni on paikalla! 
PÄÄTOIMITTAJA RAINER NYMAN PÄÄKIRJOITUKSESSAAN

25 VUOTTA. Nro 2-3/2012 
Juhlalehden kannen hiuksista 

ja meikistä vastasi Tom  
Wennerstrand Noir Salonista 

L’Oréal Professionnel-tuottein.  
Kaulakoru Versacen vyö. Malli 
Birgit L Ema Model Manage-

mentista. Stailaus Mert  
Otsamo. Kuva Eero Kokko

30 VUOTTA. Nro 4/2017 
Juhlalehden kannen hiuksista 

vastasivat brittiläiset Suzie 
MacGill & Dylan Brittain  

Rainbow Room Internationa-
lista. Tuotteet Schwarzkopf 

Professional. 
Kuvan otti John Rawson.

TABATHA COFFEY NOUSI SUOSIOON AMERIKKALAISESSA  TV-OHJELMASSA, JOSSA HÄN  STAI-
LASI SALONKEJA UUTEEN USKOON. HÄN VIERAILI SUOMESSAKIN JA SAI TÄHTIVASTAANOTON.
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Autotalli, Finni ja arvonlisävero 

P
INNI PERUSTETTIIN AIKANA, jol-
loin elettiin 1980-luvun nousuhuu-
man viimeisiä hetkiä. Uutuus- 
lehdellä pyrittiin tarjoamaan hius-
alalle korkeatasoinen, journalisti-
sesti tehty kuukausijulkaisu, jol- 
lainen alalta selkeästi puuttui. 
Hiusalalle suunnattuja lehtiä oli 
kaksi, joista toinen oli Suomen   

Kähertäjätyönantajaliiton julkaisema Kähertäjä.  Pinniä lähti 
tekemään joukko lehti- ja kustannusalalla jo kannuksensa 
hankkineita ihmisiä.  
      Toimitus ei ollut mitenkään pieni, sillä se koostui toimi-
tusjohtajan, päätoimittajan ja toimitussihteerin  lisäksi 
kahdesta tilausmyyjästä ja kahdesta ilmoitusmyyjästä sekä 
yhdestä konttoristista.  Toimitus sijaitsi Helsingin Lautta-

saaressa lähes 200 neliön hulppeassa kattohuoneistossa, 
missä kukin työskenteli lasiseinäisissä huoneissaan. Talo 
itsessään ei ollut mitenkään moderni, sillä se oli rakennettu 
Kaukokiidon rahtitaloksi. Alakerran pihalla suhisivat rekat 
ja katolla tehtiin lehtiä. (Pinnin lisäksi toimitus teki Ter-
veysuutiset-lehteä) Siinäkin näkyi  kustantajan vahva alku-
panostus, joka näin jälkikäteen saattaa näyttää ylimitoitel- 
tulta.  Tosin se oli silloista 1980-luvun ajan henkeä: kaiken 
toiminnan tuli olla ulospäin näyttävää ja pröystäilevääkin, 
jotta se oli uskottavaa.  (Nykyinen toimitusjohtaja Jukka 
Perkonsalo rakasti ensimmäistä toimistoamme, ja siellä 
käydessään leikki kahdeksanvuotiaan energisyydellä  kuu-
sivuotiaan sisarensa kanssa tunteja Tukholman Ikeasta 
hankituissa moderneissa käytäväsohvissa.) 

Suuri panostus uuden lehden lanseeraukseen kuitenkin 

PINNI 7776 PINNI   
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TEKSTI RAINER NYMAN

PINNI HELMIKUUSSA 1989:  
Pinni on meille pääasia, vakuuttavat päätoi-
mittaja Rainer Nyman, toimitusjohtaja Rakel 
Perkonsalo (nyk. Lassila) ja yhteyspäällikkö 

Helena Jauhiainen.

1987-2022 35PINNILämpimät onnittelumme, Pinni!

Olemme mukana omalla osastolla NHS-tapahtumassa 14.5. 
Vanhalla yo-talolla. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!
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kannatti  ja muutaman vauhdikkaan alkuvuoden jälkeen 
Pinnin tilauskanta ja ilmoitusmyynti oli saatu hyvälle to-
lalle.  Kunnes toimintaan vaikutti 1989 Wall Streetiltä käyn-
nistynyt pörssiromahdus, joka saavutti Suomen 1990-luvun 
alussa. Ennen pitkää Pinnin toimitus typistyi kolmeen hen-
kilöön ja työtilat muuttuivat kerrostalon kivijalan vanhaan 
autotalliin remontoituun pieneen, kolmen huoneen kom-
paktiin toimistoon.  Muutto tehtiin Lauttasaaren sisällä uu-
teen osoitteeseen. 

Sieltä käsin Pinniä tehtiin, myytiin ja postitettiinkin 
muutamat lamavuodet kunnes talous alkoi elpymään. Raha 
oli edelleen sen verran tiukassa, että eräänä vuonna Pinnin 
osallistuminen Tampereen Hiusfestivaaleille omalla osastol-
laan taattiin Helsingin puhelinyhtiön osakkeilla. Muutenkin 
lehden kustantaminen oli 1990-luvulla erityisen kallista, ja 
sen vuoksi jokainen lehti budjetoitiin millintarkasti. Musta-
valkoiset painoarkit maksoivat huomattavasti vähemmän 
kuin neliväriset, joten Pinnissä nähtiin värikuvia joko 8- tai 
16-sivun verran per numero. Tämä kustannettiin ilmoitus-
tuloilla, joiden määrä siis ratkaisi lehden värikkyyden.  
Muutenkin toimintapilarit olivat sellaiset, että ilmoitus-
myynnillä maksetaan lehden painatus, tilausmyyntituloilla 
henkilöstön palkat ja yrityksen juoksevat kulut. Jokainen 
varmastikin osaa päätellä, että ei Pinni ole kustantajalleen 
mikään kultakaivos ollut. 

Pinnin viisivuotisjuhlia 1992 vietettiin sitten uudessa    
kivijalkatoimistossa Helsingin ydinkeskustassa, Bulevardin 
ja Albertinkadun kulmassa, missä lehteä tehtiin muutamat 
vuodet kunnes Pinni palasi taas Lauttasaareen Klaaran-
tielle, missä sitten viihdyttiinkin 19 vuoden ajan. Sen jäl-
keen käväistiin neljän vuoden verran Tapiolassa Espoossa ja 
nyt viimeiset viisi vuotta Pinni on viihtynyt  taas ”koto-

naan” Lauttasaaressa.  Toimisto on nyt kompakti 60-ne- 
liöinen avokonttori, jossa työskentelee yhteensä viisi hen-
kilöä vakituisesti. 

Erityisen käytännöllistä on, että tänä päivänä toimituk-
sen väki pääsee kätevästi ja nopeasti metrolla tapaamisiin 
Helsingin keskustaan, minne metro vie viidessä minuutissa.  

 
 

 

P
INNIN PERUSTAMISESTA asti Käher-
täjää julkaiseva Kähertäjäliitto suh-
tautui lehteen ja sen tekijöihin täysin 
kylmästi. Liitto eli 1980-luvulla omaa 
nousukauttaan, ja sillä oli jäsenistöä 
liki 10 000, ja se myös näytti kilpaili-
jakseen kokemalle Pinnille voimansa. 
Toimituksen alkuaikojen yhteyden-

otot tyssäsivät liiton puhelinkeskukseen, joka ei välittänyt 
puheluita eteenpäin ja jos sen teki, vastaaja heittäytyi ”kuu-
roksi” ja syytti huonoa linjaa. ”Ei kuulu”-vastaus tuli tu-
tuksi, samoin puhelinyhteyden katkaisut.  Liiton sen aikai- 
nen voimanainen Martta Laurén ei koskaan elämänsä ai-
kana suostunut puhumaan Pinnin edustajien kanssa, eikä 
hän myöskään tervehtinyt heitä messuilla tai muissa tapah-
tumissa. Päätoimittajan julkisiin lähestymisyrityksiin hän 
vastasi kuin kärpäsen huidontaan: poistuhan siitä, hys hys. 
(Laurén nimitti aina julkisesti Pinniä Finniksi, niin vihamie-
lisesti hän lehteen suhtautui.) 

Pinni ei missään vaiheessa kokenut liittoa tai sen lehteä 
kilpailijakseen, ja olisi heti alusta lähtien halunnut tehdä 
yhteistyötä, koska ”kenttä” on yhteinen. Näimme tehtä-
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vämme ja julkaisumme erilaisiksi, mutta toisiaan tukeviksi 
ja toivoimme avointa keskusteluyhteyttä. Sellainen myö-
hemmin löytyikin ja sinetöityi lopullisesti varatuomari 
Jouni Korhosen toiminnanjohtajakaudella, kun Pinni täytti 
15 vuotta vuonna 2002.  Hänen johdollaan yhteistyö vihdoin 
aukeni ja syveni.  Liitto muun muassa neuvotteli Pinnin ti-
laushinnasta huomattavan alennussopimuksen jäsenilleen.   

Pinnille se oli positiivinen suunnanvaihdos, sillä jossain 
vaiheessa 1990-luvun lopulla liitto oli ollut mukana kustan-
tamassa Ammattina Kauneus-lehteä, jolla kokeiltiin sel-  
keästi Pinnin markkinoita.  Lehteä ei montaakaan numeroa 
pystytty julkaisemaan, kun sen tekeminen vei enemmän 
rahaa kuin toi. Samoista syistä myös liiton pitkäikäisen Kä-
hertäjä-lehden julkaiseminen lopetettiin, ja  Hiusyrittäjät 
alkoi julkaista Hiusuutiset-jäsentiedotetta, jonka taittami-
sesta ja painatuksesta Pinni usean vuoden ajan huolehti. 
Tänä päivänä - ja viimeiset 20 vuotta - Pinnin ja Suomen 
Hiusyrittäjien välit ovat erinomaiset, ellei jopa ihan sydä-
melliset. Yhteistyötä ja keskustelua tehdään avoimesti ja  
rehellisesti. 

 

35
 VUODEN AIKANA 

HIUSALAN ehdot-
tomasti suurin pu-
heenaihe on ollut 
arvonlisävero, 
aiemmin liikevaih-
toverona tunnettu, 
jota ei tosin ollut 

palveluissa lainkaan. Pinnissä tämä on näkynyt lukuisina 
juttuina, keskusteluina sekä mielipide- ja pääkirjoituksina. 
Vuonna 1994 Suomi siirtyi arvonlisäveroon, ja verokannaksi 
tuli 22 %. Verotuksen keventämistä tai 
sen kokonaan poistamista vaadittiin 
useita vuosia. Vihdoin ajalla 1.1.2007–
31.12.2011 Suomi oli mukana EU:n mah-
dollistamassa kokeilussa, jossa kah- 
deksaan prosenttiin alennettua arvonli-
säverokantaa sovellettiin parturi-kam-
paamoalalla. 

Kokeilua ei jatkettu, ja päätöstä kriti-
soinutta hiusalaa  syytettiin omaan jal-
kaan potkimisesta (valtiovarainminis- 
teri Sauli Niinistö), kun veroalennus ei 
näkynyt palveluhinnoissa eikä se lisän-
nyt työllisyyttä.  

Hiusala on alv-asian kanssa yhdessä 
rintamassa edelleen vuonna 2022, ja 
vaatii päättäjiltä sen alentamista (Pinni 
nro 2/22 s. 70). Eli hiusalalla on kaikkia 
kiinnostava ja koskeva  ikuisuusaihe, 
jonka parissa Pinni työskenteli alkuai-
koinaan, jatkaa juhlavuonnaan ja var-
masti myös tulevaisuudessakin. Hiusalan todelliseksi 
akilleen kantapääksi kasvaneessa verotaistelussa olemme 
mielellämme mukana, sillä hiusammattilaisen tukijana 
Pinni on  vuosikymmeniä kestäneen valtakirjansa lukijoil-
taan saanut.  

PINNI  
Pinniä on kustanta-
nut 35 vuotta per-
heyhtiö Lareas Oy, 

jonka nimi tulee  
sanoista ladonta, 

repro ja asemointi. 
Kustantajana on 
toiminut alusta 
saakka Hannu        

Perkonsalo, jonka 
poika Jukka on       
toimitusjohtaja.  

Päätoimittaja  
Rainer Nyman on 

ollut mukana alusta 
asti, ja vakituisesti 
viimeiset 31 vuotta.

AIKAKONE
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”Sun huulet näyttää tosi hyvältä” sanoi kampaaja asiakkaalleen kesken  
hiustenpesun ja suuteli tätä. Rovaniemen hovioikeus tuomitsi maaliskuussa 

oululaisen kampaamoyrittäjän seksuaalisesta ahdistelusta.

Naisella oli teekuppi kädessään, kun mies otti 
häntä hartioista kiinni ja ehdotti, että ”Haluatko 
jatkaa siitä, mihin jäätiin”. 

Nainen kieltäytyi ja sanoi, ettei tullut tätä var-
ten vaan hiustenleikkuuseen, eikä tämä ole oikea 
paikka tällaiseen toimintaan. Hiukset leikattiin 
loppuun. Myöhemmin oikeudessa nainen kertoi, 
että tapahtuma oli oudoin hiusten leikkaustilanne, 
johon hän oli koskaan joutunut. 

 
Mies kiisti loppuun asti 

 
Oulun käräjäoikeudessa vastaaja kiisti rikoksen. 
Kampaajayrittäjä totesi, ettei edes tiedä mistä ta-
pahtumasta on edes kyse. Käräjäoikeus hylkäsi 
syytteen seksuaalisesta ahdistelusta. Oikeus totesi 
osapuolten kertomusten olevan täysin vastakkai-
sia. He olivat olleet kaksin. Ulkopuolista todistelua 
ei ole, joten on vain sana sanaa vastaan. 

Aluesyyttäjä ja nainen valittivat Rovaniemen 
hovioikeuteen. Hovioikeus järjesti uuden käsitte-
lyn, jossa kuultiin kolmea uutta todistajaa: tervey-
denhoitajaa, naisen äitiä ja tuttua. 

Oulun hovioikeudessa vastaaja totesi, ettei ollut 
ollut väitettynä päivänä siskonsa juhlan vuoksi 
edes töissä. Kyseinen, naista palvellut kampaaja oli 
ollut joku toinen. Hovioikeus ei tätä uskonut. 

Mieskampaaja painotti, ettei ole työuransa ai-
kana ahdistellut ketään. Tällä kertaa hän kuitenkin 
oli oikeuden mielestä ahdistellut, sillä kaikki ho-
vioikeudessa kuullut kolme todistajaa olivat tuo-
reeltaan tulleet tietoiseksi tapahtuneesta. 

Hovioikeus tuomitsi 33-vuotiaan kampaaja-
miehen 50 päiväsakkoon. Sakkoja tuomitun pitää 
maksaa 300 euroa ja korvata entiselle asiakkaal-
leen 800 euroa kärsimyksestä. 

 
Uutisen julkaisi ensimmäisensä Iltalehti.fi 14.3.

N
YT TUOMITTU KAMPAAMOYRITTÄJÄ 

oli kesällä 2019 kesken hiustenpesun 
suudellut yllättäen naisasiakastaan. 
Myöhemmin hän oli ottanut naista ol-
kapäistä kiinni ja ehdottanut jatka-
mista. Nainen oli kieltäytynyt ja  pois- 
tunut  paikalta. Seuraavana päivänä 
asiakas otti yhteyttä Nollalinjan neu-

vontapuhelimeen, josta hän sai kehotuksen ottaa yhteyttä Suo-
men Hiusyrittäjiin. Tämän nainen teki ja antoi tuoreeltaan 
tapahtumatiedot. Hän teki myös rikosilmoituksen. 

Nainen oli Oulussa työmatkalla, ja hän oli käynyt samassa 
kampaamossa kahdesti aiemminkin. Hän  valitsi tutun mies-
puolisen kampaajan, joka oli kerran aiemmin hänen hiuksensa  
käsitellyt. Käynnin alkupuoli meni normaalisti jutustellessa. 

Pesupaikalla kampaaja hieroi hoitoainetta naisen hiuksiin 

ja lähti takahuoneeseen aineen vaikuttamisen ajaksi. Kun kam-
paaja palasi pesupaikalle, hän  ryhtyi pöyhimään naisen hiuksia 
todeten samalla: ”Sun huulet näyttää tosi hyvältä, niitä tekisi 
mieli suudella”. 

Samassa kampaaja suutelikin naista, joka istui taaksepäin 
taivutettuna pesupaikkatuolissaan. Nainen kertoi myöhemmin 
oikeudessa, että oli ”jäätynyt totaalisesti” tilanteessa. Hän ei 
vastannut suudelmaan. Suudelma kesti naisasiakkaan mukaan 
kauan. 

 
Elämän oudoin hiusten leikkaustilanne 

 
Pakotetun suudelman jälkeen kampaaja huuhteli hoitoaineen 
pois ja laittoi pyyhkeen hiuksiin. Sen jälkeen kampaaja oli ky-
synyt, haluaako nainen teetä. Nainen sanoi voivansa ottaa. 
Kampaaja pyysi naista takahuoneeseen teelaatua valitsemaan. 

TEKSTI RAINER NYMAN  KUVAT FREEPIK

Seksuaalinen ja sukupuoleen  
perustuva häirintä 

 

SEKSUAALINEN ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa- 

arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä 

tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan 

seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasial-

lisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta      

erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai 

ahdistava ilmapiiri. 

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön suku-

puoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää    

ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tar-

koituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyy-

sistä koskemattomuutta ja 

jolla luodaan uhkaava, viha-

mielinen, halventava, nöyryyt-

tävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Seksuaalinen häirintä voi 

ilmetä ainakin seuraavin ta-

voin: sukupuolisesti vihjaile-

vat eleet tai ilmeet, härskit 

puheet, kaksimieliset vitsit 

sekä vartaloa, pukeutumista 

tai yksityiselämää koskevat 

huomautukset tai kysymyk-

set, pornoaineistot, seksuaa-

lisesti värittyneet kirjeet, 

sähköpostit, tekstiviestit tai 

puhelinsoitot, fyysinen kos-

kettelu, sukupuoliyhteyttä tai 

muuta sukupuolista kanssa-

käymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset, raiskaus tai sen yritys. 

 Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin 

tavoin: halventava puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen 

alentaminen, työpaikka- tai koulukiusaaminen silloin, kun se perustuu 

kiusatun sukupuoleen. 

 
Häirinnän lopettaminen 

 

Tärkeintä häirintätilanteissa on saada häirintä loppumaan. Mikäli häi-

rityn mielestä työnantaja, oppilaitos, etujärjestö tai tavaroiden tai pal-

velujen tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä käytettävissä 

oleviin toimiin seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän 

poistamiseksi siitä tiedon saatuaan, hän voi tasa-arvolain mukaan 

vaatia käräjäoikeudessa hyvitystä syrjinnästä. Hyvitystä on vaadittava 

kanteella kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta. 

Häiritsijä itse saattaa joutua rikoslain ja vahingonkorvauslain mu-

kaiseen vastuuseen teoistaan. Häirintä työelämässä voi täyttää myös 

työsyrjintärikoksen tunnusmerkit tai olla työturvallisuuslain vastaista. 

Jos seksuaalinen häirintä sisältää fyysisen koskemattomuuden tahal-

lisen loukkauksen, asiassa voidaan soveltaa myös rikoslain pahoin- 

pitely- tai seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä. Rikoslaissa on kri-

minalisoitu myös fyysinen seksuaalinen ahdistelu (Rikoslaki 20 luku 5 

a §).

 
Työelämän syrjintätilanteissa: 

Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luotta-
musmieheen ja selvitä oikeutesi. Tasa-arvoval-
tuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen 
jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neu-

vontaan. Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen 
 oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai        

asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä mak-
sullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen  

oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeuden-
käyntikulut. 

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen        
tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavus-

tajan oikeusapuun. 
Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, 

jos epäilet tulleesi syrjityksi. 
Lisätietoja: tasa-arvo.fi

EPÄILETKÖ SYRJINTÄÄ?

Mieskampaaja tuomittiin 
naisasiakkaan ahdistelusta 



Ihoa  
korjaava  
tehohoito

KAUNEUS

 Sudintaa ja säihkettä    Vi l len vitonen
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Hoidossa iholle levitetään alkupuhdistuksen jälkeen kuo-
riva V Carbon Film-naamio, jonka vaikutusaikaa vaihtele-
malla on helppo säätää hoidon lopputulosta. Hoito voi 
ajasta riippuen olla kevyen heleyttävä, voimakkaan kuo-
riva tai mitä tahansa näiden väliltä. Naamio neutraloi-

daan V Carbon Spray-seerumilla, joka lopettaa naamion kuorivan vaiku- 

tuksen.  
V Carbon Film-okluusionaamiossa 

vaikuttavina aineina taikojaan teke-
vät kasvihiilijauhe, manteli-, maito- 
ja feruliinihappoa sisältävä happo-
seos sekä inkivääri- ja lakritsiuutetta 
sisältävä antioksidanttinen ja ihon 
tulehdustiloja tehokkaasti rauhoit-
tava uute. 

V Carbon Spray neutraloi naamion 
kuorivan vaikutuksen ja kiinteyttää 
sekä kohottaa kasvoja. Suihkeseerumi 
sisältää Gabelline-yhdistettä, jolla on 
ihoa napakoittava ja ihon fysiologisen 
pH:n palauttava vaikutus. Hiilinaa-
miolla tehty kuorinta myös tehostaa 
seerumin imeytymistä ihoon ja see-
rumin kohottavaa vaikutusta.  

Tehokkaalla hoidolla on pitkä lista 
hoitoindikaatioita. V Carbon System 
vähentää ja madaltaa hienoja juon-
teita ja ryppyjä, supistaa laajentu-
neita ihohuokosia, vähentää aknea, 
arpeumia ja aknen jälkeisiä pigment-
timuutoksia, poistaa kuollutta iho-
solukkoa eli kuorii ihoa, stimuloi ihon 
omaa kollageenituotantoa, parantaa 
ihon tekstuuria, kohottaa ihoa sekä 
syväpuhdistaa ihohuokosia vähen-
täen mustapäitä.  

Sanalla sanoen tehokkaasti ihoa 
korjaava hoito ja vain 30 minuutissa. 
Oikein valitut tehokkaasti kosteutta-
vat kotihoitotuotteet viimeistelevät 
tehokkaan hoidon.  

 

V Carbon System on mielenkiintoinen yhdistelmä kasvihiiltä, 
erilaisia happoja, ihoa hoitavia ja vahvistavia antioksidantteja 
ja ihoa kohottavaa Gabelliinaa.  
   Hoitokokonaisuus on suunniteltu erityisesti korjaamaan 
ikääntymisen merkkejä ja arpia paitsi kasvoilla, myös kaulalla, 
dekolteella ja vartalolla. Onpa hoidolla saatu napakoitettua hi-
venen myös runsaasta laihtumisesta johtuvaa löysää ylimää-
räistä ihoa. Hoito kiinteyttää ja kohottaa ihoa välittömästi sekä 
parantaa ihon rakennetta jo yhdellä hoitokerralla, sarjahoi-
dosta puhumattakaan. 

Palstan pitäjä VILLE ÄIKÄS on  SKY-CIDESCO-erikoiskosmetologi, meikkaaja-maskeeraaja, kauneudenhoito- ja  
kosmetiikka-alan konsultti, ikuinen uuden tiedon metsästäjä, joka rakastaa suklaata, vihreää teetä, kirjoja          
kaikissa muodoissa ja kissavideoita. www.villeaikas.com

IHON TEHOHOITOA  
PIENESSÄ PAKETISSA 
 

1. Sothys NoctuelleTM Capsules Rénovat-

rices Jeunesse-kapseleista saat ihollesi 

juuri oikean määrän puhdasta c-vitamiinia. 

Kuuriluonteisesti iltaisin käytettävä teho-

seerumi kirkastaa ja napakoittaa ihoa,  

madaltaa pieniä juonteita sekä häivyttää 

pigmenttimuutoksia. Pakkauksessa olevat 

kapselit riittävät noin kahden kuukauden 

kuuriin. 60 kpl n. 155 €. 

 

2. Darphin Ideal Resource Youth Retinol 

Oil Concentrate-öljykapseleissa retinoli on 

yhdistetty ihoa ravitsevien ja kosteuttavien 

kasviöljyjen kanssa. Ne tasoittavat ihon 

pintaa, kirkastavat ihoa sekä silottavat 

juonteita ja ryppyjä samalla kun retinoli vil-

kastuttaa kollageenintuotantoa. Käytetään 

iltaisin 30 päivän kuurina kasvoille ja sil-

mänympärysiholle. 60 kpl sh. 109 €. 

 

3. Toskani Anti-ageing + HA Topical Am-

poule-hoitoampullit sisältävät ihon ikään-

tymistä ehkäiseviä, kiinteyttäviä ja nuo- 

rekkuutta ylläpitäviä peptidejä ja kasvute-

kijöitä, tehokosteuttavaa hyaluronihappoa 

ja ihoa vahvistavia probiootteja. Ampullit 

häivyttävät juonteita ja väsymyksen merk-

kejä sekä kiinteyttävät ja kirkastavat ihoa. 

15 kpl 59 €. 

 

4. Gernetic Tenseur flash-tehotiiviste      

uudistaa ja uudelleenrakentaa epidermistä 

sekä korjaa erityisesti syviä juonteita ja 

ryppyjä. Tehotiivisteessä on myös nuo-

ruushormonia muistuttavaa biomimeet-

tistä peptidiä, joka vähentää solutuleh- 

dusta edistäviä tekijöitä. Time release-   

teknologia vapauttaa vaikuttavat aineet 

iholle tasaisesti koko päivän.            

Viikon kuuri 7 x 2 ml 32 €. 

 

5. Phyris See Change Caps-seerumi-       

kapselit antavat iholle pehmeän tunteen ja 

nuorekkaan hehkun, vahvistavat ihon      

toimintaa ja hoitavat erityisesti kuivaa ihoa 

tehokkaasti. Seerumi tasoittaa ihon pintaa 

ja tukee ihon omaa kosteudensitomiskykyä. 

Kapseleissa on muun muassa keramideja, 

marula-öljyä ja makroleväuutteita.  

32 kpl 75,50 €.  
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KUVAT SHUTTERSTOCK, FREEPIK JA VALMISTAJAT

Ho ito

V Carbon System muun muassa vähen-

tää ja madaltaa hienoja juonteita ja   

ryppyjä, supistaa laajentuneita ihohuo- 

kosia, vähentää aknea, arpeumia ja 

aknen jälkeisiä pigmenttimuutoksia. 

4

http://www.villeaikas.com


H
ANNELE AALLOS kuvaa itseään omista-
mansa Baroque-koulun sivuilla: ” Olen rat-
kaisukeskeinen, elämänmyönteinen, ta- 
voitteellinen ja tehokas.” Nämä ominaisuudet 
voi allekirjoittaa jo lyhyenkin tuttavuuden 
jälkeen, sillä Hannelesta loistaa ammatti-

taito, omistautuminen ja järjestelmällisyys erityisesti silloin, 
kun puhutaan hänen perustamastaan kosmetologikoulu Ba-
roquesta.  

– Perustin koulun, jotta saan opettaa kuten haluan ja juuri 
niin monta tuntia per oppilas kuin haluan. Minun luonteellani 
koulusta ei voi päästää läpi oppilasta, jonka osaaminen on jo-
tain sinne päin. Haluan tehdä asiat paremmin ja siksi ylipää-
tänsä lähdin yrittäjäksi 30 vuotta sitten, Hannele kertoo 
kahvikupposen äärellä helsinkiläiskahvilassa. 

Hannele Aallos on SKY-kosmetologi (EAT), opettaja ja 
Anna Lotan PRO -tuotesarjan maahantuoja. Kauneudenhoi-
toalalla hän aloitti vuonna 1986 eri maahantuontiyritysten 
tuotekouluttajana ja markkinoinnissa, yrittäjänä Hannele on 
toiminut vuodesta 1991. Ennen oman kosmetologikoulu Ba-
roquen perustamista Tampereelle vuonna 2016 veti Hannele 
Beauty Bar -kauneushoitoloita Helsingin Kampissa, Etu-
Töölössä ja Espoon Olarissa. 

– Niin, ja onhan minulla parturi-kampaajankin koulutus, 
jonka suoritin Esa Kokko Oy:n koulussa vuonna 1995, Han-
nele heittää kuin hänellä olisi vielä paljon muitakin ”puoli 
unohdettuja” ammattinimikkeitä takataskussaan. 

– Mottoni on, että minkä ihminen on keksinyt, sen minä-
kin voin oppia. Eli olen aina halunnut ottaa haasteita vastaan 
ja jos en ole jotain osannut, olen sen opetellut, Hannele sanoo.  

 
VAIKKA HANNELELLA ON osaamista moneen ammattiin, ha-
luaa hän keskittyä vain yhteen. Ja siihen sitten täysillä ja am-
mattiylpeydellä. 

–  Suoritin parturi-kampaajan tutkinnon, jotta laman jäl-
keen olisi enemmän töitä. Luonteellani tämä ei kuitenkaan 
onnistunut, sillä en osannut tehdä täysillä kahta eri ammat-
tia. Kuinka monessa asiassa ihminen voi olla todella hyvä? 
Mielestäni jos haluaa olla todella hyvä kampaaja, ottaa se 
aikaa ja vaivaa pois siltä toiselta ammatilta eli tässä tapauk-

Kauneusalan moniosaaja Hannele Aallos on toiminut yrittäjänä yli 30 vuotta. 
Ura kauneusalalla on vienyt Hannelea toimistohommista hiusalalle, kosmeto-

logiksi, opettajaksi ja maahantuojaksi. 

TEKSTI JA KUVA  PIA PAALASVUO

sessa kauneudenhoidosta. Sama toisin päin, Hannele miettii. 
Samaa ajatusmaailmaa hän pitää yllä kauneuskoulussaan, 

missä opettaa vain maksimissaan kuuden hengen pienryh-
missä. 

– Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen opetuksen ja sen, 
että oppilas saa opetusta hänen tarvitsemansa ajan. Olen vaa-
tiva opettaja. Opiskelijalla pitää olla tietyt harjoitusmäärät 
tehtynä ennen kuin voi tulla seuraavalle kurssille. Ja paikalla 
pitää olla silloin, kun minä opetan. Oppitunneilla ei syödä, 
työpuvut on päällä ja paikalla pitää olla ajoissa. Nämähän ovat 
siis ihan perusasioita työelämässäkin.  Meiltä ei valmistu, 
ellei osaa ammattimaisesti kaikkea tutkintoon kuuluvaa, 
Hannele varmistaa. 

 
BAROQUESTA ON VALMISTUNUT tähän mennessä 26 oppi-
lasta. Se, että näistä 25 on yhä alalla kertoo sitoutumisesta 
ammattiin heti ensi metreiltä. 

–  Olen valinnut opiskelijamme henkilökohtaisten haas-
tattelujen perusteella, joten opiskelijamme ovat aina olleet 
todella motivoituneita ja se on näkynyt sekä opiskelussa että 
menestymisessä alalla, Hannele kertoo. 

Tosin Baroque hakeutui opintotuen piiriin vuonna 2020, 
mikä toi hakuprosessiin omat haasteensa. 

– Tämähän on referenssi, että opiskelijamme ovat Kelan 
opintotuen piirissä, koska Kela tutkii todella tarkkaan koulu-
tuksen tarjoajan ja koulutuksen tason. Valmennusohjel-
mamme on jopa laajempi, kuin Opetushallituksen määrit- 
tämät Hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnon perusteet 
ihonhoidon osaamisalalla ovat. Mutta samalla opintojen pa-
riin saattaa hakeutua opiskelijoita, joilla motivaatio ammat-
tiin ei ole niin kova, Hannele sanoo ja kertookin suun- 
nittelevansa pääsykokeiden ottamista jälleen käyttöön opis-
kelijaksi haluaville.  

Oman maahantuonnin Anna Lotan PRO -sarjalla Hannele 
aloitti kolme vuotta sitten. Liiketoimintakaupalla hankitulla 
tuotesarjalla oli silloin viisi jälleenmyyjää, nyt niitä on 35.  

– Sarja on tavoitteellista ihonhoitoa hakevan kosmetolo-
gin työväline. On ollut ilo nähdä, kuinka sarja on saanut erin-
omaisen vastaanoton, Hannele kertoo. 

TAVOITTEELLINEN  
JA TEHOKAS

Kauneusalan maahantuoja, 

yrittäjä ja opettaja Hannele 

Aalloksen pitää kiireisenä 

oman Baroque-koulun ve-

täminen sekä Anna Lotan 

PRO -sarjan maahantuonti. 

KAUNEUSAMMATISSA
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KAUNEUSHOITO

HydraFacial on ihonhoitoteknologia, jossa 
iho puhdistetaan, kuoritaan, ihohuokoset 

tyhjennetään ja tehoaineet  
syötetään syvälle ihoon kivuttomasti lait-
teella. Tuloksena raikas, puhdistettu iho – 

ja mikä parasta, tulokset näkyvät heti. 
 
 

I
HOHUOKOSTEN puhdistus tehokkaasti, hellävaraisesti ja 
kivutta. Tämä on totta, kun puhdistus tehdään Hydra-
Facial ihonhoitomenetelmällä. HydraFacial-laitteella teh-
tävä hoito puhdistaa, kuorii, poistaa mustapäät ja val- 
kopäät ja syöttää tehoaineet syvälle ihoon. Laitteen      
tehokkaalla alipaineimulla imetään ihosta kerääntyvä 
ehostus, ihon eritteet, lika, haitalliset mikrobit sekä yli-

määräiset hoitonesteet erilliseen jätesäiliöön. Puhdistavaan ja kos-
teuttavaan pe- 
rushoitoon voi-
daan lisätä tehoja 
erilaisten hoito-
päiden ja patruu-
noiden avulla. 

Kauneuskes-
kus Fenixissä 
HydraFacial-hoi-
toja on tehty pari 
vuotta.  

– Ihon puh-
distus on kaiken  
a ja o, ja Hydra-
Facial-hoitona 
puhdistus on      
tehokas, nopea ja 
tulokset ovat 
nähtävillä heti 
niin kasvoissa 
kuin laitteen      
jätesäiliössäkin, 

mihin laite imee 
iholta kaiken yli-
määräisen. Hydra-

Facial-hoito on yksi suosikeistamme Fenixissä, kosmetologi Elisa 
Siivonen Kauneuskeskus Fenixin Kauniaisen liikkeestä kertoo. 

HydraFacial-hoito voidaan tehdä 30 minuutin kosteuttavana ja 
puhdistavana perushoitona tai 5-20 minuuttia pidempänä hoitona    
lisäoptioilla ihon kunnon ja asiakkaan toiveiden mukaan.  

Elisa teki Pinnille näytehoidon käyttäen sekä HydraFacial-hoito-
tuotteita että Fenixin maahantuomaa Image Skincare -sarjaa. 

 
 

Ihon imurointi

TEKSTI PIA PAALASVUO  KUVAT JUKKA PERKONSALO
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1. Iholta puhdiste-
taan manuaali- 
sesti meikki ja 
epäpuhtaudet 
ennen laitehoidon 
aloittamista Image 
Skincaren Orme-
dic-puhdistusgee-
lillä.

2. Iho kuoritaan käyttäen 
HydraFacial-hoitopäätä. 
Hoitopää sekä kuorii 
ihoa, että syöttää ihoon 
seerumeita Activ-4 ja 
Beta-HD. Tässä käytetään 
kahta eri seerumia, 
koska iho on rasvainen ja 
tukkeutunut. Iho kuori-
taan laitteella läpikotaisin 
kaksi kertaa kasvojen 
keskiosasta poispäin 
suuntautuvin vedoin. 
3. Ihon happokuorinta. 
Iholle levitetään hoito-
päällä glygoli- ja salisyy-
lihappoa sisältävää 
GlySal Peel 15% -happoa. 
Levitys aloitetaan ne-
nästä ja T-alueelta.  
4.-5. Ihohuokoset tyhjen-
netään pienellä hoito-
päällä, joka samalla 
syöttää ihoon seerumia 
Beta-HD ja Aktiv-4. Elisan 
otteet ovat napakat ja 
varmat, mutta rauhalli-
set. Ihohuokoset puhdis-
tuvat tyhjiksi alipaine- 
imulla.  Kasvot neutrali-
soidaan viileällä vedellä. 
6.-7. Ihoon syötetään 
suurella hoitopäällä 
ikääntyvän ihon hoitoon 
tarkoitettua Dermabuil-
der-tehoampullia. Ampul-
lin tehoaineet muun 
muassa stimuloivat kolla-
geeni- ja elastiiniproteii-
neja.  
Toinen vaihtoehto olisi 
ollut käyttää Britenol-
seerumia, joka on tarkoi-
tettu värihäiriöiselle 
iholle.  
8. Hoidon viimeisessä  
laitehoitovaiheessa ihoon 
syötetään kahteen ker-
taan Antiox-seerumia. 
Seerumia levitetään kun-
nes iho ei ota sitä enää 
vastaan. 
   –  Jollain asiakkailla 
kosteusköyhä iho imee 
seerumia rutkasti. Jos 
iho taas on paremmassa 
kunnossa, huomaa aika 
pian, että seerumi jää 
pyörimään ihon päälle, 
eikä enää ota sitä vas-
taan, Elisa kertoo. 
 

9.-12. 
HydraFacial-
hoito viimeistel-
lään Image 
Skincare tuot-
teilla:  
Iluma Intense 
Brightening -see-
rumilla, Preven-
tion+ Daily 
Ultimate Protec-
tion -kosteusvoi-
teella SPF50+, 
Vital C Hydrating 
Eye Recovery -
geelillä sekä      
Balancing Lip En-
hancement 
complex -huu-
livoiteella.

Kosmetologi Elisa Siivonen Kauneuskeskus Fenixin 
Kauniaisten liikkeestä teki Pinnille HydraFacial esi-
merkkihoidon käyttäen hoidon tukena Fenixin  
maahantuomaa Image Skincare -sarjaa. 



Ammattilaisten  
käyttöön suunniteltuja 
BO LASH SYSTEM Lash Lift-tuotteet 
ovat erittäin helppoja käyttää.       
Vaikutusaika vain 4 minuuttia  ja 6 
minuuttia,  tulos on hyvin pysyvä. 
Kestovärjäys on helppo tehdä Lash 
Liftin yhteydessä. Tuotteet valmis-
tettu Euroopassa. Vain ammattilai-
sille.  
NSI BALANCE ELITE geelit ovat  uu-
sinta geeliteknologiaa. Erittäin help-
poja käyttää, useita sävyjä myös 
peittäviä Masque geeli-sävyjä. Ja li-
säksi hinta on kohdallaan.  Tuotteet 
valmistettu USA:ssa. Vain ammatti-
laisille.   

  Lisää tietoja NailStation-NSI Fin-

land asiakaspalvelu@nailstation.fi tai 0405561260, www.nailstation.fi 
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PEILIPÖYTÄ

Silikoninen naamiosivellin 

Duroyn kaksipäinen, napakka silikonisivellin paksujen            

voiteiden ja kasvonaamioiden levitykseen. Siveltimen päät voi 

irrottaa puhdistusta varten. 

Tiedustelut: info@duroy.fi, 040 7778400, www.duroy.fi

Nosta silmäpeli uudelle tasolle 
Nosta silmäpelisi uudelle tasolle make-up artist Fer-

nando Hervaksen kehittämillä silmämeikkikynillä. Tee 

päivämeikistä intensiivinen tai iltameikistä dramaatti-

nen. Korosta silmiäsi pehmeästi liukuvilla kynillä, joissa 

on argan- ja kookosöljyä sekä kandelillavahaa. Nämä 

eivät raavi herkkiäkään silmiä. Valitse musta, ruskea tai 

nude-väri. Vegaani ja eläinkokeeton. Silkin Duo Pencil 

Sharpener -teroittimella pidät kynät terävinä. Pyydä tar-

jous. 

Maahantuonti ja myynti La Nina Oy, nina@lanina.fi,  

p. 050-5911431 

Tervetuloa, Moyra 
Uutena tuotesarjana valikoimaamme 

on tullut Moyra -kynsituotesarja. 

Tuotesarjasta löytyy laajasti kynsitu-

otteet erilaisiin tarkoituksiin. Esitte-

lyssä Moyran Gel Look kynsilakka, 

joka on ilmakuivatteinen ja nopeasti 

kuivuva kynsilakka. Antaa geelilak-

kamaisen lopputuloksen ja upean 

kiillon. Saatavilla 12 varastosävyä, 

valikoimaa täydennetään sesonkisä-

vyillä vuodenaikojen vaihtuessa.  

Kinnunen Oy, 010 680 1000,             

tilaukset@kinnunen.fi, 

www.kinnunen.fi

ILMOITUSTAULU

MYYNNISSÄ HYVÄKUNTOINEN  
PARTURI-KAMPAAMO  

ESPOON ALA-KIVENLAHDESSA.  
Toiminut vuodesta 1986. 

Hyvä liikepaikka, edullinen vuokra,  
55m2, 3-4 asiakaspaikkaa,  

2 pesupaikkaa.  
Iso asiakaskunta. 

Jos kiinnostuit ota yhteyttä:   
Henna Turunen, p. 0400 705 223 

 
MYYDÄÄN KAMPAAMO  
KALUSTEINEEN 68,5 M2  

HELSINGIN KRUUNUNHAASSA 
RAUHANKATU 6. 

 KARI TALMA 
GSM +358 400 475 579 

kari.talma@suomiforum.com 
 

Intensiivinen sävy  
ja pysyvä pigmentti 

Tiesithän, että kauneushoitoloissa ja kam-

paamoissa suureen suosioon nousseet 

Fenix Beautyn omat kestovärit ovat saata-

villa kaikille hius- ja kauneusalan ammatti-

laisille.  

     Tuotteet ovat korkealaatuisia EU:ssa    

valmistettuja luotettavia kestovärejä, jotka 

ovat saaneet kiitosta intensiivisestä sävys-

tään ja pysyvästä pigmentistään. Ruskea on 

ruskea, musta on musta ja kaikkien värien 

sävyt toistuvat ripsissä kulmissa juuri niin 

kuin on tarkoitettukin. Tuotteiden erittäin 

kilpailukykyinen hinta ei varmasti liene 

myöskään pahitteeksi. Samaan tuoteper-

heeseen on saatavilla myös nestemäinen 3 

% hapete sekä suojalappuvihko.  

Tiedustelut: Fenix Beauty Oy, Kalevankatu 

11, Helsinki. www.fenixbeauty.fi

Kolme ripsimallia 
eri tilanteisiin 
Lash Box Lashes Dream Kit ripsipakkaus 

sisältää kolme ripsimallia eri tilanteisiin 

sekä kirkkaan kiinnityslinerin.  Tuotteet 

ovat hypoallergeenisia,  eivät sisällä liimaa, 

magneetteja tai allergeeneja. Lash Box-ir-

toripset antavat tehokkaasti ilmettä, tuu-

heutta ja extra pituutta omille luonnollisille 

ripsillesi, ne sopivat kaikille silmän  muo-

doille ja ne ovat helppo säätää silmiiin sopi-

viksi leikkaamalla.  

CLASSIC-malli sopii jokapäiväiseen 

käyttöön. DATE -malli on Classic ja Party 

mallien välimuoto. PARTY - näyttävä ja run-

sas malli sopii juhliin ja tilanteisiin kun kai-

paat runsasta voluumia ripsiisi. 

Tiedustelut: hey@sbbeauty.fi, sbbeauty.fi 

Tämän hetken  
kuumimpiin meikkitrendeihin 
Uutta Suomessa: meikkisarja BPerfectin valikoi-
masta löydät tuotteet tämän hetken kuumimpiin 
meikkitrendeihin. Monipuoliset luomiväripaletit,  
ihon kuulaaksi tekevät pohjustajat sekä peittävät 
CHROMA-meikkivoiteet,  jotka lanseerattiin helmi-
kuussa ja myytiin heti loppuun ympäri maailman.  
Kaikki tuotteet ovat Cruelty Free.  

Pohjoismaissa vain: BACKSTAGE BEAUTY  

p. 044 771 2000, info@backstagebeauty.fi, 

www.backstagebeauty.fi, @backstagebeautyfi 

mailto:asiakaspalvelu@nailstation.fi
http://www.nailstation.fi
mailto:info@duroy.fi
http://www.duroy.fi
mailto:nina@lanina.fi
mailto:tilaukset@kinnunen.fi
http://www.kinnunen.fi
mailto:kari.talma@suomiforum.com
http://www.fenixbeauty.fi
mailto:hey@sbbeauty.fi
mailto:info@backstagebeauty.fi
http://www.backstagebeauty.fi


tuksissa. Mieleenpainuvimmat koulutukset 
on kuitenkin ollut New Yorkissa Tigi Aca-
demy:lla, jossa olen vieraillut kaksi kertaa. 
 Miten käytät sosiaalista mediaa hyödyksesi? 

 Käytän sitä yhteyden luomiseen, markki-
nointiin ja tietysti työni ja brändini esille tuo-
miseen. Saan sieltä myös paljon ideoita ja 
inspiraatiota omaan tekemiseeni. 
Onko sinulla luottovalokuvaajaa?  

Antti Moilanen on ottanut hienoimmat hius-
kuvani. Hän on todellinen moniosaaja ja meillä 
on ollut aina hauskaa tehdä yhdessä erilaisia ku-
vauksia. Samalla olen ymmärtänyt, 
kuinka lastenkengissä oma osaami-
seni on tällä saralla. 
Olet ollut mukana tekemässä tv-ohjel-

mia, kuten Diiliä. Kuinka päädyit tähän työhön?  
     Kuulin, että Jaajo Linnonmaa oli sanonut      
radiossa etsivänsä itselleen parturia. En mietti-
nyt sitä sen enempää, vaan laitoin viestiä Face-
bookin kautta. Hän vastasi ja sovittiin hiusten- 
leikkauksesta. Sen jälkeen minusta tuli hänen 
luottoparturinsa ja sitä kautta olen päässyt        
Diilin kuvauksiin. (9)  
Unelmasi työuralla?  
      Haluan jättää oman jälkeni tälle alalle. Miesten hiuksiin ei 
olla syvemmin keskitytty Suomessa, joten haluan toimia 
siinä jonkinnäköisenä pioneerina, varsinkin modernissa 
parturoinnissa. Ajattelen silti, että olen vasta alussa ja mi-
nulla on vielä paljon annettavaa. Tulevaisuus näyttää mihin 
se vie. 
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Millaisia parturitöitä teet mieluiten?  
Tykkään tehdä ihmisten omaan tyyliin, persoonaan ja pään 

malliin sopivia leikkauksia. Pyrin saavuttamaan asiakkaideni 
kanssa sellaisen luottamussuhteen, että saan toteuttaa näke-
myksiäni suhteellisen vapaasti. Monella elämä on kiireistä ja he 
arvostavat, kun ammattilainen miettii asiat heidän puolestaan. 
(1) 
Oletko ensisijaisesti parturi? Miksi näin?  

Leikkaus- ja viimeistelytekniikoissani sekoittuu vahvasti 
kampaajan ja parturin elementit, eli puhutaan ”modernista par-
turoinnista”. Olen viimeiset vuodet fokusoitunut selvästi enem-
män miesten hiuksiin. On hyvä ottaa alue kerrallaan, missä 
haluaa mennä eteenpäin ja kehittyä. Erikoistumalla johonkin on 
myös helpompi erottautua ja lisäksi saa tehdä sitä, mistä oikeasti 
tykkää. 
Kilpaileminen hiusalalla. Kiinnostaako?  

Kilpaileminen kiinnosti enemmän urani alkupuolella, kun se 
oli tehokas keino saada näkyvyyttä ja sitä kautta asiakasvirtaa. 
Tänä päivänä siihen on toinenkin työkalu, joka on sosiaalinen 
media. Kuvakilpailut ovat hauskoja ja niihin osallistun ajoittain. 
Sain itse olla tuomarina tänä vuonna Helsinki Hair Openissa ja vii-
meisessä HOF Shot -kuvakilpailussa.  
Mitä mitalisijoja olet saavuttanut?  

American Crew All-Star Challenge maan voittaja 2021                   
ja 2020, European casual style/fashion 2014 1. sija, Euro-             
pean business style/technical 2014 3. sija, Helsinki Hair                    
Cup 2012 1. sija.  (2) 

Idolisi hiusalalla?  
Vaikea löytää suoria idoleita, mutta on 

paljon tekijöitä, joita katson ylöspäin ja 
arvostan. Yksi on brittikollega James  Be-
aumont, jonka taiteelliseen tyyliin voin 
samastua. Hän toimi mentorinani, kun 
aloin kouluttamaan, auttoi ja opasti kai-
kessa mahdollisessa. (3) Ensimmäinen 
kunnon parturikoulutus, johon aikoi-
naan osallistuin, oli Antero Lahtisen 
pitämä. Voi siis  sanoa, että Antero loi 
ensimmäisen kunnon perustan mies-
ten hiustenleikkauksilleni. (4) 
Luottokampa ja -harja?  

YS Parkin kammat (5) ja Uppercut    
Deluxe Quiff Roller-harja. 

 Luottohiusvärisarja?  
Parhaat sävyt vaalennettuihin hiuk-

siin saan Sassoonin (6)  väreillä. Miehille 
luonnolliseen tummentamiseen käytän 
paljon Four Reasons Luxima Express -
sarjaa. (7)  
Erityiset top 5 luottomuotoilutuotteet?  
      Sebastian Texture Maker, Sebastian 
Microweb Fiber, Paul Mitchell Super 
Spray, Kérastase Elixir Ultime hiusöljy, 
(8) vesi! 
Missä koulutuksissa käyt?  

Sosiaalisesta mediasta löytyy nykyään 
loputtomasti opetusvideoita, joka on 
hieman muuttanut tapaa käydä koulu-

 

IISAKKI NUMMI  
Miesten hiusten Art Director 

(Prof Helsinki), moderni parturi, 

kampaaja, kouluttaja. 

Työskentelee:  

Prof Hair Design Helsinki, 

Tinos Hair Design Rauma ja 

kouluttajana omalla nimellä. 

Sosiaalisen median kanavat: 

IG @iisakkinummi 

Alalla 15 vuotta. 

Koulutus:  

Great Cut Academy  

Tampere. 

 

”FOKUSOIDUN 
MODERNIIN  

PARTUROINTIIN”

TEKSTI PIA PAALASVUO 

KUVAT ANTTI MOILANEN, PINNIN ARKISTO,   

NELONEN, FREEPIK JA VALMISTAJAT

5

6

3

2

7

4

www.schwarzkopf-professional.fi

PALVELUJA NETISSÄ

1

8

9

Kuvassa Iisakki 
tekee mallia 
(Hugo Friman) 
American Crew 
All-Star Chal-
lenge kilpailuun. 
Antti Moilanen 
hoiti kuvauspuo-
len.

http://www.schwarzkopf-professional.fi
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H
IENOA, ETTÄ KORONASTA huolimatta 
ihmiset uskaltautuivat liikenteeseen. 
Tapahtumassa oli aistittavissa aito ja 
vilpitön jälleennäkemisen riemu, sekä 
välittäminen. Ilmassa oli tunnetta siitä, 
että kuuluu johonkin ja että me kaikki 
olemme selvinneet vastoinkäymisistä 

tähän pisteeseen asti. Myös Wanhan sataman miljöö sai run-
saasti kiitosta niin näytteilleasettajilta kuin messuvierailta-
kin, Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Marja Pah- 
kala kertoo. 

Hair & Beauty -messujen järjestäminen oli Hiusyrittäjille 

jännittävä ja suuntaa näyttävä teko. Erityisesti koronavuosien 
jälkeen ei ollut itsestään selvää, että kaksipäiväinen tapah-
tuma saisi väen liikkeelle. Bränditaloja oli messuosastojen 
kera mukana 39 ja messulipun ostaneita 750. Paikalle oli     
odotettu päiväkohtaisesti 1500 vierasta.  

–  Paikalle olisi toivottu huomattavasti enemmän ihmisiä, 
kuin mitä paikalle lopulta pääsi. Koronapandemia sekä pää-
tään nostellut norovirus pitivät osan alan ammattilaisista yhä 
kotiovien sisäpuolella, Hiusyrittäjien järjestösihteeri Tiina 
Haapapuro kertoo. 

Kiinnostusta messuja kohtaan riittää niin paljon, että ensi 
vuoden messuviikonloppua suunnitellaan jo samaan ajan-

kohtaan, maaliskuun puoliväliin.  
– Haluamme jatkossakin järjestää messutapahtumia, 

joissa huolehditaan ammattilaisten ammatillisen osaamisen 
kehittämisestä ja samalla tuodaan esiin bränditaloja, uutuuk-
sia, muotia ja luodaan alalle erittäin tärkeää yhteishenkeä. 
Nostamme esiin myös alan vaikuttajia ja annamme arvos-
tusta alan pioneereille, jotka pyyteettömästi työskentelevät 
alan kehittämisen eteen, Pahkala sanoo. 

– Lisäksi haluamme boostata bränditaloja, jotka rohkeasti 
lähtevät mukaan ja panostavat omalta osaltaan täysillä sii-
hen, että meillä olisi tulevaisuudessakin tällaisia tapahtumia. 
Meillä on suunnaton kiitollisuus kaikkia mukana olleita koh-
taan, jokainen heistä teki omalta osaltaan tästä tapahtumasta 
mahdollisen, Marja Pahkala kiittelee. 

Hair Open 22 -kilpailuissa  
loistettiin ammattitaidolla 
 
MESSUPERJANTAINA KILPAILTIIN Hair Open 22 Cover Photo 
-sarjassa. Sekä ammattilaisille että opiskelijoille avoimeen 
valokuvakilpailuun piti toteuttaa lehden kansikuvaksi sopiva 
työ. Työ tuli viimeistellä livenä kilpailuareenalla.  Cover Photo 
-sarjan voitti Minna Peltonen. Mallina toimi Inka Sopanen 
ja valokuvaajana Riika Kastelehto – Saari Visuals. Toiseksi 
sijoittui Elina Kymäläinen, mallina toimi Kami Nya ja työn 
kuvasi Laura Tammisto. Kolmanneksi sijoittui Huyen Hoang, 
mallina toimi Thanh Tam Huynh ja työn kuvasi Ponki Phan. 
(Kuva 1.) 

Lauantaina palkittiin kilpailijat sarjoissa Perfect Balayage, 
Bridal Beauty ja Fantasy. Perfect Balayage -livekilpailussa 
mallille tuli luoda muodikas ja kaupallinen väri ja kampaus 
pitkiin avoimiin hiuksiin. Viimeistelyn tuli olla avoin, sulava, 
ilmava ja tämän hetken muodin mukainen. Sarjan voitti Julia 
Grigoryeva, Fm-hair -liikkeestä Helsingistä. Hopeaa voitti 
Viktor Semenov, European Hair Service -liikkeestä Helsin-
gistä ja pronssia Maiju Korhonen, Parturi-kampaamo Boos-
tista Kouvolasta. (Kuva 2.) 

Hair Open 22 Fantasy-kilpailusarjassa suurin osa työstä 
tehtiin ennakkoon. Kilpailijat olivat valmistelleet upeat tai-
deluomuksensa lähes kokonaan hiuksesta. Kilpailun tee-
moina toimivat tänä vuonna luonto ja ekologisuus. Sarjan 
sekä kultaa että hopeaa voitti Sari Launis parturi-kampaamo 
Sari Launiksesta Tampereelta. Pronssia voitti Marjo Manni-
nen, Studio Bobista Järvenpäästä. (Kuva 3.) 

Hair Open 22 Bridal Beauty -kilpailusarjassa tuli luoda 
muodikas ja kaupallinen morsiuskampaus ja kaunis, morsia-
melle sopiva kokonaisuus. Tuomaristo arvioi kampauksen 
muodon, siisteyden ja teknisen toteutuksen sekä kokonai-
suuden. S     arjan voitti Maiju Korhonen, Parturi-kampaamo 
Boostista Kouvolasta. Hopeaa voitti Henna Vistinmäki Tmi 
Henna Vistinmäestä Hyllykalliosta ja pronssia sai Raisa 
Bregzina European Hair Service -liikkeestä Helsingistä.  
(Kuva 4.) 

Kisasarjojen tuomaristossa toimivat  kahden päivän ai-
kana Kati Suokas, Marja Sillanpää, Kati Metso, Laura Aalto-
nen ja Sanna Ruskomäki, joka toimi myös päätuomarina. 

 
 
 

HAIR & BEAUTY HERÄTTI 
HIUSALAN KEVÄÄSEEN
Suomen Hiusyrittäjät järjesti maaliskuussa Helsingissä Wanhassa 

Satamassa Hair & Beauty Finland -messut. Kahtena messupäivänä 
kilpailtiin Hair Open 22 -kilpailusarjoissa, nähtiin hiusnäytöksiä,  
kuultiin asiantuntijaluentoja ja saatiin tutustua lukuisten messu-

osastojen tarjontaan. Ja voi sitä ilon määrää, mikä pulppusi messu-
vieraista, kun pitkän ajan jälkeen päästiin vihdoin tapaamaan alan 

ihmisiä livenä.

TEKSTI PIA PAALASVUO  KUVAT  JUKKA PERKONSALO, PIA PAALASVU, JANNE TORIKKA

1. Hair Open 22 Cover Photo.

2. Hair Open 22 Perfect Balayage.

3. Hair Open 22 Fantasy.

4. Hair Open 22 Bridal Beauty.
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Linda Huhtalasta Vuoden kampaaja 
 

Suomen Hiusyrittäjät jakoi Hair & Beauty Finland -messuilla 
Vuoden kampaaja tunnuksen Linda Huhtalalle, Maj-palve-
luiden perustajalle ja vetäjälle. 

–  Kiitos, olen todella häkeltynyt. Olen saanut todella pal-
jon alalta ja toivottavasti pystymme myös antamaan paljon. 
Kiitoksia kaikille, olen todella yllättynyt ja häkeltynyt, Vuo-
den kampaaja, parturi-kampaajamestari Linda Huhtala ker-
toi lavalla heti tunnustuksen jaon jälkeen. 

Suomen Hiusyrittäjät valitsi  Linda Huhtalan Vuoden kam-
paajaksi seuraavin perustein: 

- Hän muun muassa laittaa muut edelleen, tukee heitä ja 
hakee erilaisia ratkaisuja työssään sekä uudistaen koko alaa 
ja sen ajattelumaailmaa. Hänet tunnetaan suuresta sydämes-
tään niin asiakkaiden kuin kollegoidenkin keskuudessa. Hän 
suuntaa pelottomasti myös kansainvälisille markkinoille. 

Vuoden kampaaja tai Vuoden parturi -tunnustuksen saajia 
on voinut ehdottaa Suomen Hiusyrittäjille pitkin talvea ja ke-
vättä. Ehdotuksia Vuoden kampaajaksi tai parturiksi tuli   
Hiusyrittäjille tänä vuonna neljä. Lindan lisäksi ehdotettiin 
Julia Lindiä, Juha Haaviota ja Kati Suokasta. 
 
Helena Kuortille Hiusyrittäjien ansiomitali 

 
Suomen Hiusyrittäjät jakoi Hair & Beauty Finland -messuilla 
ansiomitalin Helena Kuortille. Kuortille myönnettiin ansio-
mitali, koska hän on tehnyt pitkän elämäntyön hiusalan kil-
pailutoiminnan parissa sekä Suomessa että kansainvälisillä 
kilpa-areenoilla, ensin kilpailijana ja myöhemmin tuoma-
rina. Lisäksi Kuortilla on kampaajien Suomen mestaruuksia. 
Hän on myös toiminut aktiivisesti valmentajana sekä Suomen 
Hiusyrittäjien puolestapuhujana, hallituksen jäsenenä ja kil-
pailutoiminnan kehittäjänä. Kuortille on tuttua myös paikal-
lisyhdistyksen toiminta. 

– Rakastan meidän alaamme hirveästi. Rakastan kaikkia 
kampaajia maailmassa ja tietysti kotimaassa. Siihen saakka 
kun jaksan, annan kaikkeni ilmaiseksi, sydämellisesti ja isolla 
rakkaudella. Kiitos teille kaikille. Kyllä tämä oli yllätys, 
Kuortti kyynelehti lavalla noutaessaan ansiomitalia. 

Säpinää osastoilla 
 
Pinnin ja Allbrands.fi:n messuosasto kylpi 
auringossa heti messujen sisääntulossa ja ilo 
olikin suuri, kun sai vihdoin tavata lukijoita 
halauksin. Pinni tarjoili messuvieraille jo le-
gendaarisia Pinni Hair Is My Business t-pai-
toja viiden euron hintaan ja messutarjous 
Pinnin tilauksesta sai monen tarttumaan 
tarjoukseen. Kiitos kaikille alamme ammat-
tilehdestä kiinnostuneille messuvieraille. 

Allbrands.fi:n puolella riitti myös kuhi-
naa, kun siellä kerrottiin parturi-kampaajien 
omasta verkkokaupasta, jonka Pinnin tilaajat 
saavat ilmaiseksi käyttöönsä. Mikä upea ti-
laisuus! Allbrands.fi saikin viikonlopun ai-
kana monia uusia yrityksiä mukaan 
Allbrands-kumppaneiksi. 

38 muuta osastoa pääsivät myös näyttä-
mään osaamistaan ja tapaamaan vanhoja ja 
uusia tuttavuuksia. Tässä terveiset muuta-
malta messuosastolta. 

Messut upeasti toteuttaneen Suo-

men Hiusyrittäjien oma osasto    

kokosi yhteen messuvieraiden        

lisäksi  kuvaan ehtineet: 

Ylärivi: Marja Harjamaa, Tiina 

Haapapuro, Marita Numminen, 

Tiina Sohlberg, Niina Rahkonen. 

Keskirivi: Eeva Ekstam, Joni      

Pekkala, Laura Hänninen,        

Eeva Heikkinen, Miia Koivisto. 

Alarivi: puheenjohtaja Satu         

Kallio ja toiminnanjohtaja Marja 

Pahkala.

Ylärivi: 1. vas. Musiikkiluvat-osastolla Lauri Skön ja 

Maria Hagman. 

Keskellä: Rionoir Suomi -osastolla Jari Airio esitteli 

työvaatteita, joihin eivät väritahrat tartu. 

Oik.Kinnusen osastolla Julia Lehtonen, Susanne 

Udd-Vuojoki, Tiia Haikala ja toimitusjohtaja Tommi 

Kinnunen. 

Vas. Book Salonin osastolla Mikael Paul, Angelica  

Ollikkala, Nina Malinen ja Joel Castrén. 

Oikealla: Meikkisiveltimistä ja kauneudenhoitotar-

vikkeista tutun Duroyn tiimi  Juha Meriläinen,      

Mira Munukka ja Vuokko Ronkainen. 

Vas.Karehairin osastolla Petriina ja Kaarina Rein-

vald.

Ylh. keskellä: Pinnin ja Allbrand.sfi:n osastolla Erja 

Kultanen, Kristiina Grönlund ja Rainer Nyman. 

Ylh. oik. CesarsShop.fi-osastolla Melina          

Ngwaseh, Satu Saarisalo ja Saura Sandberg. 

Vas. Vision Haircare / Buumi Pro -osastolla             

Johanna Miettinen ja Ari Lindfors. 

Alla vas. IdHAIRin osastolla Oskari Turunen, 

Hannu Kangas ja Elina Lievonen. 

Cutrinin osasto oli messujen isoin. Mukana ku-

vassa Maija Harjama, Niko Shipley, Emmi Salmi, 

Jan Hagelberg, Susanna Wright, Kaisa Vuorenpää, 

Samu Hirvas, Jani Kinnunen ja Nina Nuutinen.
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Aina on hyvä aika vahvistaa ammattitaitoa. 
TULE OPISKELEMAAN KOSMETIIKKANEUVOJAKSI (EAT) tai 
ERIKOISKOSMETOLOGIKSI. 
Seuraava koulutus alkaa 5.9.2022 Luksiassa Lohjalla. 
 
Kosmetiikkaneuvojana (eat) osaat toimia kouluttajana kuluttaja- ja yritysasiakasryhmille.  
Sinulla on monipuoliset kädentaidot ja erikoisosaamista erilaisista työ- ja hoitomenetelmistä. 
Erikoiskosmetologin koulutus tarjoaa hyvät valmiudet toimia esimerkiksi yrittäjänä, kouluttajana,  
myymälävastaavana tai esimiehenä. 
 
Monimuotokoulutus, mutta tutkinnon voi suorittaa myös täysin verkko-opintoina.  
Koulutuksen hinta on 650 euroa (oppisopimuksena maksuton).  
 
Lisätietoja: tutkinnonohjaaja Nina Sipilä-Latovehmas, p. 044 369 7246  
ja oppisopimuksesta koulutustarkastaja Jonna Aro, p. 044 768 5758.  
Hae koulutukseen osoitteessa Luksia.fi > koulutuskalenteri 

K
ILPAILUN VIISI FINAALITYÖTÄ olivat kaikki erin-
omaisia, ammattitaitoisia ja jokainen työ olisi voi-
nut olla se voittotyö. Turkulaisen Amanda Kaner- 
van rohkea ja trendikäs pidennystyö oli kuitenkin 

tuomariston selkeä suosikki. 
Toiseksi kilpailussa sijoittui Susanna Laine Kokemäen 

hiushuoneelta. Kolmanneksi sijoittui Inka-Maria Sane A.k.a 
Luova -liikkeestä Helsingistä. Toisen ja kolmannen sijan rat-
kaisi piste-ero. 

Kilpailu oli hyvin tasokas ja tuomaristolla olikin haastetta 
sijoittaa työt paremmuusjärjestykseen. Tästä kertoo sekin, 
että neljäs sija oli jaettu tuomariston tasapistein kahden kisa-
työn kesken. Neljännelle sijalle tulivat Tuula Jääskeläinen 
A.k.a Luova -liikkeestä sekä Hanne Jaakola Villi Vanilja -liik-
keestä Helsingistä. 

Finaali käytiin perjantaina 25.3. Kinnunen Oy:n tiloissa 
Helsingissä, Kampissa. Kilpailupäivää isännöi Kinnunen Oy:n 

KUVAKILPAILU

Simply Natural Photo Awards voitto Amanda Kanervalle

Simply Natural Photo Awards 22 -kilpailun finaalin viidestä kisatyöstä 
 voittajaksi nousi Amanda Kanervan pidennystyö.   

– Luulin, että työ olisi tähän kilpailuun liian rohkea, mutta päätin ottaa riskin.  
Se näköjään kannatti, Amanda kertoi tuoreeltaan voittokukat sylissään.

toimitusjohtaja Tommi Kinnunen. 
Palkinnot jakoi Pinnin toimituspäällikkö sekä tuomariston 

puheenjohtaja Pia Paalasvuo. Tuomaristossa pisteitä antoivat 
Pinnin Pian lisäksi Pinnin toimitusjohtaja Jukka Perkonsalo, 
parturi-kampaaja Mallu Pulkkinen, peruukkimestari  Pekka 
Helynen sekä hiusalan myyntiasiantuntija Henri Virlander. 

– Keskustelimme tuomariston kanssa töistä pisteytyksen 
jälkeen. Kolme tuomareista oli omalla tuomarointivuorollaan 
pariinkin kertaan vaihtaneet pisteytystä. Tämä jo kertoi, 
kuinka haastavaa töiden arvottaminen oli. Työt olivat kaikki 
erinomaisia pidennystöitä, jotka oli onnistuttu toistamaan li-
vetilanteessa kisakuvan mukaisiksi täydellisesti, Pia Paalas-
vuo kertoo. 

– Saamme olla Suomessa ylpeitä siitä, että meillä hiusten-
pidennysosaaminen on tasolla, joka varmasti vastaa kulutta-
jan tämän päivän tarpeisiin, Paalasvuo lisää. 

 
TEKSTI PIA PAALASVUO KUVAT  JUKKA PERKONSALO

Hiukset, meikki ja kuva:  
Susanna Laine /Kokemäen  

Hiushuone. 
Malli: Monica Norrgrann 

Hiukset: Inka-Maria Sane /  
A.K.A. Luova  

Valokuvaaja: Antti Moilanen 
Meikkaaja: Salla Timlin 
Malli: Aino Melaluoto

Hiukset: Tuula Jääskeläinen / 
A.K.A Luova  

Valokuvaaja: Antti Moilanen 
Meikkaaja: Salli Timlin 
Malli: Taru Virkkunen

Hiukset, meikki ja valokuva: 
Hanne Jaakola / Villi Vanilja 

Malli: Melina Solja 

Simply Natural Photo Awards-finalistit Tuula Jääskeläinen, (vas.), Susanna 
Laine, Amanda Kanerva, Inka-Maria Sane ja Hanne Jaakola.

Kisatyöt arvioi raati, johon kuuluivat Pekka Helynen 
(vas.), Pia Paalasvuo, Jukka Perkonsalo ja Henri  

Virlander. Kuvasta puuttuu Mallu Pulkkinen.

Voittaja Amanda  
Kanerva  Bruk Hair 
Design’ista  paitsi 
kampasi, myös 
meikkasi ja valoku-
vasi itse kisatyönsä.  
Mallina Laura Lau-
ren.

2 3 4 4
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T
ÄMÄ OLI ENSIMMÄINEN ISO tapahtumamme pitkään aikaan ja halusimme 
tehdä sen erilailla kuin ennen: rentoa yhdessä oloa, livemusiikkia, raikkaita 
uusia mallikasvoja ja tyylejä sekä koulutusta samassa paketissa. Hyvin 
KMS-henkinen tilaisuus siis, KMS-kouluttaja Sanna Ruskomäki kertoo. 

Perjantaipäivä alkoi Kao:lla KMS Round Table -koulutuksella, mistä liikkeiden omis-
tajat siirtyivät illallisen kautta G livelab-ravintolaan. KMS Live Music Evening -tilai-
suuteen otti osaa lähes 150 hiusalan ammattilaista. 

– Päivätapahtuman aiheita olivat raha, menestyminen ja sijoittaminen. Siis hyvin 
konkreettinen ja tärkeä aihe, mistä puhuttiin suoraan, Kao Finlandin Business Deve-
lopment  Manager  Jukka Bergman kertoo. 

Päivätapahtuman luennoitsijana oli tunnettu sijoituskasvo Verneri Pulkkinen. 
Iltatapahtumassa esiteltiin viisi mallia. 
– Catwalkeilta vaikutteita saaneita kampauksia, katumuodista inspiroituneita leik-

kauksia: takatukkaa ja mullettia, afrohiusta ja vähän överiäkin tyyliin more is more! 
KMS-kouluttaja Sanna Ruskomäki kertoo. 

Mallien hiuksista vastasivat kouluttajat Sanna Ruskomäki, Galina Hanhimäki, 
Noora Siitari, Hanna Mäenpää ja Mirka Mäkynen. Mallien meikeistä vastasi Sonja El-
nahhal. 

iHuhtikuinen viikonloppu käynnistyi vauhdikkaasti 
KMS Live Music Evening -tapahtumalla Helsingissä. 

Päivän koulutuksen jälkeen KMS-vieraita hemmoteltiin        
live-musiikilla, hiusnäytöksellä ja tarjoiluilla.

KMS Live Music Evening 

HIUSTRENDEJÄ 
JA MUSIIKKIA

TEKSTI PIA PAALASVUO  KUVAT  MIKKO KUIVALAINEN
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I
NSPIRAATIOTA TODELLAKIN jaettiin päivästä iltaan 
monipuolisesti. Päivällä vierailevat luennoitsijat 
kertoivat ajankohtaisten palveluiden tuotteistami-
sesta kampaamossa, kestävästä kehityksestä kam-
paamoalalla, hyvinvoinnista ja menestyksestä sekä 

mielenkiintoisen hiuskuvan toteutuksesta.  
Iltaohjelmassa nähtiin kaksi showta: The ghd Queens ja 

Wella  - Let´s Shine Together. Näytöksen johdossa olivat Nordic 
capability managerit Kirsti Solberg ja Ann-Christin Moe, 
jotka vetivät Wella Nordic Creative Teamiä: Christian An-
dersson, Jari Palin ja Karin Eiri. Lisäksi näytöksen toteutuk-
sessa oli mukana lukuisa määrä freelance-kouluttajia. 

Showssa nähtiin 60 huikeat mallia! 
–  Näytöksen ydinteema oli juhlia elämää ja sitä, että me 

kaikki riitämme juuri sellaisena kuin olemme huolimatta et-
nisestä taustasta, iästä, tyylistä, ulkonäöstä tai sukupuolesta. 

Loimme hyvän mielen shown, joka toi iloa ja onnellisuutta, 
Ann-Christin kertoo. 

–  Näytöshiusten inspiraationa toimi 1950-, 1960- ja 
1970-luvut, joista haettiin näytökseen hauskuutta, outoa eri-
laisuutta ja iloa. Kaikkien mallien hiukset oli värjätty uusilla 
Shinefinity-väreillä, Ann-Christin lisää. 

Wella Shimmering Wonderland -show esitettiin pohjois-
maista ensin Norjassa, sitten Ruotsissa ja päätöksenä Suo-
messa. 

–  Show oli melko sama jokaisessa maassa. Oli ihana näh- 
dä, kuinka kaikissa maissa mallit rakastivat teemaa samalla 
lailla ja heillä oli todella hauskaa lavalla, Ann-Christin lisää. 

Yleisö nautti visuaalisesti upeasta, isosta ja yllättävästä ta-
pahtumasta täysin sydämin ja raikuvin aplodein. Illan vei 
päätökseen bilebändi Instaglamourin säihkyvät soundit. 

 

Wella Shimmering Wonderland 

INSPRAATION IHMEMAA
Inspiraation ihmemaa! Näin Wella kuvaili kevään isointa tapahtumaansa Shimmering 

Wonderland, joka saatiin kokea maaliskuun lopulla Helsingissä Tapahtumatalo Bankissa. 
Reilulle 300 vieraalle tarjottiin täyskattaus hiusmuotia  

60 mallin ja lähes 60 wellalaisen ja vierailevien luennoitsijoiden voimin. 

TEKSTI PIA PAALASVUO  KUVAT  JUKKA PERKONSALO
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MATKALLA AMMATTIIN

”Välillä täytyisi 
muistaa levätäkin”

Miksi opiskelet hiusalaa?  
Jo peruskoulussa ollessani mietin hiusalalle lähtöä, sillä hiukset 
ja kauneus ovat aina kiinnostaneet minua. Kävin aikoinani tu-
tustumassa nykyisessä koulussani alaan, mutta kuitenkin tieni 
vei kavereiden mukana toiselle alalle. Nyt aikuisiällä ajatus 
omasta minästä ja siitä, mitä todella haluan tehdä, on vetänyt 
kovasti hiusalalle. Näen alassa paljon mahdollisuuksia ja tule-
vaisuutta. 
Aikaisemmat opinnot?  
Olen valmistunut 2014 liiketalouden perustutkinnosta, erikois-
tuen asiakaspalveluun ja myyntityöhön. Ammattinimike merko-
nomi. 
Miksi valitsit juuri EKAMIn opintopaikaksesi? 
EKAMIssa voin opiskella juuri oman näköisesti. Olen hakenut 
jatkuvalla haulla, ja suoritan opintoja työpainotteisesti.  
Kuinka opiskelut ovat sujuneet? 
Erinomaisesti. Minulla on aivan mahtava työharjoittelupaikka 
Hius Ateljee Centerissä, Markus Juustin ja Piia Ikkalan opeissa. 
Olen viikosta neljä päivää liikkeessä ja yhden päivän koulussa 
opiskelemassa teoriaa. Tahti on kova, mutta pidän siitä. Olen 
oppinut huimasti näiden muutamien kuukausien aikana.  
Mikä on ollut opiskelussa mielenkiintoisinta? 
Värjäykset sekä parturipuoli. 
Entä vähemmän kivaa?  
Piirtäminen. Olen aina ollut huono tuottamaan tekemistä pape-
rille niin tekstin kuin kuvan muodossa. Niin ja rullakampaukset! 
Mikä on ollut opiskeluissa haastavinta?  
Haastavinta on ollut yhdistää nykyinen työ, koulu ja perhearki. 
Olen kunnianhimoinen ja tahti on aika kova. Välillä täytyisi 
muistaa levätäkin. Haastavinta on myös ollut löytää rohkeutta ja 
luottamusta omaan tekemiseen. 

27-vuotias Niina Koski opiskelee ensimmäistä vuot-
taan Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMIssa 
hius- ja kauneusalan ammattilaiseksi. Viime marras-
kuussa aloitetut opinnot ovat sujuneet työn, opiske-
lun ja perhearjen keskellä vauhdikkaasti. 
Niina rakastaa laulamista ja parturointeja, päänvai-
vaa opiskelupäiviin tuovat rullakampaukset ja piirtä-
minen.  

Paras muistosi opiskeluajoilta?  
Parhainta on, että opinnot ovat lähteneet hyvin käyntiin. 
Olen nimittäin hakenut jo aikaisempina vuosina jatkuvalla 
haulla kouluun, mutta kursseja ei ole valitettavasti ollut. Sain 
ennen koulun alkua harjoittelupaikan HACista (Hius Ateljee 
Center) ja odotin vain, että palaset alkavat loksahtaa paikoil-
leen. Tässä minä nyt olen. 
Mikä on yllättänyt alalla? 
Se, että tämä ei ole pelkkää leikkaamista ja värjäämistä. 
Tämä sisältää paljon muutakin.  Myös hiusalan yrittäjien tuki 
työharjoittelupaikan saamisessa on yllättänyt, sillä todella 
moni ei halua opiskelijoita. 
Onko jotain, mitä muuttaisit opinnoissa? 
En muuttaisi tällä hetkellä omissa opinnoissa mitään, sillä 
kaikki on mennyt hyvin ja suunnitellusti. 
Oletko saanut alan töitä? 
Kyllä niistä on keskusteltu. 
Mitkä ovat suunnitelmasi valmistuttuasi?  
Ennen kaikkea haluan olla ylpeä itsestäni ja rautainen am-
mattilainen. Haluan myös työllistää itseni ja nauttia alasta. 
Onko sinulla alan esikuvaa/idolia? 
Minulla ei ole erityisesti ketään tiettyä. Arvostan kaikkia 
alalla olevia, mutta sosiaalisessa mediassa tulee seurattua 
Umppua. Hän on huippu! 
Terveiset muille hiusalan opiskelijoille? 
Haluaisin kannustaa muitakin toteuttamaan omia 
unelmiaan. Uskokaa omiin kykyihinne, jokaisesta 
meistä on mihin vain jos sitä oikeasti haluaa. 
Ps. minut löytää instagramista @primebyniina  

 
TIEDÄTKÖ TÄHÄN  

SARJAAN SOPIVAA  
OPISKELIJAA?  

ILMIANNA HÄNET  
TAI ITSESI: 

PINNI@PINNI.FI 

P.S.

TEKSTI PIA PAALASVUO TAUSTAKUVA FREEPIK

35PINNI
JUHLARAHASTO

Hyvä ammatinopettaja, 
onko opiskelijasi tuleva timantti?

Pinni-lehti haluaa tukea hiusalan opiskelijoita opintomatkallaan perustamansa        
Juhlarahaston kautta. Julistamme kaikille Suomessa toimiville ammattikoulujen 

opettajille tarkoitetun (julkisille ja yksityisille) avoimen stipendihaun:            
Onko sinun oppilaasi erityisen lahjakas, alalle intohimolla suhtautuva henkilö       

- tuleva hiusalan timantti?  
Pinnin Juhlarahasto jakaa hakemusten kautta 300 euron rahastipendin       

oppilaalle, jota opettaja suosittaa stipendin arvoiseksi. Juhlarahasto jakaa stipendit        
viidelle oppilaalle. Oppilas ei saa olla tänä keväänä valmistuva, vaan parhaillaan opintoaan 

suorittava ja sitä edelleen jatkava. Hakemusten tekeminen on helppoa: Kirjoita sähköposti ja  
perustele siinä, miksi juuri sinun ehdottamasi oppilas ansaitsisi Pinnin Juhlarahaston         
stipendin.  Kirjoita tarvittavat yhteystiedot, koulun nimi, oma nimesi ja oppilaasi nimi          

ja ikä sekä yhteystiedot. Hakemusten määrää ei rajoiteta.   
Pinnin Juhlarahasto valitsee hakemusten perusteella viisi stipendin saajaa ja ilmoittaa 

heille henkilökohtaisesti stipendistä. Pinni tulee tekemään kaikista viidestä Pinnin Juhla-
rahaston stipendiaatista ja opettajista haastattelut tuleviin lehtiinsä. Stipendin saajan           
opiskelijan opettaja ja ammattikoulu tullaan palkitsemaan Juhlarahaston diplomilla.  

 
Stipendiehdotusten tulisi olla Pinnissä viimeistään  

perjantaina 3. kesäkuuta 2022 osoitteessa pinnipro@pinni.fi. 
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1@hairbysatukylatasku               
PROVO beauty lounge                  8@b.a.beautyy                      9 @plutoniumhair               

NOTE.salon 10 @minervashair 
Crystal Salon

11 @hannaloveshair 
Hiusstudio Paula         12 @parturikampaa-

mo_minnalustman       13 @salonmarylou     
Helsinki

14 @papiljotitjapinnit 15 @linna.style            
Hämeenlinna  16 @hairstatement  

HAIR STATEMENT    

2 @safirashair                            
Tampere

5 @bellojarvenpaa                        
Helsinki 6 @wivifalthair                 7 @hairbykirves                  

Dime Hair and Beauty               

4 @hair_by_saara                
Hiusstudio9

HIUSPÄIVÄ!

Älä piilota hyvää 
hiuspäivääsi, 
vaan jaa se 
kanssamme 

kaikkien  
ihailtavaksi: 

#pinnilehti

#pinnilehti

Suomalaiset hiusammattilaiset tekevät  
herkullisia kampauksia, valloittavia värjäyksiä 

ja loistavia leikkauksia joka ikinen päivä.  
Esittelemme 16 #pinnilehti-esimerkkiä hyvien 

hiuspäivien huippuhetkistä, joita on jaettu  
www.pinni.fi -sivujen instagram-fiidiin.

POSTAUKSIA JO YLI 84,500!

P.S.

Erittäin hyvä

3 @liike_jennaemilia              
Parturi-kampaamo LIIKE 
piia larinto

mailto:8@b.a.beautyy
mailto:8@b.a.beautyy
mailto:@linna.style
http://www.pinni.fi


Kaksi kaunista naista ottaa yhteistä selfie-
kuvaa kampaamon ison ikkunan luona.       

Jalankulkijat vilkuilevat sisään kuin arvaten, 
että kyseessä täytyy olla julkisuuden            

henkilöt. Vaaleat ja pitkät, kuin samasta               
väripurkista maalatut, hiukset heilahtelevat 

puolelta toiselle kepeästi ja hymyt ovat        
aitoja. Jenni Alexandrova ja Kati Wester-
holm ovat olleet luottokampaajapari neljä 

vuotta. 

KULTATUKKA-
SISKOT

TEKSTI PIA PAALASVUO  KUVAT IIRO RAUTIAINEN

LUOTTOKAMPAAJA
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Jenni Alexandrovan hiukset ovat luonnos-

taan paksut, pitkät ja kiharat. 

– Jennillä on todella kihartuvat hiukset 

luonnostaan. Kiharat eivät vain ole sään-

nölliset, eli jossain kohtaa on korkkiruuvi-

kiharaa ja toisaalla taas lainetta, Jennin 

luottokampaaja Kati Westerholm kertoo.  

 



L
AITAN TIETENKIN AINA SOMEEN kuvan, kun 
käyn Katin luona. Ja kyllä siellä kysytäänkin, että 
kuka hiukseni laittaa. Ihanaa, kun saan vinkata 
heille Katin ammattitaidosta, Jenni hymyilee.         
–  Jennin hiuksia kutsutaan kuuluisaksi kultatu-
kaksi! Eikä se mikään salaisuus ole, millä Jennin 
hiukset sävytetään: Wella Illuminalla 10/05+ 9/03. 
Vai olisiko tämä pitänyt pitää salassa, Kati nau-
rahtaa Jenniä katsoen. 

Jennin hiukset ovat luonnostaan paksut, pitkät ja kihartuvat. Väril-
tään suomalaisen maantien harmaat. Kati pääsi ensimmäistä kertaa 
Jennin hiuksiin käsiksi The Voice of Finland -ohjelman kuvauksissa, 
missä Kati oli osa hius- ja meikkitiimiä. Tästä lähti käyntiin ystävyys 
ja luottokampaajasuhde, joka on tuonut Jennin nyt Katin kampaamo-
penkkiin Helsingin Kamppiin QTime-liikkeeseen.  

– Olen aina pitänyt Jenniä hyvän näköisenä ja olin ihan innoissani, 
kun pääsin tekemään hänen hiuksiaan. Tiesin heti, miten saan Jennin 
hiukset näyttämään upeilta ja hyvin voivilta, Kati sanoo. 

–  Muistan, että ensimmäisellä kerralla Kati sävytti hiukset ja oli 
jotenkin poikkeuksellinen määrätietoinen ja rohkea siitä, mihin suun-
taan hiuksiani pitäisi lähteä työstämään. Hän teki heti alussa suunni-
telman, kuinka pääsemme upeaa lopputulokseen, Jenni muistaa.  

 
JENNI KUVAILEEKIN KATIA visioiden antajaksi: pari vuotta sitten Kati 
leikkasi Jennille etuhiukset. 

–  En olisi tehnyt sitä ilman Katia ja hänen vakuutteluaan siitä, 
kuinka etuhiukset sopisivat minulle. Meillä on paljon vuorovaikutusta 
tyylistä – ettei ole vain niin, että tulisin tänne kuvan kanssa ja sanoi-
sin, että nyt tällaiset, Jenni kertoo.  

Joskus tyylin visio tulee Jenniltä, kuten kerran juuri ennen kuvauk-
sia. 

– Halusin kuvauksia varten hiuksiin enemmän kontrastia. Kati tuli 
kotiini lapsi mukanaan ja tehtiin väri meillä. Tämä oli mieleenpainuva 
tapaus, Jenni kertoo. 

Katin ja Jennin välillä onkin vahvaa kemiaa, joka näkyy ulospäin 
rentoutena ja pursuavana huumorina, missä ei mietitä ennen kuin pu-
hutaan. On kuin sisarukset istuisivat saman peilin edessä.  

–  Luottamuksen voi aistia myös siitä, että voimme olla keske-
nämme myös hiljaa. Ei ole pakko jutella koko ajan, Jenni tietää. 

– On monia kertoja, jolloin Jenni tekee penkissä omia töitään ja 
minä omiani eli hiuksia. Siinä voi mennä pitkäkin tovi, ettei puhuta 
lainkaan, Kati lisää. 

Jennin hiusten värjäyksessä ja leikkauksessa menee kolmisen tun-
tia. Joskus enemmän, jos naiset innostuvatkin päivittämään kuulumi-
set ja maailman asiat samalla kertaan. 

– Joku siinä on, etten osaa puhua ja tehdä hiuksia samaan aikaan. 
Se menee helposti sellaiseksi peilin kautta kommunikoinniksi, jolloin 
kädet pysähtyvät ja aikaa meneekin tuplasti, Kati nauraa. 

Vapaa-ajalla Jenni ja Kati eivät ehdi nähdä toisiaan lainkaan, vaan 
ystävyys pysyy yllä kampaamotapaamisissa noin kuuden viikon vä-
lein. 

– Mitä on vapaa-aika? Jenni naurahtaa ja Katikin pyörittelee pää-
tään. 

– Onko jollain sellaista oikeasti, Kati lisää ja siirtyy värjäämään Jen-
nin hiusten takaosaa. Pääliosan Kati on raidoittanut folioihin. 

 

ASIAKAS 
 

JENNI  

ALEXANDROVA 

Radio- ja tv-juon-

taja. Käläkälä 

Media Oy:n toimi-

tusjohtaja. Tällä 

hetkellä vetää Aito 

Iskelmä -radioka-

navan iltaa. 

Asuu: Helsingissä. 

Perhe: 12-vuotias poika ja puoliso      

lapsineen. 

Vapaa-ajalla: Tykkään hyvästä ruuasta 

ja viinistä. Vietän aikaa poikani kanssa 

– vaikka leivotaan yhdessä. 

Viimeksi luettu kirja: Suomipopin histo-

riikki. 

Haave: Että läheiset pysyisivät terveinä 

ja saisin viettää mahdollisimman paljon 

aikaa heidän kanssaan.  

IG @jenalexandrova 

 

 

 
   

KAMPAAJA 
 

KATI 

WESTERHOLM 

Alalla 17 vuotta. 

Työskennellyt 

QTime- 

kampaamossa 

noin vuoden      

osa-aikaisena. 

Tätä ennen mm. 

Sydämen Pohjasta -kampaamossa ja 

Sebastian-pääkouluttajana. 

Tekee meikkejä ja kampauksia myös 

mm. tv-tuotantoihin sekä mallintöitä. 

Erikoistunut muodonmuutoksiin. 

TOP 3 luottotuotetta: 

Sebastian Professional Trilliant. 

Sebastian Professional Potion 9. 

Sassoon Motion hold.  

 

 

 

 

 
   

JENNI KATISTA: 

 

”
 Kati on määrätietoinen ja välittävä. Loppu-
tulosta ei tarvitse ikinä pelätä. Kati on myös 
valovoimainen persoona. Minua yleensäkin 
viehättävät ihmiset, jotka on omia itseään ja 
uskaltavat puhua asioista.  Olisin hukassa, 

jos Kati lopettaisi. ” 

 

110 PINNI   PINNI 111



– Taakse maalaan raidat kammalla. Teen siis kam-
paraidat. Näin saan luonnollisen, kuin auringon vaa-
lentamaan lopputuloksen ja vaaleaa juuri sinne, missä 
sitä kaivataan silmämääräisesti katsomalla. Hyvin in-
tuitiivista värjäämistä siis eikä niinkään tarkkaa Sas-
soon-henkistä, mikä kuitenkin luonteeltani olen. 
Olemme nyt hetken tehneet tämän tyylistä hiusta, 
missä annetaan oman värin tulla pohjalle esiin tum-
mempana ja hiusta vaalennetaan vain osittain. Tämä 
tyyli oli Jennin idea, Kati kertoo. 

–  Sarah Jessica Parkerilla näin tällaiset luonnolli-
sesti vaalennetut hiukset ja ajattelin, että tyyli voisi 
sopia minulle. Että annetaan oman maantienharmaan 
vain vapaasti tulla alta näkyviin ja samalla hiukset saisi 
varmasti parempaan kuntoonkin, Jenni sanoo.  

Ja hyvässä kunnossa Jennin hiukset todella ovatkin. 
Jennin mukaan syy tähän on Katin, joka on osannut 
vaalentaa hiusta vahingoittamatta sitä sekä neuvonut 
erinomaiset kotihoitotuotteet. Kati taas kiittelee Jenniä 
sitoutumisesta hiusten hoitosuunnitelmaan. 

–  Nautin tästä asiakassuhteesta, sillä Jenni on hyvin 
tunnollinen hiusten hoitaja. Lisäksi hän osaa aina lait-
taa hiuksensa hyvin, niin ne näyttävätkin aina hyviltä, 
Kati kiittää.  

 
TÄLLÄ KERTAA JENNIN HIUSTA ei leikata lainkaan. Ja 
yleensäkin jos leikataan niin hyvin vähän. Suuria muu-
toksia hiuksen pituuteen tai väriin ei ole odotettavissa, 
sillä Jenni tietää olevansa nykyään hiusmuutoksissaan 
maltillinen. Näin ei ole aina ollut. 

–  Joku mielenhäiriö iski nuorempana ja värjäytin 
hiukseni mustaksi lukuun ottamatta oranssia etu-
hiusta. Lisäksi yli 20 vuotta sitten otettu permanentti, 
joka näytti pieneltä lammaspesältä, ei ollut niitä par-
haita tyylejä, Jenni nauraa.  

Blondi Jennistä tuli sattumalta bulgarialaiskampaa-
jan vaalentavissa käsissä. 

– Menin Bulgariassa kampaamoon ja pyysin hiuk-
siini luonnollisia vaaleita aurinkoraitoja. Värjäyksessä 
kesti todella pitkään, ja lopulta kävelin liikkeestä ulos 
ihan blondina! Purskahdin itkuun ihan shokissa. Vaa-
lennus oli kyllä todella hyvin tehty, mutta en ollut sitä 
tilannut. Kävi kuitenkin niin, että aloin pitää vaaleista 
hiuksistani, enkä ole sen jälkeen tummatukkainen enää 
ollutkaan.  

– Ennen kuin keksitään taas ehkä jotain uutta ja pa-
lataankin taas vaaleaan, kuten aina, Kati tietää. 

MIELIVAIHEESI KAMPAAMO-
KÄYNNILLÄ, JENNI? 
Kun tapaan Katin ja pääsen kuulemaan 

kuulumiset. Ja toki ihanaa on myös pesu ja 

hieronta sekä tietenkin lopputulos. 

Kuinka hoidat hiuksiasi kotioloissa? 

Pesen hiukseni noin kolme kertaa viikossa 

ja hoidan Katin ohjeiden mukaan Katin suo-

sittelemilla tuotteilla. Yöksi laitan hiukset 

löysälle nutturalle.  

Onko sinulla koskaan bad hair day? 

On tosi usein, mutta onneksi vähenevissä 

määrin, koska hiukset ovat paremmassa 

kunnossa kuin ennen. Noin kerran viikossa 

pitää kuitenkin laittaa lippis.  

Paras muisto yhteistyön varrelta? 

On ollut hienoa, että Kati on tullut kotiini 

tarvittaessa tekemään meikin ja hiukset, 

kun on ollut tv- tai mainoskuvauksia.  
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– Kati on räätälöinyt minulle sopi-

van hiusten värin ja Katin ansiosta 

hiukseni voivat nyt todella hyvin, 

vaikka niitä onkin vaalennettu, 

Jenni Alexandrova kiittelee luotto-

kampaajaansa Kati Westerholmia.  Kati Westerholm pakkasi Jenni Alexandrovalle 
mukaan Jennin hiustarpeille tarkoin valitut 
kotihoitotuotteet.
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ERIKOISISSA ASUISSA Kanye Westin kanssa 

seurustellessaan esiintynyt Julia Fox säväytti 

jälleen punaisella matolla Oscar-gaalan Vanity 

Fair -jatkoilla. 

Näyttelijällä oli päällään kokomusta nahka-

asu, joka ulottui kaulaan saakka näyttäen siltä, 

että koura kuristaisi Foxia. Pelkästään mekko ei 

kuitenkaan ollut huomiota herättävä, sillä muun 

muassa Metro-lehden mukaan Foxin kädessä roikkui 

laukku, joka oli Foxin mukaan tehty aidoista ihmisten 

hiuksista. 

Laukku on Foxin Instagram-julkaisun mukaan Char-

lie Le Mindun suunittelema, ja heidän Instagram-sivul-

laan todella todetaan, että laukussa olevat hiukset ovat 

sataprosenttisesti ihmisen. 

Ilta-Sanomat.fi 1.4. 

KOONNUT RAINER NYMAN  KUVAT SHUTTERSTOCK JA FREEPIK

”Michael Monroe ei uskonut löytävänsä 
elämänkumppania vaimonsa kuoleman 
jälkeen - sitten rakkaus yllätti ja hän nai 

kampaajansa.” 
 

Ilta-Sanomat.fi otsikko 30.3. 

OMAN ULKONÄKÖNI SUHTEEN minulla on 

ollut paksu nahka. Jo koulussa nautin siitä, 

että saan jollain tavalla hämmentää tyylil-

läni. Meillä oli kaveriporukan kanssa ylä-

koulussa jopa kisa, jossa kilvoiteltiin mitä 

hulluimmilla hiustyyleillä. Oli kaljua edestä 

ja irokeeseja väärinpäin. 

Tuo puoli ei ole lähtenyt minusta. Var-

maan Suomessa on totuttu näkemään ka-

duilla, että tuolla tuo kottarainen vipeltää 

taas sulkineen.  

The Rasmuksen solisti Lauri Ylönen  

Annassa 9.2. 

 

VIIME VUONNA kaikki kaljupäiset havahdu-

tettiin uutiseen, jonka mukaan suomalainen 

tutkijaryhmä on kehittänyt tehokkaan lääk-

keen hiusten kasvattamiseksi kaljuun pää-

hän. Lääkkeelle annettiin nimeksi Antiscal.  

Se ei ehtinyt montaakaan hiusta kasvat-

taa ennen kuin kauppa- ja teollisuusminis-

teriö kielsi aineen markkinoinnin. Mark- 

kinoija on keksijöiden mukaan varastanut 

keksinnön ja lisäksi toteuttanut sen töke-

rössä muodossa.  

Arto Paasilinnan Suomen Kuvalehdessä kir-

joittama uutinen vuodelta 1972 (24.3.1972), 

SK 12/22. 

SAKSITUT SAKSITUT 

TOISAALTA URPO LAHTISELLA oli laaja ys-

täväpiiri, mikä Janne Katajan mukaan kuvaa 

hyvin lehtikeisarin sydämellisyyttä ja ystä-

vällisyyttä. Hyvistä ystävistä yksi oli juuri 

Monsieur Mosse. 

– Mossen kampaamossa kävivät kaikki 

sen ajan kuuluisat julkkisrouvat ja missit. 

Hänelle maksettiin palkkaa, että hän kertoi 

kuulemansa juorut Hymy-lehdelle, Kataja 

naurahtaa. 

Hymyä!-sarjan idean isä Janne Kataja näyt-

telee sarjassa julkkiskampaaja Monsieur 

Mossea eli Raimo Jääskeläistä.  

Ilta-Sanomat.fi 19.3. 

 

LUMILAUTAILIJA CHLOE KIMIN, 21, olym-

piamatka oli menestyksekäs. Kim voitti Pe-

kingissä edellisten Pyeongchangin kisojen 

tapaan halfpipen olympiakultaa. Hän on nyt 

historian ensimmäinen nainen, joka on voit-

tanut kahdesti halfpipen olympiakultaa. Kim 

ja muut lajin naisolympiaurheilijat saivat 

hiustyylinsä takia huomiota nuorison suosi-

massa TikTokissa. 

Videopalvelussa on jo jonkin aikaa tren-

dannut niin sanottu slut strands -hiustyyli, 

joka vapaasti käännettynä tarkoittaa ”lutka-

suortuvia”. Hiustyylissä kypärän alta vede-

tään esiin kaksi hiussuortuvaa, jotta va- 

rusteiden takia tunnistamattomia talviurhei-

lijoita ei sekoittaisi vastakkaiseen sukupuo-

leen. 

Kim kertoo InStyle-sivustolle pitävänsä 

hiustyylistä, mutta ei sen nimestä. 

– Meidän pitää muuttaa nimi kauneus-

suortuviksi (beauty strands), hän julistaa. 

– Vihaan sitä nimitystä. Kauneussuortu-

vat saavat minut tuntemaan itseni kauniiksi, 

ja se on todella söpö tyyli. 

Kimin joukkuekaveri, yhdysvaltalainen 

lumilautailija Maddie Mastro, 22, kuvailee 

hiustyyliä TikTok-videolla ”jokapäiväiseksi 

naiselliseksi haluksi, jolla erottua pojista 

laskettelumäessä”. 

Ilta-Sanomat.fi 4.3.
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