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Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Pieksämäen Seutuopistolle  
opetusmateriaalia. Työn tarkoitus oli tarjota heille valmis ehostuskurssi, jonka  
piti kauneudenhoitoalan ammattilainen. Koulutuspaketiksi koottiin tietopaketti 
ehostuksesta, joka jaettiin kurssilaisille. Kyseistä materiaalia voi käyttää 
koulutusmateriaalina muillakin ehostuskursseilla. Palvelun tarkoitus oli kehittää 
mahdollisimman toimiva ja kattava palvelukokonaisuus Seutuopiston käyttöön.  

Teoreettinen osuus käsitteli asiakkuuksien johtamista, palvelunlaatua, 
uudenpalvelun tarpeellisuutta, palvelun määrittämistä sekä tuotteistamista. 

Tuotettu palvelupaketti oli pilottihanke, jota on tarkoitus jatkossa kehittää 
monipuoliseksi palvelupaketiksi. Tiedon hankintaan käytettiin haastatteluja ja 
kyselyitä. Haastattelujen ja kyselyiden pohjalta selvisi, että  tällä seudulla ei ole 
pidetty tämän tapaisia ehostuskursseja aikaisemmin. Haastatteluihin osallistui 
kauneudenhoitoalan  opettajia sekä Pieksämäen kauneudenhoitoalan yrittäjiä.  

Tuotoksena valmistui kurssimateriaali sekä tuntisuunnitelma ehostuskurssia 
varten. Ehostusaiheinen pilottikurssi toteutettiin Pieksämäen Seutuopistolle.  
Kyseisiä kursseja on tarkoitus pitää jatkossakin ja kehittää uusia kurssimuotoja. 
Kurssimateriaalia voi käyttää kauneudenhoitoalan opetuksessa sekä  
palvelun/tuotteen markkinoinnissa ja koulutustilaisuuksissa. 
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The purpose of this thesis was to develop teaching material for the Pieksämäki 
regional college (Pieksämäen Seutuopisto) and offer them a ready-to-use cour-
se material to be used by professionals of cosmetic care. The training package 
consists of an information package relating to make-up arts and it was distribu-
ted to the persons taking part in the course. In addition to that the material can 
be used as training material also in other make-up related courses. The purpo-
se of this project was to create the most functional and comprehensive service 
package possible. 

The theoretical part of this thesis deals with customer leadership, quality of ser-
vice, necessity of new services and defining and productization of services. 

Although the making of this service package was a pilot project in the future it is 
meant to be developed into a versatile service package. The information for this 
thesis is gathered by interviews and questionnaires. The interviews and questi-
onnaires revealed that this kind of make-up courses are unforeseen in this regi-
on. The group of interviewees included teachers in the field of cosmetics and 
also some cosmetics entrepreneurs of Pieksämäki. 

As a  result of this thesis the teaching material and the lesson plan for the ma-
ke-up course were developed. The pilot course of make-up arts was implemen-
ted in the Pieksämäki regional college (Pieksämäen Seutuopisto). This kind of 
courses are meant to be taught also in the future while simultaneously develo-
ping new type of courses. The teaching material can be used as a tool  to teach 
the art of cosmetic care and also in the marketing of the service (or product) 
and in training events. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyönä suunnittelin ja toteutin Pieksämäen Seutuopistolle 

ehostuskurssin. Kurssin  tarkoituksena oli antaa vinkkejä kauneuden hoidosta 

naisille sekä ohjata heitä oikeanlaiseen ihonhoitoon ja meikkaukseen. Tuntien 

suunnittelun lisäksi kokosin kurssilaisille kotiin vietäväksi tiiviin tietopaketin, joka 

sisälsi tuntien tärkeimmät asiat. Kauniimpana kesään -kurssi pidettiin huhti -

toukokuun aikana viitenä iltana, puolitoista tuntia kerrallaan. Toimin itse kurssin 

päävetäjänä ja  apuna toimi parturi-kampaaja opiskelija Heidi Hänninen. 

Kurssille osallistui 19 eri-ikäistä naista. Yhteistyökumppanina oli  kauneusliike 

MJ Cosmetics, josta kurssille saatiin tarvittavat meikit. Kurssi järjestettiin 

Pieksämäen lukion tiloissa. 

Opinnäytetyö tarkastelee asiakkuuksien johtamista, uudenpalvelun  

tarpeellisuutta, palvelun määrittämistä sekä tuotteistamista. Opinnäytetyön 

liitteenä on kurssimateriaali ja tuntisuunnitelma.  
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2 TAUSTAA JA LÄHTÖKOHTIA 

Opinnäytetyön ensimmäisenä ideana oli kehittää uusia palveluita Studio Danny 

& Lucylle. Tarkoitus oli kehittää yritykselle uudenlainen palvelukokonaisuus, 

joka olisi sisältänyt ehostusopetusta parturi-kampaamo palveluiden lisäksi.   

Danny & Lucy on johtamani parturi-kampaamo yritys Pieksämäellä. Aloitin 

opinnäytetyön suunnittelun kartoittamalla löytyykö Pieksämäeltä tai lähialueilta 

vastaavanlaisia palveluita. Perinteisiä kosmetologipalveluja tarjoavien yritysten 

lisäksi löytyi kaksi kauneudenhoitoalan henkilöä, jotka tarjosivat opastusta 

ehostuksesta kurssimuodossa. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa 

Pieksämäen Seutuopisto otti minuun yhteyttä ja kysyi olisiko minun mahdollista 

tarjota heille ehostuskurssia. Olimme puhuneet asiasta syksyllä 2014, jolloin 

asia jäi mietintäasteelle. Otin tarjouksen vastaan ja kehitin opinnäytetyönä  

Pieksämäen Seutuopistolle ehostuskurssin. 

 

Aloitin kurssin suunnittelun kyselemällä Studio Danny & Lucyn asiakkailta sekä 

kauneudenhoitoalan tapahtumissa kohtaamilta ihmisiltä, mitä he toivoisivat 

ehostuskurssilta. Vastauksissa keskiöön nousivat kestävän huulimeikin teko, 

luomivärien käytön opastus, oikeanlaisten silmänrajausten teko sekä 

ihovirheiden peittäminen. Olisin halunnut lähettää myös kurssilaisille 

ennakkokyselyn, mutta myöhäisen ilmoittautumisajankohdan myötä se jäi 

toteuttamatta. 

Kurssin suunnittelu ja toteutus pohjautui asiakkaiden toiveille. Kokosin 

kurssilaisille tietopaketit koskien tuntien sisältöä, koska yksittäinen opetuskerta 

oli lyhyt ja tietoa tuli paljon. Kurssilaisten ei näin ollen tarvinnut keskittyä 

muistiinpanojen tekemiseen, vaan he saivat keskittyä kuuntelemaan. 

Tietopaketteihin käytin lähteenä Sanoma Pro:n Meikkaus –kirjaa. 
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Kuva: Studio Danny & Lucyn nimikkomalli 

 

 

2.1 UUDEN PALVELUN TARPEELLISUUS 

Palvelun suunnittelu  lähtee  aina  tarpeesta  tuottaa  asiakkaalle  uutta, tai  pa-

ranneltua palvelua. Ennen tuotteistamisprosessin aloittamista on hyvä mieles-

täni miettiä mitä suunnittelu  tuottaa, onko se kannattavaa  ja  kenelle se on 

kohdennettu? Samoin täytyy miettiä  milloin ja miten palvelua  voidaan lähteä 
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tuottamaan. Palvelua kehitettäessä on tärkeää huomioida olemassa olevat re-

surssit. Huolellinen suunnittelu varmistaa, että palvelu voidaan kehittää markki-

noille tuotettavaksi.  

Asiakaskunnalleni tekemässä alkukartoituksessa kävi ilmi, että ehostuskurssille 

olisi kysyntää. Palvelun tuottamisen kannalta paras väylä oli toteuttaa ehostus-

kurssi yhteistyössä Pieksämäen Seutuopiston kanssa. Pienyrittäjänä näin ver-

kostoitumisen tärkeäksi, koska saatoin kurssin avulla erottautua muista parturi-

kampaamoista. Kurssin vetäjänä toiminen toi tervetullutta näkyvyyttä ja ilmaista 

mainontaa yritykselleni. Markkinointi materiaalina käytimme Seutuopiston omaa 

kurssilehtistä ja netistä löytyi myös uudet kurssivaihtoehdot. Seutuopiston kurs-

sitarjottimella ei aiemmin ollut kyseisenlaista kurssia.  Ehostuskurssi toimi pilot-

tikurssina, jota jatkossa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden 

tarpeita.  

 

 

810400 KAUNIIMPANA KESÄÄN  
ke 17.00-18.30, 1.4.2015-6.5.2015 
Pieksämäen lukio, luokka 206  
Tanja Lähdekorpi • 40 €. 
Ei kausikortilla! 

  
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia meikkaamaan itsensä 

niin arkeen kuin juhlaan. Iltojen aikana käymme läpi ihonhoitoa, kul-

makarvojen muotoilua, ja erilaisia meikki-vaihtoehtoja.  

Kurssi kokoontuu viisi kertaa, joista viimeinen  

ilta toteutetaan MJ Cosmeticsin tiloissa; siellä on halutessaan mahdolli-

suus hankkia myös meikkejä. Kyseinen ilta on vip-ilta, joten liike  

on muuten suljettu. 

Opintokerrat: 1.4; 15.4; 22.4; 29.4; 6.5. 
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2.2 PALVELUN MÄÄRITTÄMINEN 

" Tehokas tuotekehitysprosessi kytkee yrityksen perustehtävän ja brändin tuot-

teeseen ja asiakkaaseen. Kaikkien näiden toimintojen tulee olla sopusoinnussa 

yrityksen tavoitteiden ja koko julkisen identiteetin kanssa. Kaikkien yrityksen 

sidosryhmien pitää olla samassa asemassa tuotteeseen tai palveluun, sen ja 

kilpailevien tuotteiden väliseen suhteeseen ja yrityksen ilmaisemiin arvoihin 

nähden. Prosessi ei kuitenkaan ole helppo. Tiimin tulee ymmärtää, kuka käyttä-

jä on ja millaista kokemusta käyttäjä haluaa ja kehittää sen perusteella kriteerit 

tuotteelle tai palvelulle. Lopuksi johdon ja työntekijöiden pitää ymmärtää, miten 

kaikki tämä nivoutuu tuotekehitysprosessiksi, jolla on päämäärä, määräajat ja 

selkeät tavoitteet (Cagan, Vogel 2003, 161)". 

Asiakkaan määrittely on erittäin tärkeää, jotta voidaan tuottaa uusipalvelu koh-

deryhmälle. On syytä miettiä palvelua tuotettaessa miksi haluamme kehittää 

vanhaa palvelua tai tuottaa uusia palveluja, olisiko palvelulle kysyntää? Näihin 

etsin vastausta, kun kartoitin Pieksämäen palvelutarjontaa. Suunnittelu vai-

heessa tulisi miettiä kehitetäänkö spesifiä palvelua esim. kauneudenhoidon 

ammattilaisille vai yleishyödyllistä tietoa tavallisille kuluttajille. 

Opinnäytetyönä tuotettu palvelu koettiin hyödylliseksi, koska se kohotti kauneu-

den kokemusta ja antoi käytännöllisiä vinkkejä tavallisille kuluttajille. Talouden 

näkökulmasta kannattaa miettiä mitä palvelu tulee maksamaan asiakkaalle se-

kä tuottajalle. Taloudellista puolta en lähtenyt avaamaan opinnäytetyössä, kos-

ka Seutuopisto tarjosi kurssin asiakkaille 40€ hintaan. Minulle maksettiin  kurs-

sin pitämisestä opettajan tuntipalkka. Mikäli palvelusta kehitettäisiin myytävä 

palvelu yrityskäyttöön, pitäisi palvelun hinnoittelua miettiä uudelleen.  
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2.3 TUOTTEISTAMISEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

Palvelun tai tuotteen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksien määrittämisellä voi-

daan parantaa olemassa olevaa palvelua. Määritelmän tarkoituksena voidaan 

pitää myös olemassa olevan hyödykkeen paketoimista siten, että sisältö, hinta 

ja käyttöehtoja määritellään. Yleensä tämä poikii lisäominaisuuksia, esimerkiksi 

palvelulle tuotetaan lisätarvikkeita tai olemassa olevia parannetaan. Palvelutuot-

teen tuotteistaminen on silloin onnistunut, kun käyttö ja omistusoikeudet voi-

daan siirtää tai myydä eteenpäin. Tuotteistamisella voidaan kehitellä palveluun 

tarkoitettuja oheismateriaaleja sekä apuvälineitä.   (Rissanen 2006).  
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Opinnäytetyönä kehitin täysin uudenlaisen palvelun asiakkaille. Kurssimateriaali 

osoittautui toimivaksi ja sitä aiotaan visuaalisesti kehittää. Kurssin pituuteen 

nähden tuntisuunnitelma osoittautui toimivaksi, koska sisältö oli riittävä. Ryhmä-

kokoon on jatkossa tehtävä muutoksia, jotta opetus ei kärsi ajan puutteesta toi-

minnallisessa osiossa.  

Tuotteistamisen tarkoituksena on parantaa laatua ja tehokkuutta, toisin sanoen 

halutaan parantaa yrityksen kannattavuutta. Tuotteistamisen myötä palveluyri-

tyksissä työntekijän työmotivaatio saattaa parantua ja laatu joko säilyä tai huo-

nontua, myös asiakkaan luottamus yritykseen yleensä kasvaa. Palvelun kehit-

tämisen perusajatuksena on lähteä kehittelemään olemassa olevaa palvelua ja 

sen markkinointia. Tavoitteeksi voidaan esimerkiksi asettaa kilpailukyvyn paran-

taminen. Prosessin aloittamiseksi tarvitaan olemassa olevaa tietoa jo tarjolla 

olevasta palvelusta ja sitä mitkä ovat palvelun hyödyt asiakkaalle. Miksi palve-

lua halutaan kehittää ja mitä oheispalveluja tai tuotteita kehittäminen saa ai-

kaan, jotta palvelusta tulee kilpailukykyisempi ja markkinoita vastaava tuote. 

Pelkkä ydinpalvelu ei riitä, vaan palvelun kohteena olemisen pitää olla elämys. 

(Tuulaniemi 2011, 274). 

Onnistuneen tuotteistamisprosessin kannalta on tärkeä säilyttää tietoa työn eri-

vaiheista, mikäli palvelulle tulee jatkotilauksia. Opinnäytetyötä tehdessä doku-

mentoitiin tuntisuunnitelma ja kurssimateriaali. Materiaalien avulla kyseisen 

kurssin voi pitää kuka tahansa, mutta tällä hetkellä materiaali on vain tekijän 

käytössä. Jatkokehityksenä siitä voisi luoda myytävän palvelupaketin kauneu-

denhoitoalan ammattilaisille. 

Useasti ajatellaan, että kallis on parempi kuin halpa, mutta voiko tuotteen hin-

noitella kalliiksi noin vain? Asiakkaat pitävät usein kalleinta lähes automaattises-

ti parhaana, vastaavasti edullisuus vihjaa, että tuotteesi tai palvelu on aika sur-

kea. Hinta on hyvin vahva laatuviesti. Mikäli palvelusta tuotetaan myytävä ko-

konaisuus on hinta mietittävä tarkkaan. Kalleimmaksi palvelun tarjoajaksi ryh-

tyminen voi olla kannattava päätös, miksei se voisi olla myös sinun valintasi? 

Valinnan myötä joudut pitämään huolta, että tarjoat hinnalle aidosti vastinetta. 

Tämä ei tarkoita välttämättä mitään ylimaallista tavoitetta, tuotteistat vain palve-
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lusi niin, että sitä on itse asiassa mahdoton verrata suoraan kilpailijoihin. Silloin 

paremmuutesi absoluuttista määrää on kenenkään hyvin vaikea määrittää. (Pa-

rantainen 2011,77-78.) Mikäli palvelusta muodostettaisiin myytävä palvelukoko-

naisuus yrityksille tai suoraan kuluttajille nämä asiat tulisi ottaa huomioon. 

Opinnäytetyössä tuotetun palvelun hinnoittelu on rajattu tutkimuksen ulkopuolel-

le. 

Palvelun suunnitteluvaiheet, hinnoittelu, myynnin menetelmät, markkinointima-

teriaali, graafinen ilme, yms. täytyy löytyä hyvin dokumentoituna (Tuulaniemi 

2011, 276). Tuotteistamisen avulla voidaan monistaa vaikeita taitoja, jotta 

muutkin saavat näkyviä lopputuloksia. Esimerkiksi käsikirjoilla, oppailla, työ-

ohjeilla ja palvelun jatkuvalla kehittämisellä (Parantainen 2008, 16). 

 

2.4 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 

Asiakkuuksien johtamisen lähtökohtana on asiakkuuksien arvon tuotannon 

sisäistäminen. Asiakkuuksien johtamisen perusta rakentuu segmentointiin ja 

sen mukaisesti räätälöityjen palveluiden yksilöintiin ja suuntaamiseen eri 

asiakasryhmille. Strateginen asiakkuuksien johtaminen keskittyy asiakkuuksien 

hallintaan, kehittämiseen ja johtamiseen. (Kaario, Sivula & Storbacka 2000, 

160.) 

 

”Jos huoltoasemalla vessat ovat siivoamatta, on palvelu huonoa. Jos marketin 

ostoskärryjen pyörä on jumissa, se on huonoa palvelua. Jos hotellissa joutuu 

jonottamaan päästäkseen aamiaispöytään, on sekin huonoa palvelua. Näiden 

perusasioiden tulee olla kunnossa asiakkaan näkökulmasta. Jos johtamisen 

laatu pettää, asiakas pettyy” (Hiltunen 2011, s.21). 

 

Perusasioiden ollessa  kunnossa voi yritys keskittyä erityispalveluiden 

laadukkaaseen tuottamiseen.   Näin ollen yritys erottuu edukseen kilpailevista 
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yrityksistä. Hyvin johdetussa yrityksessä johtaja valtuuttaa työntekijät hoitamaan 

liikkeen sisäiset työtehtävät. Tämä vapauttaa yrityksen johtajan keskittymään 

ulkoisiin työtehtäviin sekä verkostoitumaan eri yhteistyötahojen kanssa. 

Johtajan tehtävä on määrittää mitä asiakas haluaa ja miten asiakas haluaa tulla 

palvelluksi. Täytyy miettiä onko palvelu realistista tarjota omassa yrityksessä vai 

mahdollisesti tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Mikäli johtaja näkee palvelun  

tuottamisen kannattavaksi omassa yrityksessä, on laajentamista järkevä 

harkita. Yrityksen monimuotoiset palvelut nostavat yrityksen kilpailukykyä. 

Mikäli palvelua ei voi tuottaa omassa yrityksessä fyysisesti, niin liikeidea 

voidaan myydä toiselle palveluntarjoajalle. Parhaassa tapauksessa yhteistyö 

hyödyttää molempia osapuolia. Esimerkiksi opinnäytetyönä tuotettu 

ehostuskurssi Seutuopistolle oli ulos myyty palvelu, joka hyödytti johtamaani 

yritystä sekä Seutuopistoa. Tässä tapauksessa Seutuopisto on sekä 

asiakkaani, että palveluntarjoaja suhteessa omiin asiakkaisiinsa. Seutuopisto 

hankkii  kurssille asiakkaat. 

 

Asiakkuuslähtöinen johtaminen on näkökulma, joka tarkastelee organisaation 

johtamista siten, että asiakkuus on tarkastelussa keskeisesti esillä. 

Asiakasnäkökulma on tärkeä, koska loppujen lopuksi kaikki yrityksen resurssit 

tulevat asiakkailta. Asiakkaat ovat organisaation tärkein sidosryhmä. (Lehtinen 

2002, 8.)   

 

Opinnäytetyössä asiakkailla tarkoitetaan kahta eri asiakassidosryhmää. 

Ensimmäinen asiakassidosryhmä on yrityksen sisäiset asiakkaat, jotka ostavat 

palvelun fyysisesti liikkeeltä. Kauneudenhoitoalalla nämä palvelut tarkoittavat 

esimerkiksi kampaamo- ja parturipalveluita, ripsipidennyksiä sekä kynsihuoltoa. 

Toisena asiakassidosryhmänä voivat olla yritysasiakkaat. Yritysasiakkaat ovat 

esimerkiksi erillisiä kursseja ostavia yhteistyötahoja. Opinnäytetyössä yritys 

hyötyi mukaan lähteneistä yhteistyökumppaneista.   

 

Kaplanin ja Nortonin (2004, 134–140) mukaan asiakkuuksien 

johtamisprosessissa keskitytään asiakkaan arvolupaukseen liittyviin 
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asiakassuhteen ja imagon ulottuvuuksiin: asiakkaiden valinnat, hankinta, 

säilyttäminen ja asiakassuhteen vahvistaminen.  Asiakkaiden ymmärtäminen ja 

heille annettujen lupauksien lunastaminen on strategian keskeinen osa. 

 

Studio Danny & Lucy on lunastanut paikkansa kaupungissa ahkeralla työllä ja 

hyvällä asiakaslähtöisellä työskentelyllä. Seitsemän vuoden aikana olen saanut 

luotua luottamuksen asiakkaisiin. Hoitamalla  perustyön hyvin olen pystynyt 

luottavaisin mielin mainostamaan liikettä ulkoisissa tapahtumissa, koska tiedän 

palvelun olevan toimivaa ja laadukasta. Markkinointimielessä olen osallistunut 

erilaisiin tapahtumiin, tarjoten siellä erilaisia kauneudenhoitopalveluita. 

Osallistumisen myötä olen verkostoitunut uusien yhteistyökumppaneiden 

kanssa.  

 

Asiakkuuksien johtaminen on vaikeimpia johtamisen muotoja.  Asiakkaita ei voi 

johtaa miten tahansa, koska he ovat itsenäisiä oman vision ja käsityksen 

omaavia kohteita. Asiakkuuksien johtaminen on välttämätöntä, koska asiakkaat 

ovat kiinteä osa organisaatiota ja sen prosesseja.(Blomqvist ym. 1999, 55–56.) 

 

Yritysasiakkaiden kanssa on tärkeää tutustua yhteistyötahoon, heidän 

tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Opinnäytetyötä tehdessä oli tärkeä tietää 

mitä Seutuopisto tarjoaa omille asiakkailleen ja mitä he tavoittelevat ostaessaan 

kurssin minulta. 

 

Asiakkuuksien johtaminen perustuu lupaukseen ja odotuksiin siitä, että 

molemmat osapuolet kokevat arvonnousua ja liiketoiminnallista hyötyä. Tämä ei 

kuitenkaan ole mahdollista ilman tietoa asiakkaista ja heidän 

käyttäytymisestään. Asiakastiedon olemassa olo ei myöskään riitä 

menestyksekkääseen asiakkuuksien johtamiseen vaan olennaista on se, miten 

tietoa käytetään. (Payne 2006, 228.) 
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3 EHOSTUSKURSSIN TOTEUTUS    

3.1 POHJA LUO PERUSTAN 

 Värianalyysi 

 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ: 

oteutetaan erivärisiä kankaita käyttäen. Kurssilaiset saavat 

vertailla kylmiä/ lämpimiä sävyjä vasten omia/toisten kasvoja ja 

todeta mitkä värit kenellekin sopii.  

 - Tarvitaan kankaita, peilejä. 

Värianalyysi auttaa tunnistamaan mitkä värit itselle sopivat. Tämä 

auttaa valitsemaan sopivia meikkejä/vaatteita/asusteita. Värianalyysin 

avulla näkee konkreettisesti, miten värit korostavat/laimentavat esim. 

silmien väriä. 

 

 

TOTEUTUMINEN: 

Ensimmäisellä oppitunnilla käytössämme oli värianalyysiliinat, joiden avulla 

katsoimme kullekin erikseen heidän oman värimaailmansa. Liinojen avulla 

löysimme jokaiselle oman värin neljästä vaihtoehdosta, joita oli kevät, kesä, 

syksy ja talvi. Jokainen laittoi oman värimaailmansa ylös paperille, jotta niihin 

voidaan palata kurssin aikana. Aloitin kurssin pitämisen tällä tavalla, koska on  

tärkeää tietää mitkä värit kullekin ihmiselle sopivat. Kurssilaiset olivat 

innostuneita analyysista, josta saivat uutta tietoa itselle sopivista väreistä. 

Värianalyysi jäi pintapuoliseksi, koska jouduimme käsittelemään monta 

muutakin asiaa. Analyysiin olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa, jotta jokainen 

saisi ohjausta vielä henkilökohtaisemmin. Värianalyysi voisi jatkossa omana 

kurssikokonaisuutena. Ryhmän koko vaikutti ajankäyttöön negatiivisesti.  

T 
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3.2 MUOTOJA MUOKKAAMAAN 

 Kasvojen muodon määritys 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

asvojen muodon määrityksessä kerrotaan mitkä ovat kullekin 

kasvotyypille ominaisia tunnuspiirteitä. Kurssilainen saa määrittää 

omien kasvojensa muodon mallikuvien avulla. Kasvojen muodon 

määrittäminen kertoo, mitä osia kasvoissa kannattaa korostaa/peittää 

saadakseen optimaaliset kasvonpiirteet. 

 

 

TOTEUTUMINEN: 

 

Aloitimme kasvojen muodon määrittämisen siten, että opetin luokan edestä 

videotykin heijastamana minkälaisia kasvon piirteitä ihmisillä yleisesti on. 

Kävimme läpi kuinka kasvojen muodot voi tunnistaa ja kuinka korostaa parhaita 

piirteitä. Teoriaopetuksen jälkeen aloitimme parityöskentelynä tutkimaan toisten 

kasvoja ja määrittämään kullekin kasvoille sen oman muodon. Käytännön 

toteutuksessa haasteeksi nousi parityöskentely, koska ensikertalaisille kasvojen 

muodon määritys osoittautui hankalaksi. Opettajien avulla kurssilaiset oppivat 

tunnistamaan kasvojensa ominaispiirteitä. Ryhmän koko vaikutti tähänkin 

K 
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negatiivisesti, koska aikaa oli vähän ja opittavaa paljon. Apuopettaja mahdollisti 

kurssin onnistuneen toteutumisen, koska yksin olisin joutunut jättämään 

opetuksesta useita osioita pois. Jatkoa ajatellen osaan suunnitella kurssin siten, 

että yhdelle kerralle ei tule liikaa asiaa. Kasvojen muodonmääritys oli tärkeää 

myöhempiä oppitunteja varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ihotyypin määritys ja ihonhoidon perusteita 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

äydään läpi ihotyyppien tunnuspiirteet ja hoito-ohjeet. Kurssilainen 

määrittää oman  ihotyyppinsä ja sille sopivat hoito-ohjeet. 

Tarvitaan puhdistustuotteet, vanua, kosteusvoiteita. 

 

TOTEUTUMINEN: 

 

Oman ihotyypin tunnistaminen auttaa oikeanlaisessa ihonhoidossa. Kaikille 

ihotyypeille ei käy samat tuotteet, sillä niissä on omat erikoisuutensa. Aiheeseen 

K 
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liittyen kerroin minkälaisia ihotyyppejä on olemassa ja kuinka sen voi määrittää. 

Opetusosiossa kerroin myös ihonhoidosta, ravinnon vaikutuksesta sekä 

ulkoisten ärsykkeiden vaikutuksesta ihomme kuntoon. Mukana oli 

ihonhoitosarjan tuotteita, joista kerroin kurssilla. Teoriatiedon pohjalta jokainen 

sai määrittää oman ihotyyppinsä. Tämä osio meni läpi nopeasti, koska emme 

paneutuneet jokaisen ihoon henkilökohtaisesti. Tämä osio oli sopivan mittainen, 

koska jokainen tiesi oman ihotyyppinsä entuudestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meikkipohja 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

aikki ehostaminen lähtee hyvästä ja kestävästä meikkipohjasta. On 

hyvä tietää miten ja mihin mitäkin tuotetta voi käyttää, sekä mikä 

itselle sopii. 

Käydään läpi meikkipohjan vaiheet, jonka jälkeen kurssilaiset pääsevät 

tekemään pohjaa itselleen opettajan opastamana. Harjoitellaan 

värivoiteen käyttöä, silmänalusten/näppyjen peittoa. Tarvitaan 

meikkivoiteita, peitevoiteita, valokyniä, neutralisoijia. 

 

 

 

K 
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TOTEUTUMINEN: 

 

Viimeisessä tehtävässä paneuduimme meikkipohjan tekemiseen ja oikean 

värivoiteen valitsemiseen. Käytössämme oli Academie- meikkivoiteet, joissa oli 

viisi erilaista sävyä. Tämän vaiheen toteutimme jokaiselle henkilökohtaisesti, 

jotta saimme valittua kaikille sopivan sävyn. Kurssilaiset kokivat, että saivat 

hyödyllistä tietoa ja ammattitaitoista opetusta. Kurssilaisille sopivat sävyt 

merkattiin ylös. Sopivaa sävyä tarvittiin päivämeikin teossa. 

 

 

YHTEENVETO: 

 

Kurssin alussa esittelimme itsemme ja kerroimme kurssin keskeisistä 

tavoitteista. Kurssilaiset saivat nimettöminä kirjata toiveensa kurssin sisällöstä. 

He toivoivat saavansa opetusta perusmeikkauksen lisäksi iltameikin tekoon. 

Muutamat toivoivat henkilökohtaista meikkausopetusta, ajanpuutteen vuoksi 

emme tähän pystyneet. Huulimeikin teosta haluttiin myös opetusta ja se 

kuuluikin meidän kurssisuunnitelmaan. Värianalyysista toivottiin jotain 

konkreettista, esimerkiksi kankaanpaloja malliksi kotiin, että osaisi sitten 

kaupasta valita sopivan värisiä vaatteita. Kankaita oli varattu vain 

opetuskäyttöön, joten toive jäi toteutumatta. Kurssin ensimmäinen kerta toteutui 

hyvin ja oli itsellekin opettava. 
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3.3 KATSE SILMIIN 

Silmien muodot  

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

ilmien muotojen  määrittelyssä huomioidaan  silmien etäi-

syys/syvyys/koko.  Kun tietää minkä muotoiset silmät ovat on helpompi 

määritellä miten niitä tulisi ehostaa. Käydään kuvien avulla läpi 

erilaisia silmänmuotoja ja mittasuhteita. Kurssilainen pääsee opettajan 

avustuksella tutkimaan omia silmiään ja löytämään niiden muodon. 

 

 

TOTEUTUMINEN: 

Toisen kurssipäivän aloitimme teorialla, jossa tutkimme erilaisia silmän muotoja 

ja minkälaiset mittasuhteet silmissä on. Silmien muotoja tutkittiin pareittain, tä-

mä helpotti määrittelyn tekemistä. Kukin merkkasi muistiin oman silmänsä eri-

tyismuodot. Tiedot auttoivat meikin teossa. Kurssilaiset olivat innostuneita ja 

kiinnostuneita opetuksesta. 

 

 

 

 

 

 

s 
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Silmämeikin tekeminen 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

ässä osiossa käydään läpi silmämeikin perusteita. 

(luomivärit/rajaukset/ripsiväri) Silmämeikki on tärkeä osa 

ehostamista, eikä kaikilla ole siihen tarvittavia taitoja. Käydään 

läpi yleisimmät luomivärien levitys ja silmänrajaus tavat. Kurssilainen 

pääsee kokeileman käytännössä luomivärin laittoa itselleen. 

 

 

TOTEUTUMINEN: 

 

 Aloitimme opetuksen käyden läpi erilaiset siveltimet ja niiden käyttötavat. 

Opiskelijat olivat tietämättömiä, mutta todella kiinnostuneita siveltimien 

erilaisista käyttötarkoituksista. Kierrätimme siveltimiä jokaisella ja he saivat 

esittää kysymyksiä niihin liittyen. Tämän jälkeen kävimme läpi muutamia perus 

silmämeikin tekotapoja ja niihin liittyvää teoriaa. Tässä osiossa tarvitsimme 

värianalyysin tietopohjaa, jotta kurssilaiset osasivat valita itselleen sopivat 

luomivärisävyt. Silmämeikin teossa parhain tapa oppia on tehdä meikki itselleen 

ammattilaisen opastuksella. Jokaiselle annoimme henkilökohtaista opetusta 

siveltimien käytöstä, rajauksien tekemisistä ja luomivärin levittämisestä. 

Kurssilaiset olivat tyytyväisiä ja kokivat saavansa monipuolista tietoa 

silmämeikin tekemisestä. Värianalyysin avulla kurssilaiset osasivat valita 

itselleen sopivia luomivärisävyjä. 

 

 

 

 

 

 

T 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tanja Lähdekorpi 

 

Kulmien muotoilu 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

utkitaan kulmakarvojen muotoja/muotoillaan, selvitetään 

minkälaiset kulmakarvat kullekin kasvonmuodolle sopii. 

Kulmakarvat kehystävät kasvoja ja viimeistelevät meikin eli on 

tärkeää, että ne ovat oikein huolitellut/muotoillut.  Käydään läpi 

klassisten kulmakarvojen muotoilu ja erilaiset ehostustavat. Kurssilainen 

pääsee tunnin alussa muotoilemaan omat kulmansa. Kulmakarvojen 

muotoilua käydään ensin läpi teoriassa, jonka jälkeen määritellään  

kurssilaisten kulmien muodot.   

 

 

Kurssilaiset saivat halutessaan värjätä ja nyppiä omat kulmakarvat heille 

sopiviksi. Autoimme jokaista henkilökohtaisesti toteutuksessa. Kaikki eivät 

rohjenneet kokeilla värjäystä, mutta kaikki olivat aiheesta kiinnostuneita. 

Lupasimme palata asiaan toisilla tunneilla, jos joltain oli jäänyt jotain oppimatta. 

Toteutimme toisen kurssi kerran jakamalla ryhmän kahteen osaan, jotta 

pystyimme antamaan mahdollisimman paljon henkilökohtaista opetusta. 

 

YHTEENVETO 

 

Toisella kurssikerralla käytiin läpi silmienmuoto, klassisen silmämeikin teko sekä 

kulmakarvojen muotoilu ja värjäys. Teoriaosuudessa kävimme läpi erilaisia 

silmämeikkiin tarkoitettuja siveltimiä, miten luomivärejä/rajausvärejä tulisi 

käyttää, millaiset kulmakarvat sopivat millekin kasvon muodolle ja miten 

kulmakarvoja tulisi ehostaa. Teorian jälkeen jakauduimme kahteen ryhmään. 

Puolet kurssilaisista paneutui kulmakarvojen muotoiluun ja värjäykseen ja 

loppujen kanssa aiheena oli luomivärit, rajaukset ja ripsivärit. Tälläkin tunnilla 

aika oli suurin haasteemme. Ryhmä koostui liian monesta opiskelijasta, joten 

emme voineet antaa niin paljon henkilökohtaista opetusta, mutta onneksi 

opetus ei kuitenkaan kärsinyt tästäkään syystä. 

T 
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3.4KERTAUS ON OPINTOJEN ÄITI 

Edellisten opittujen kertausta 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

errataan meikkipohjan ja silmämeikin tekoa. Kurssilaiset saavat 

omatoimisesti meikata itseään.  

 

 

Kolmannen kurssikerran aloitimme kertaamalla meikkipohjan tekoa. 

Kertasimme myös silmämeikin teoriaa. Kyselimme kurssilaisilta ovatko he 

päässeet kokeilemaan opittuja taitoja ja onko kurssilla opetetuita taidoista ollut 

hyötyä. Kaikki olivat meikanneet kotonaan ja jopa tehneet ystävillekin 

meikkikokeiluja, joten hukkaan ei olleet opit menneet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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Huulimeikin tekeminen ja huulten muodon määritys 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

utkitaan huulten muotoa. Käydään läpi huulimeikin perusteet.  

Erilaisille huulille tarvitaan erilainen meikki, on hyvä tietää 

minkälainen rajaus/puna/väri kenellekin sopii. Käydään läpi 

erilaisia huulienmuotoja, joihin kurssilaiset saavat verrata omiaan. 

Kerrotaan minkälainen ehostus/värit/rajaus millekin huulille sopii. 

Kurssilaiset saavat kokeilla itselleen eri sävyisiä punia ja erilaisia kiiltoja.  

 

 

Osio aloitettiin teorialla, kuinka saadaan aikaan kestävä huulimeikki, mitkä ja 

minkälaiset rajaukset sopii kullekin huulimuodolle. Tutkimme pareittain huulten 

muotoja, tässäkin osiossa oli hyötyä ensimmäisen tunnin värianalyysista. Kun 

asiakas tietää mitkä värisävyt häntä pukevat on hänen helpompi valita 

huulimeikin sävy oikein. Kävimme läpi ikääntyvän naisen huulimeikin tekoa, 

koska siinä on otettava huomioon erilaisia asioita. Teoriaosuuden jälkeen 

kurssilaiset pääsivät kokeilemaan huulimeikin tekemistä itselleen. Jokainen 

sanoi oppineensa paljon ja saaneensa uutta tietoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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Korostukset ja varjostukset 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

äydään läpi kasvojen erilaisia korostuksia/varjostuksia. 

Korostamalla/ varjostamalla kasvoja oikeista kohdista saa meikkiin 

enemmän ilmettä. Käydään läpi erilaisille kasvojenmuodoille 

sopivia korostus/varjostus kohtia ja kurssilainen pääsee itse miettimään 

mihin kohtaan itselle ne tulisi laittaa ja kokeilla laittoa.  

 

 

Korostukset ja varjostukset -osio piti ajanpuutteen vuoksi jättää kokonaan pois. 

Päätimme käydä sen läpi seuraavalla kerralla. Kurssikertoihin varattu aika ylittyi 

joka kerralla. jatkossa kurssi pitää suunnitella pidemmäksi tai rajata joitain 

aiheita pois. Ryhmäkokoa on syytä pienentää, jotta jokainen saisi 

henkilökohtaisempaa opetusta. 
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YHTEENVETO 

 

Kolmannen kurssikerran aiheena oli huulimeikin teko, lisäksi kertasimme 

edellisten tuntien aiheita eli meikkipohjaa ja silmämeikkiä. Kurssikerta alkoi 

tuttuun tapaan teorialla. Tällä kertaa kävimme läpi klassisen huulimeikin teon, 

huulten muodon korjauksen meikin avulla ja kestävän huulimeikin ohjeet. 
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3.5 KAUNIINA PÄIVÄÄN 

Päivämeikin tekeminen 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

errataan edellistuntien asioita, tehdään päivämeikki. Kertaus tuo 

varmuutta ja nopeuttaa ehostusta. Kurssilainen saa tehdä itselleen 

päivämeikin edellisillä tunneilla opittujen asioiden perusteella.  

 

 

Tavoitteena oli itsenäinen päivämeikin tekeminen. Jokaisella oli tiedossa 

meikkivoiteen sävy, joten turhaa aikaa ei kulunut tällaisiin asioihin. Kurssilaiset 

suoriutuivat hyvin päivämeikin tekemisestä ja jokainen uskalsi kokeilla sellaisia 

värejä, joita ei tavallisesti päivämeikissään käyttäisi. 
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Meikkipussin sisältö 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

man meikkipussin sisällön tutkiminen, löytyykö itselle sopivat 

tuotteet. Pohjustusta seuraavaan kertaan, tarvitseeko hankkia 

uusia meikkejä. Luetaan etikettejä/tuoteselosteita ja pohditaan 

sopivatko ne aiemmin määriteltyyn ihontyyppiin. 

 

 

Tutkimme mitä kunkin kurssilaisen meikkipussi sisälsi. Katsottiin oliko siellä 

sopivia tuotteita ja olivatko värisävyt oikeita. Meikkipusseista karsittiin 

vanhentuneita ja vääränsävyisiä tuotteita. Kurssilaiset olivat mielissään ja 

todella iloisia siitä, että kurssi oli antanut heille paljon uutta oppia meikeistä ja 

sen tekemisestä. Katsoimme myös mitä hankintoja olisi hyvä tehdä omaan 

meikkipussiin ja kirjasimme ne ylös seuraavaa kertaa varten. Seuraava kerta 

toteutetaan paikallisessa meikkiliikkeessä, joten ostoksille päästään yhdessä. 

 

Päivämeikin muuttaminen iltameikiksi 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

äivämeikin muuttaminen iltameikiksi teoriassa, jos ehdimme niin 

toteutamme meikinteon käytännössä. Päivämeikki on helppo 

muuttaa muutamalla jutulla iltameikiksi, joten sekin taito on hyvä 

osata. Kerrotaan miten luomiväriä/rajausta ym. muuttamalla 

päivämeikkiä saa tummennettua tai muokattua iltamenoihin sopivaksi.  

 

 

Kävimme teoriassa kuinka päivämeikki muutetaan iltameikiksi. Kaikille emme 

ennättäneet tehdä päivämeikin muuttamista iltameikiksi. Otimme yhden mallin 

luokan eteen, jolle tehtiin iltameikki päivämeikistä. Kurssilaiset saivat seurata 

meikkausta ja siinä samassa kerroimme varjostuksen ja korostuksen 

tekemisestä, koska se oli jäänyt edellisellä tunnilla käymättä. Jokainen nainen 

lähti kurssin lopuksi kauniina ja juuri omia piirteitä korostettuna kotimatkalle. 

O 
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YHTEENVETO 

 

Aloitimme kerran lyhyellä kertauksella, jonka jälkeen kurssilaiset aloittivat 

tekemään alusta alkaen päivämeikkejä. Olimme pyytäneet kurssilaisia ottamaan 

mukaansa omat meikkipussit. Kiersimme jokaisen luona ja kävimme läpi pussin 

sisältöä. Kurssilaisen kanssa yhdessä katsottiin löytyykö sieltä itselle sopivat 

tuotteet, mitä voisi hankkia ja mitä voisi heittää pois. Kun päivämeikit olivat 

valmiit, kävimme läpi miten päivämeikin saa muutettua iltameikiksi. Tähän 

käytimme yhtä kurssilaista mallina, jolle saimme näyttää iltameikin tekemisen. 

Kurssilaiset saivat täytettävikseen kyselyt kurssin onnistumisesta ja 

parannusehdotuksista. Halusimme teettää kyselyn ennen vip -kertaa, jotta 

saisimme mahdollisimman realistisen arvioinnin opetuksesta. 
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3.6 HEHKEÄNÄ KESÄÄN  

Tutustutaan kevään trendeihin/uutuuksiin 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

Viimeinen kerta toteutetaan kosmetiikkaliikkeessä, jotta kurssille 

saadaan kiva ja rento lopetus.  Kokoonnutaan MJ Cosmeticsiin, jossa 

on työntekijä kertomassa tuotteista. Liikkeessä on mahdollista 

tutustua kauden meikkitrendeihin ja täydentää meikkipussin sisältöä.  

 

 

 

Kyseinen ilta toteutui odotusten mukaisesti ja saimme aikaan mahtavan 

lopetuksen kurssille. Lähes jokainen kurssilainen osti erilaisia tuotteita ja 

tutustui uusiin tuotteisiin. Itselle kurssista jäi todella hyvä mieli ja mielestäni 

kokonaisuus oli onnistunut, vaikka pientä hiomista vielä jatkokursseja 

suunniteltaessa onkin. 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENVETO 

Viimeisellä kerralla kokoonnuimme lukion sijaan MJ Cosmetic -liikkeessä. 

Alussa liikkeen omistaja Marjaana Joutsen-Vauhkonen kertoi kevään ja tulevan 

kesän meikkitrendeistä, sekä esitteli uutena tulleen Bellapierre 

I 
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-mineraalimeikkisarjan. Esittelyn jälkeen kurssilaiset saivat vapaasti tutustua 

liikkeen tuotteisiin. Opastimme ja autoimme valitsemaan kurssilaisille sopivia 

tuotteita. Monet innostuivatkin täydentämään meikkipussinsa puutteita. Tarjolla 

oli myös virvokkeita ja pientä purtavaa. Viimeinen ilta saatiin pidettyä 

määräajassa. Uskon kyseisen yrityksen saavan lisää uusia asiakkaita, jotka 

haluavat panostaa laadukkaisiin meikkeihin. 

 

 

 

 

' 
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PALAUTTEET 

 

Palaute lomakkeessa ilmeni seuraavat kysymykset. 

 

1. Mitä uutta opit kurssilla? 

2. Mitä jäit kaipaamaan/Parannusehdotuksesi? 

3. Arvosana kurssista asteikolla 1-5? 

 

1. Palaute lomakkeet kävimme lävitse ja niissä ilmeni seuraavia asioita. 

Kurssilaiset oppivat uusia tekniikoita ja värien käyttöä. Luomivärien 

levitysjärjestyksen, siveltimien käyttöä, rajauksen sijainti/käyttö. Rajauksen 

tekemisen silmälasien käyttäjille. siveltimien pesemisestä ja huoltamisesta. 

Kokonaisvaltaisuutta meikkauksesta. Oli virkistävä kokemus ja ammattitaitoinen 

opettaja. Poskipunan käyttö. Meikin pohjustuksen tekeminen valokynä ym. 

Uusia niksejä meikkaamiseen ja korostuksien ja varjostuksien tekeminen. 

 

2. Kurssilaiset jäivät kaipaamaan/parannusehdotuksia seuraaviin asioihin. 

Jatkokurssia ensisyksyyn ja yrityksiin pidettäväksi tällaisia samanlaisia iltoja. 

Illan kesto saisi olla vähintään 2.5h.  Pienempi ryhmä ja pidempi aika. Toivomus 

että olisi voinut paneutua syvemmin asioihin ja pienempi ryhmä koko. Sain 

kurssilta mitä halusin ja olin lopputulokseen tyytyväinen. Henkilökohtaisempaa 

opetusta olisi saanut olla enemmän. Esimerkkien käyttöä enemmän 

käytännössä. 

 

3.Kurssin keskiarvoksi muodostui numero 4.2  
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4 POHDINTA 

Kurssi kokonaisuutena toimi mielestäni hyvin. Muutamia opetukseen vaikuttavia 

tekijöitä nousi esille. Useisiin aiheisiin olisi tarvinnut enemmän aikaa. Tarkoituk-

sena on jatkossa kehittää kurssia siten, että kurssin kokoa pienennetään tai 

oppituntien määrää lisätään. Näistä asioista jatkossa aion neuvotella Seutuopis-

ton kanssa. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus, että kurssi saataisiin myös liikkees-

sä myytäväksi palvelupaketiksi. Palvelupakettia olisi tarkoitus myydä suoraan 

kuluttajille, joko isommille ryhmille tai henkilökohtaisena opetuksena. Kyseiselle 

kurssille olisi varmasti tilausta. Kyselyitä on tullut eri yhteistyötahoilta, jotka ha-

luaisivat ostaa kyseistä kurssia esimerkiksi työhyvinvointipäivään ja erilaisiin 

virkistysiltoihin. Tällaisiin tilaisuuksiin on sovellettava sopiva kurssirunko.  

Tunnin sisällöt olivat laajoja kokonaisuuksia, siksi joillakin tunneilla jouduimme 

vähentämään tuntisuunnitelmaan laitettuja asioita. Tämä ei vaikuttanut heiken-

tävästi kokonaisuuteen. Kävimme läpi kaikki asiat mitkä materiaaliin oltiin suun-

niteltu. Joitakin asioita jouduimme ajan puutteen vuoksi tiivistämään. Kurssilla 

jaettu tietopaketti oli toimiva ja siitä tuli kiitosta kurssilaisilta. Jatkossa kehitän  

tietopakettia visuaalisesti esteettisemmäksi. Tietopaketin toteutuksessa käytän 

jatkossa graafikkoa. Tietopaketti voisi toimia jatkossa myytävänä ehostuksen 

opastusvihkona. 

Seutuopiston kanssa on jo suunnitteilla uusia kursseja. He tilasivat minulta tule-

valle syksylle neljä uutta kurssia, jotka liittyvät kauneudenhoitoon. Seutuopiston 

opettajien ja rehtorin kanssa keskusteltaessa nousi esille, että kyseisille kurs-

seille olisi tarvetta ja kysyntää on ollut runsaasti. Seutuopistolla on tarkoitus laa-

jentaa kauneudenhoitoon liittyvää kurssitarjontaansa. Opinnäytetyönä tuotettu 

kurssi oli todellinen menestys ja innokkaita tulijoita olisi ollut enemmänkin. Jat-

kokursseja kyseiselle kurssille on jo kysytty ja me parhaamme mukaan yritäm-

me kehittää uusia ja innostavia kursseja.   
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Seuraavaksi olisi tarkoitus järjestää samanlainen ehostuskurssi, jossa otetaan 

huomioon ryhmäkoko ja ajallisesti tuntien kesto nostettiin 2-3 h/kerta. Jos 

ryhmän koko pysyisi 20 henkilössä opetuskerran pituus tulisi olla 2-3h/kerta. 

Jos ryhmän kokoa pienennettäisiin 10henkilöön voisi opetus kerran pituus olla 

2h/kerta.  

 

Toisena kurssina olisi suunnitteilla nuoren ihon meikkaus ja ihonhoito. 

Kurssilaisten osallistuja ikähaitari voisi olla 13-17vuotta. Kurssille otettaisiin 

osanottajia 15 henkilöä ja opetus tunteja olisi yhteensä 10 tuntia jotka 

pidettäisiin 2.5 tunnin jaksoissa. Eli yhteensä kokoontumiskertoja olisi neljä. 

Kurssinrunko menisi samantapaisesti, kuin Kauniina kesään -kurssin runko, 

paitsi sisältöä muutettaisiin nuorelle sopivaksi.  

 

Kolmantena kurssina olisi tarkoitus järjestää hiustenlaitto/hoito kurssi. Kurssin 

sisältö koostuisi oikeisiin muotoilutuotteisiin tutustumisesta ja niiden 

valitsemisesta omille hiuksille. Kurssilla opeteltaisiin käyttämään erilaisia 

hiustenlaittovälineitä. Tämä kurssi toteutettaisiin 10 henkilölle kerrallaan, jotta 

jokainen saisi mahdollisimman paljon henkilökohtaista opetusta. Kurssin kesto 

olisi yhteensä 6 tuntia, joka toteutettaisiin 3 kertana 2h opetuksina. 

 

Neljäntenä kurssina olisi pikakampauskurssi. Kurssin sisältö koostuisi erilaisista 

pikakampauksista ja letityksistä. Kurssin koko olisi 10 henkilöä ja se 

toteutettaisiin 3kertana 2h opetuksina 
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Haluan sanoa kaikille kurssilaisille kiitoksen 

osallistumisestanne kurssille. Nauttikaa ehostuksen saloista 

ja naiseuden moninaisuudesta. 

Kiitos myös teille jotka luitte opinnäytetyöni, toivon että 

saatte hyötyä siitä myös itsellenne.  

Toivotan  teidät kaikki tervetulleeksi 

tuleville kursseille! 
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Kurssin tuntisuunnitelma  LIITE 1 

Opetuksen suunnittelu Ensimmäinen tunti 

Mitä tehdään? 

1. Värianalyysi 2. Kasvojen muodon määritys 3. Ihotyypin määritys/ihonhoidon perusteita. 

4. Perusmeikki alkaa - meikkipohjan tekoa. 

Miksi tehdään?  

1. On tärkeää tietää mitkä värit itselle sopivat, jotta pystyy valitsemaan sopivia meikke-

jä/vaatteita/asusteita yms. Värianalyysin avulla näkee konkreettisesti, miten värit korosta-

vat/laimentavat esimerkiksi silmien väriä. 

2. Kasvojen muodon määrittäminen kertoo mitä osia kasvoissa kannattaa korostaa/peittää 

saadakseen optimaaliset kasvonpiirteet. 

3. Kun tietää millainen oma iho on, tietää miten sitä tulee hoitaa/ylläpitää oikein. Kaikille 

ihotyypeille ei käy samat tuotteet, vaan kaikissa on omat erikoisuutensa. 

4. Kaikki ehostaminen lähtee hyvästä ja kestävästä meikkipohjasta. On hyvä tietää miten 

ja mihin mitäkin tuotetta voi käyttää, sekä mikä itselle sopii. 

Miten tehdään? 

1. Erivärisiä kankaita käyttäen. Kurssilaiset saavat vertailla kylmiä/ lämpimiä sävyjä vasten 

omia/toisten kasvoja ja tulkita mitkä värimaailmat kenellekin sopii. Tarvitaan kankaita, pei-

lejä. 

2. Kerrotaan mitkä ovat minkäkin kasvonmuotojen tunnuspiirteet/mittasuhteet  ja kurssilai-

nen saa määrittää omien kasvojensa muodon. 

3. Käydään läpi ihotyyppien tunnuspiirteet ja hoito-ohjeet, kurssilainen saa määrittää 

omansa ja sitä kautta oppia miten sitä kannattaisi hoitaa. Tarvitaan puhdistustuotteet, va-

nua, kosteusvoiteita. 
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4. Käydään läpi meikkipohjan vaiheet, jonka jälkeen kurssilaiset pääsevät tekemään poh-

jaa itselleen opettajan opastamana. Harjoitellaan värivoiteen käyttöä, silmänalus-

ten/näppyjen peittoa. Tarvitaan meikkivoiteita, peitevoiteita, valokyniä, neutralisoijia.   

 

Toinen tunti 

Mitä tehdään? 

1. Tutkitaan silmien muotoja ja määritellään omien etäisyys/syvyys/koko. 2.Käydään läpi 

silmämeikin perusteita. (luomivärit/rajaukset/ripsiväri)  3. Tutkitaan kulmakarvojen muoto-

ja/muotoillaan, selvitetään mitkä millekin kasvonmuodolle sopii. 

Miksi tehdään? 

1. Kun tietää minkä muotoiset silmät ovat, on helpompi määritellä miten niitä tulisi ehostaa.  

2. Silmämeikki on tärkeä osa ehostamista, eikä kaikilla ole siihen tarvittavia taitoja. 

3. Kulmakarvat kehystävät kasvoja ja viimeistelevät meikin eli on tärkeää, että ne ovat oi-

kein huolitellut/muotoillut. 

Miten tehdään? 

1. Käydään kuvien avulla läpi erilaisia silmän muotoja ja mittasuhteita. Kurssilainen pää-

see opettajan avustuksella tutkimaan omia silmiään ja löytämään niiden muodon. 

2. Käydään läpi yleisimmät luomivärien levitys ja silmänrajaus tavat. Kurssilainen pääsee 

kokeileman käytännössä itselleen. 

3. Käydään läpi klassisten kulmakarvojen muotoilu ja erilaiset ehostus tavat. Kurssilainen 

pääsee tunnin alussa muotoilemaan omat kulmansa. (katsotaan ensin minkälaiset kenel-

lekin sopii) 

 

Kolmas tunti 

Mitä tehdään? 
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1. Kerrataan meikkipohjan ja silmämeikin tekoa. 2. Tutkitaan huulten muotoa. 3. Käydään 

läpi huulimeikin perusteet / meikataan. 4. Käydään läpi erilaisia korostuksia/varjostuksia . 

Miksi tehdään? 

1. Kertaus on opintojen äiti. 

2. Kun tietää huultensa muodon, on niitä helpompi lähteä ehostamaan. 

3. Erilaisille huulille tarvitaan erilainen meikki, on hyvä tietää minkälainen rajaus/puna/väri 

kenellekin sopii. 

 4. Korostamalla/ varjostamalla oikeista kohdista saa meikkiin enemmän ilmettä. 

Miten tehdään? 

1. Kurssilaiset saavat omatoimisesti meikata itseään, tarvittaessa pieni kertaus alussa. 

2. Käydään läpi erilaisia huulien muotoja, joihin kurssilaiset saavat verrata omiaan.  

3. Kerrotaan minkälainen ehostus/värit/rajaus millekin huulille sopii, kurssilaiset saavat 

kokeilla itselleen laittaa/eri sävyisiä punia. 

4. Käydään läpi erilaisille kasvojenmuodoille sopivia korostus/varjostus kohtia ja kurssilai-

nen pääsee itse miettimään mihin kohtaan itselle ne tulisi laittaa ja kokeilla laittoa. 

 

Neljäs tunti  

 

Mitä tehdään?  

1. Kerrataan edellistuntien asioita, tehdään koko päivämeikki. 2. Oman meikkipussin sisäl-

lön tutkiminen> löytyykö itselle sopivat tuotteet? 3. Päivämeikin muuttaminen iltameikiksi 

teoriassa, jos keritään niin myös käytännössä. 

Miksi tehdään? 

1. Kertaus tuo varmuutta ja nopeutta myös ehostuksessa. 

2. Pohjustusta seuraavaan kertaan-> tarvitseeko hankkia uusia meikkejä. 
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3. Päivämeikki on helppo muuttaa muutamalla jutulla iltameikiksi, joten sekin taito on hyvä 

osata. 

 Miten tehdään?  

1. Kurssilainen saa tehdä itselleen päivämeikin edellisillä tunneilla opittujen asioiden pe-

rusteella. 

2. Luetaan etikettejä/tuoteselosteita ja pohditaan sopivatko ne aiemmin määriteltyyn iho-

tyyppiin. 

3. Kerrotaan miten luomiväriä/rajausta muuttamalla, päivämeikkiä saa tummennettua tai 

muokattua iltamenoihin sopivaksi. 

 

Viides tunti 

Mitä tehdään? 

1. Tutustutaan kevään trendeihin/uutuuksiin. 

  

Miksi tehdään? 

Jotta kurssille saadaan kiva ja rento lopetus. 

Miten tehdään? 

1. Kokoonnutaan MJ Cosmeticsiin, jossa on työntekijä kertomassa tuotteista. 

Kurssille tarvitaan: peilejä, meikkivoiteita, peitevoiteita, neutraloijia, valokyniä, aurinkopuu-

teria, puuteria, luomivärejä, ripsivärejä, eyelinereitä, huultenrajauskyniä, huulipunia, huuli-

kiiltoja, vanua, puhdistusmaitoa, meikinpuhdistusainetta, kosteusvoiteita, siveltimiä, meik-

kisieniä. 
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Kurssin tietopaketti LIITE 2 

 

EHOSTUKSEN JA IHONHOIDON TIETOPAKETTI 

Ihonhoidon perusteet: 

Kasvojen ja dekolteen iho tulisi puhdistaan, sekä kosteuttaa aamuin, illoin. Ihotyypin tun-

nistaminen on tärkeä askel kohti kaunista ihoa, sillä se auttaa löytämään itsellesi sopivat 

tuotteet. Muista kuitenkin, että ihotyyppi voi vaihdella esimerkiksi vuoden aikojen vaihtues-

sa. 

Normaali iho 

 Väriltään tasainen ja heleä, ihohuokoset pieniä, kuukautiskierron mukaan saattaa 

esiintyä hormooninäppyjä, mutta muuten vähän epäpuhtauksia. Harvan ihmisen 

kasvojen iho on täysin normaali. 

 Ihonhoidon tarkoituksena on säilyttää ihon kosteustasapaino, sekä suojata sitä il-

mansaasteilta ja UV-säteilyltä. 

Rasvainen iho 

 Huokoset ovat laajentuneet, epäpuhtauksia syntyy helposti ja iho on kiiltävä. 

 Oikeilla tuotteilla pyritään normalisoimaan talineritys, pienentämään huokosia ja en-

naltaehkäisemään epäpuhtauksien syntymistä. 

Kuiva iho 

 Ohut, kosteuden puutteen takia saattaa olla karhea ja hilseilevä, epäpuhtauksia ei 

juuri ole, mutta juonteita, sekä couperosaa esiintyy muita ihotyyppejä useammin. 

 Tarkoituksena on kosteuttaa ja vahvistaa ihoa, sekä parantaa sen kosteudensito-

miskykyä. 

Sekaiho 

 T-alueella (otsa, nenä, leuka) runsaampi talineritys, muuten normaali/kuiva. Suosi-

teltavaa olisi valita kummallekin alueelle oma tuotteensa, mutta yhdelläkin pärjää. 

Tällöin valitaan tuote sen mukaan, mitä ihotyyppiä on eniten. Sekaiho on yleisin iho-

tyyppi. 

 Pyritään tasapainottamaan talineritys, sekä estämään epäpuhtauksien syntyminen. 

Ihon kuntoon vaikuttavia tekijöitä löytyy paljon muitakin, kuin ihonhoito. Näitä ovat ruoka-

valio, vedenjuonti, tupakointi, alkoholi/päihteet, auringon valo, liikunta, meikkaustottumuk-
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set, perimä, stressi, ikä ja jotkut lääkkeet. Terveet elämäntavat auttavat ylläpitämään ter-

vettä ja kaunista ihoa. 

KASVOJEN MUODON MÄÄRITYS 

Ovaalin muotoisissa kasvoissa otsan ja 

leuan leveydet ovat lähellä toisiaan.  

Otsa on kuitenkin aavistuksen leveämpi.  

Poskipäät ovat otsaa hieman leveämmät. 

                        

                        

Pyöreissä kasvoissa leveys ja korkeus ovat  

lähellä toisiaan, samoin otsan ja leuan leveys. 

 

 

Neliön muotoisissa kasvoissa otsan,  

poskipäiden ja leuan leveys on sama kuin 

kasvojen korkeus. 

 

Sydämen muotoisissa kasvoissa leuka on  

kapea ja terävä. Poskipäät ovat korkeat ja  

suurinpiirtein saman levyiset otsan kanssa. 

 

 

Kaitojen kasvojen muodot muistuttavat ovaalia, 

mutta kasvoissa on enemmän pituutta 

kuin leveyttä                                                 

 

 

Timantin muotoisissa kasvoissa otsa ja leuka 

ovat yhtä kapeat. Posket ovat näitä leveämmät. 

 

 

Päärynän muotoisten kasvojen levein kohta on leuka. 
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Otsa on kapeampi kuin posket.     

 

 

                

KULMAKARVOJEN MUOTOILU      

        

Ovaalin muotoisiin kasvoihin sopii  

klassinen kulmakarva malli.  

 

 

 

Pyöreisiin kasvoihin sopii kohoavat,  

lyhyehköt kulmat.  

Pyöreät ja liian ohuet kulmat,  

korostavat kasvojen pyöreyttä.  

 

Neliön muotoisiin kasvoihin sopii pitkät,  

ohuehkot ja loivasti kaareutuvat kulmat.  

Ulkonurkka saa jäädä hieman sisänurkkaa korkeammalle. 

 

Pitkissä kasvoissa kulmat kannattaa 

muotoilla mahdollisimman vaakasuoriksi, 

jotta pituusvaikutelma vähenee.  

 

Sydämen muotoisissa kasvoissa kulmat  

saavat olla alkuosasta tuuheahkot,  

mutta loppuosasta keveämmät. 

 

Timantin muotoisiin kasvoihin sopii 

kaarevat kulmat. Kulmakarvojen väliä voi 

tarvittaessa leventää, jos otsa on oikein kapea. 
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Päärynän muotoisissa kasvoissa kulmakarvojen 

väliä pidennetään ja niitä jatketaan ohimoille päin. 

Korkein kohta saa olla iiriksen ulkopuolella.    
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PERUSMEIKKI: 

Meikkipohja 

Ehostaminen tulisi aina aloittaa puhtaalta ja kosteutetulta iholta. Tällöin meikin 

levitys on helpompaa ja se kestää paremmin. Alkupuhdistuksen jälkeen aloite-

taan meikkipohjan teko. 

Ihanteellinen meikkipohja saa ihon näyttämään mahdollisimman terveeltä, luon-

nolliselta, virheettömältä ja meikkaamattomalta.  

Meikkipohja aloitetaan valitsemalla sopiva värivoide. Valintaa tehdessä tulee 

ottaa huomioon ihon sävy ja ihotyyppi. Iho voi olla sävyltään lämmin (kellertävä 

beige) tai kylmä (punertava/sinertävä beige). Sävyn määritys ei harjaantumat-

tomalle silmälle ole aina helppoa, mutta onneksi siihen on pari helppoa niksiä: 

katso ranteiden verisuonia. Jos suonet näyttävät sinisiltä, iho on kylmä, jos ne 

puolestaan näyttävät vihreiltä, iho on lämmin. Kokeile myös saako kullan vai 

hopean väriset korut ihosi loistamaan. Kulta korostaa kauniisti lämmintä ihoa ja 

hopea viileää. Aina näilläkään jipoilla ei saa varmaa tulosta, joten kannattaa 

koittaa kahta-kolmea eri sävyistä voidetta vierekkäin esimerkiksi kämmensel-

kään. Värivoiteen tarkoitus on tasoittaa ja parantaa ihon väriä, sekä korjata vä-

rivirheitä.  Muilta ominaisuuksilta se voi olla suojaava, hoitava, kiinteyttävä tai 

kiiltoa poistava. 

Voiteen paksuus valitaan sen mukaan miten paljon peitettävää ihossa on. Nuo-

ren iho on usein sileä ja tasaisen värinen, joten värivoidetta ei välttämättä tarvi-

ta. Jos sitä kuitenkin halutaan käyttää, valitaan mahdollisimman kevyt tuote. 

Myös aikuisen naisen(45+) meikissä kannattaa suosia ohuita voiteita, sillä pak-

su voide pakkaantuu helposti juonteisiin ja ryppyihin.  

Jos kasvoissa on paljon pigmenttimuutoksia, voidaan peittävä voide levittää 

koko kasvoille, muutoin paikallisesti. Myös meikkivoiteen levitystapa vaikuttaa 

peittävyyteen. Sivelemällä sienellä/siveltimellä/sormin saadaan ohuempi loppu-

tulos ja taputtelemalla paksumpi. 
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  sileä 

iho 

Rasvoittuvalle iholla kannattaa ensin levittää pohjustusvoide. Tämän avulla vä-

rivoide pysyy paremmin ja pidempään paikallaan. 

Tummien silmäalusten peitto/häivytys 

 

 

  

  

 

 

 

 

Tummien silmänalusten peitto aloitetaan tummimmasta kohdasta, mikä yleensä 

on silmän sisänurkassa ja peittojälkeä ohennetaan, sekä häivytetään kohti vaa-

leampaa aluetta. Peiteaine on hyvä levittää käsin, sillä sormien lämpö auttaa 

sitä sitoutumaan värivoiteeseen.  Kylmät luomivärisävyt, selkeä yläluomen ra-

jaus ja kevyt alaluomen rajaus häivyttävät optisesti silmänalusten tummuutta. 

Juonteiden häivytys 

Juonteita ja ihon muita varjoalueita on paras häivyttää valokynällä. Niiden ohut 

koostumus ja valoa heijastava koostumus on omiaan kohottamaan juonteiden 

pohjia optisesti. Valokynää käytetään värivoiteen päällä. Levitys aloitetaan 

tummimmasta kohdasta edeten vaaleampiin. Levityksen kanssa tulee olla tark-

kana, sillä juonteen yli mennyt valovoide korostaa juonnetta.  

 

 

  kuiva/ryppyinen 

iho 

värivoi-

de 

peiteai-

ne 

 joustava 

värivoide 

+ valoky-

nä 
sinertä-

viin 

oranssi 

rusehtaviin roosa 

tai vaaleanpu-

nainen 
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Näppylöiden peitto 

Värivoide ei aina riitä peittämään punoittavia ja kohollaan olevia näppyjä, joten 

ne peitetään erikseen peiteaineella tai neutraloijalla. Kumpaakin tulee levittää 

vain näpyn kohdalle ja raja häivytetään hyvin. Sävyn kanssa kannattaa olla 

tarkkana, sillä liian vaalea väri tuo näpyn vain paremmin esiin ja liian tumma 

näyttää helposti tahralta. 

Puuterointi tehdään, kun meikkipohja on muuten valmis. Puuterin voi levittää 

myös koko ehostuksen viimeisenä vaiheena. Puuterin tarkoitus on kiinnittää 

meikkipohja paikoilleen ja siten pidentää sen kestävyyttä. Se myös tasoittaa 

ihon kiiltoa ja osaltaan tasoittaa ihon sävyä. Levityksessä voidaan käyttää vip-

paa, sientä tai sivellintä. Puuterin taputellaan kevyesti meikkipohjan päälle. Kui-

valla tai mattaiselle iholle ei välttämättä tarvitse ollenkaan puuteria. 

 

Silmämeikki 

Luomivärit 

Silmämeikin tarkoitus on tehostaa ja kirkastaa katsetta, sekä korostaa silmien 

väriä. Luomiväreillä on mahdollista vahvistaa silmien muotoa tai tarvittaessa 

korjata/muuttaa sitä. Päivämeikissä luomiväri valitaan yleensä silmien värin pe-

rusteella. Värisävy voidaan valita sukulaisväreistä tai vastavärisävyistä. Suku-

laisväreillä saadaan aikaan harmoninen kokonaisuus, kun taas vastaväreillä 

luodaan katseeseen jännittävyyttä.  
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             Silmien 

väri 

               Sukulaisvärit                  Vastavärit 

  

              ruskea 

           ruskeat, persikat,  

           terrakotta, kulta 

 

         siniset, turkoosit, luu-

mut 

 

              vihreä 

            vihreät, turkoosit,  

   keltaiset, oranssit, rus-

keat 

       roosat, vaaleanpunainen,  

           pinkki, punavioletit 

 

              sininen 

         siniset, siniharmaat,  

           turkoosit, violetit 

 

               persikat, oranssit, 

                  ruskeat, kulta 

 

             harmaa 

         harmaat, sinertävät, 

       vihertävät, lilat, hopea 

   

       keltaiset, oranssit, rus-

keat 

 

Vaalea korostusväri tuo silmäluomelle valoa ja avaruutta, sekä tuo liikkuvan 

luomenosan esiin korostamalla sen muotoa (suurentaa, pullistaa).  

Tumma varjostusväri luo varjoja, piirtää silmän esiin, muotoilee, häivyttää luo-

men raskautta ja pulleutta. 

Klassisissa silmämeikeissä käytetään useimmiten 1-3 sävyä. Luomiväri saa 

aina olla tummin ripsityvessä ja silmän ulkonurkassa.   

Värin levitys aloitetaan vaaleimmasta sävystä, sitä levitetään sisänurkasta alka-

en kohti ulkonurkkaa lyhyin vedoin. Seuraavaksi lisätään tumminta halutuinta 

sävyä ulkonurkkaan. Kahta väriä käytettäessä häivytetään tummaa väriä kohti 

luomen keskustaa sormella tai siveltimellä. Tummaa väriä on hyvä häivyttää 

myös hieman yläviistoon. Kolmella värillä työskennellessä laitetaan viimeiseksi 

rajakohtaan keskimmäistä sävyä ja sitä häivytään molempiin nurkkiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Silmän rajaus 

Silmämeikkiä täydentämään voi käyttää eyelineria eli rajausta, mitä voimak-

kaampi ja tummempi rajaus on, sitä näyttävämpi silmämeikistä tulee. Rajausta 

voidaan käyttää myös silmän muodon muuttamiseen, katseen terävöittämiseen 

tai sillä voidaan saada aikaan ripsiä pidentävä, sekä tuuhentava vaikutus.  

Klassinen rajaus on ohuin silmän sisänurkasta, josta se levenee kohti ulkonurk-

kaa. Levein kohta on 2/3 silmän ulkonurkasta, josta se lähtee taas kaventu-

maan.  

Ripsiväri 

Silmämeikin viimeistelyyn käytetään ripsiväriä. Sopiva ripsiväri löytyy omia rip-

siä tarkastelemalla. Lyhyisiin valitaan pidentävä, suoriin kaareuttava ja hentoihin 

tuuheuttava. Musta väri tuo ripset parhaiten esille, mutta myös muita värejä löy-

tyy. Parhaiten värin saa levitettyä viemällä harjan ensin ripsien tyveen, tekemäl-

lä siellä pientä sahausliikettä ja sen jälkeen harjaamalla värin muualle ripsiin 

yhtenäisin vedoin. Jos ripsiä haluaa taivuttaa, tulee se tehdä ennen värin levi-

tystä. Kätevin tapa taivuttamiseen on painaa taivutinta parin sekunnin ajan rip-

sien tyvellä, seuraavaksi ripsien keskellä ja lopuksi ripsien kärjellä.  

Kulmakarvat 

Oikein muotoillut ja huolitellut kulmakarvat tasapainottavat meikin, sekä täyden-

tävät kokonaisuuden. Muotoilu voidaan tehdä nyppimällä pinseteillä tai veitsellä. 

Kulmat kannattaa nyppiä iltaisin, jotta punoitus kerkeää hälvetä ja iho rauhoit-

tua. Korostamiseen ja värjäämiseen voidaan käyttää kulmakynää, kulmaväriä 

tai luomiväriä. Kuivalla luomivärillä saadaan kaikista luonnollisin ja pehmein 

lopputulos. Etenkin nestemäisiä värejä käytettäessä kulmakarvat harjataan 

muotoon kulmakarvasiveltimellä ja tarvittaessa kulmat voidaan viimeistellä niille 

tarkoitetulla geelillä. Kulmakarvojen värin tulee sointua hiusten väriin ja tum-

muusasteeltaan niiden tulisi olla hiuksen tummuiset tai astetta vaaleammat. 

Blondien ja harmaahiuksisten kannattaa kuitenkin valita hiuksia jonkin verran 

tummempi sävy, esimerkiksi vaaleanruskea tai harmaanruskea. Musta väri yk-

sinään antaa kovan, sekä vanhentavan vaikutelman ja sopii siksi harvalle.  
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Huulet 

Klassiseen huulimeikkiin kuuluu rajaus, huulipuna ja/tai –kiilto. Rajauksella voi-

daan vahvistaa tai korjata/muuttaa suun muotoa. Lisäksi se parantaa hieman 

huulipunan pysyvyyttä estämällä sen leviämisen suunympärysiholle. Rajausky-

nän terävyys vaikuttaa jäljen luonnollisuuteen, terävällä kärjellä saa tarkan rajan 

ja pyöreällä pehmeämmän. Rajauskynää pidetään kädessä kynäotteella. Tee 

rajaus osissa, pienellä edestakaisin sahaavalla liikkeellä. Pyri pitämään kynä 

kokoajan kiinni ihossa, jotta liike pysyy tasaisena. Rajaus ajoitetaan amorinkaa-

resta ja se voi edetä kumpaan suuntaan vaan. Siistiä jälkeä tavoitellessa, kynää 

ei saa painaa liikaa ihoa vasten.  Huulten ihon värien rajaus sopii vaaleiden, 

keskiväristen, luonnollisten ja nudejen punien kanssa. Tummemmissa sävyissä 

kannattaa valita lähellä punan sävyä oleva rajauskynä.  

Huulipunaa valittaessa tulee ottaa huomioon huulten pinnan kunto, suunympä-

rysihon kunto, meikin tarkoitus ja muoti. On myös olemassa muutamia asioita, 

jotka kannattaa ottaa huomioon värivalinnassa: 

-epäpuhtaalle iholla sopivat raikkaat ja puhtaat sävyt 

-tummat värit pienentävät ja kaventavat huulia 

-vaaleat värit leventävät ja suurentavat huulia 

-mattapintainen puna häivyttää uurteita ja kuivuutta 

-kellertävät  ja ruskeat sävyt korostavat epäsuotuisasti hampaiden keltaisuutta 

-sinipohjaiset sävyt raikastavat kellertävien hampaiden väriä 

Huulikiiltoa voidaan käyttää yksinään, rajauksen kanssa tai huulipunan päällä. 

Yksinään se antaa huulille läpikuultavan, kiiltävän värin. Huulipunan päällä se 

lisää huulten kiiltoa ja täyteläisyyttä. 

Poskipuna 

Poskipuna tuo kasvoille raikkautta, hehkua ja väriä. Sillä voidaan korostaa, 

muotoilla ja varjostaa kasvoja. Kasvojen muoto vaikuttaa poskipunan paikkaan, 
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mutta useimmiten levitys aloitetaan korvan puolenvälin kohdalta ja häivytetään 

väriä aavistuksen alaviistoon poskipään linjaa mukaillen. Sopiva väri valitaan 

ihon sävyä mukaillen. Viileä ihoiselle sopivat mm. pinkki, roosa, luumu ja fuksia. 

Lämpimälle iholle sopii mm. aprikoosi, persikka, lohenpunainen, oranssi ja kul-

lanruskea. Tummuus kannattaa valita ihon tummuuden mukaan. Vaalea/kalpea 

ihoiselle hennot ja kuultavan sävyt, tummemmalle/ruskettuneelle iholle voimak-

kaampi väri. Rasvoittuvalle iholle kannattaa valita mattapintainen, puuterimai-

nen puna, jottei ihon kiiltävä vaikutelma korostu. Sen sijaan kuivalle ja uurteisel-

le iholle sopii parhaiten voidemainen poskipuna.  

Korostukset & varjostukset 

Vaalealla korostuksella (highlight) ja tummalla varjostuksella (shading) tehoste-

taan kasvojen kolmiulotteisuutta. Niiden avulla voidaan siis tuoda esille kasvo-

jen hyviä ominaisuuksia ja häivyttää epäedullisia. Korostuksia voidaan käyttää 

kaikessa meikkauksessa, kun taas varjostukset sopivat varmemmin iltameikkiin. 

Korostuksella tuodaan esille niitä kasvojen piirteitä, joita halutaan tehostaa. Sen 

avulla korostetaan kasvojen luuston muotoa ja tuodaan valovaikutelmaa kasvo-

jen keskiosaan, juonteisiin, varjokohtiin ja häivytetään tummia silmänalusia. 

Varjostuksella sen sijaan voidaan poistaa kasvojen pyöreyttä/kulmikkuutta, ly-

hentää kasvoja ja häivyttää kaksoisleukaa.   

Korostukset tehdään 2-3 astetta värivoidetta vaaleammalla, saman väriryhmän 

sävyisellä värivoiteella ja varjostukset 2-3 astetta värivoidetta tummemmalla 

värivoiteella/puuterilla/meikkikynällä.  Puuterimainen varjostus on paras aloitteli-

jalle, sillä se on helpoin levittää ja häivyttää. 

Ovaalin muotoisiin kasvoihin tehdään klassiset peruskorostukset ja –

varjostukset. Korostustuotetta levitetään poskiluiden yläpuolelle, otsakolmioon, 

kulmaluulle, nenän- ja suunpieliin, sekä amorin kaareen. Varjostus levitetään 

vain poskiluiden alapuolelle.  

Pyöreisiin kasvoihin on tarkoitus saada lisää pituutta eli korostus tehdään leuan 

kärkeen. Varjostukset tehdään ohimoille, leukaluun alle ja poskiluiden alle.  
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Neliömäisiin kasvoihin pyritään lisäämään korkeutta ja häivyttämään leveyttä, 

sekä kulmikkuutta. Korostukset tehdään poskiluun yläpuolelle, leuan kärkeen ja 

tarvittaessa otsalle. Varjostukset samoin kuin pyöreissä kasvoissa. 

Pitkiä kasvonmuotoja pyritään lyhentämään ja hieman pyörentämään. Korostus-

ta laitetaan vain poskiluiden yläpuolelle. Varjostukset laitetaan hiusrajalle, pos-

kipäille ja leualle vaakatasoon. 

Sydämenmuotoisten kasvojen yläosan leveyttä pyritään häivyttämään. Koros-

tusta laitetaan vain leukaperien kohdalle. Varjostukset tehdään ohimoille ja leu-

an terävimpään kärkeen.  

Timantinmuotoisissa kasvoissa pyritään pehmentämään kasvojen terävyyt-

tä/kulmikkuutta. Korotukset tehdään ohimoille, leukaperiin ja otsalle. Varjostusta 

tehdään poskiluiden alapuolelle. 

Päärynänmuotoisissa kasvoissa pyritään leventämään kasvojen yläosaa ja ka-

ventamaan alaosaa. Korostukset tehdään ohimoille, otsalle, poskiluiden ylle ja 

leuan kärkeen. Varjostukset tehdään leukaperiin ja leuan alle.  

 

 

 

Silmälasimeikki 

Pluslasit 

Pluslinssit suurentavat silmiä jonkin verran. Mitä enemmän laseissa on vahvuut-

ta, sitä vähemmän meikkiä tarvitaan. Luomiväreissä kannattaa suosia tum-

mempia sävyjä, sillä ne pienentävät silmiä. Sen sijaan helmiäissävyjä kannattaa 

välttää niiden suurentavan vaikutuksen vuoksi. Myös silmälasien kehysten väri 

kannattaa ottaa huomioon värivalinnoissa. Rajaus kannattaa pitää ohuena. 

Tummat silmänaluset kannattaa peittää hyvin, sillä nekin korostuvat plussalins-

sien kanssa. 
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Miinuslasit 

Miinuslasit pienentävät silmiä. Mitä vahvemmat linssit, sitä matalammilta juon-

teet ja lyhyemmiltä ripset näyttävät. Koska luomia pyritään suurentamaan, kan-

nattaa liikkuvalle luomelle levittää jotakin vaaleaa/helmiäistä sävyä. Tummia 

sävyjä levitetään luomivaosta ylöspäin häivyttäen, jotta luomet saadaan parhai-

ten esiin. Ylä- ja alaluomille tehdään ohuet rajaukset, sekä ripsiväriä laitetaan 

runsaasti.  

 

Päivämeikistä iltameikkiin 

Suurin erottava tekijä päivä- ja iltameikin välillä on voimakkuus ja tummuus. Il-

tavalaistuksessa vaaleat ja neutraalit välit usein häviävät, kun taas kylmät värit 

näkyvät parhaiten. Mitä vähemmän valoa, sitä tummempi ja pelkistetympi meik-

ki saa olla. Yksityiskohdat ja vivahde-erot eivät juuri keinovalossa erotu.  

-Värivoide/puuteri saa olla hieman vaaleampi kuin päivämeikissä. 

-Silmämeikissä vahvoilla kontrasteilla saa silmät parhaiten esiin. 

-Alarajaus toimii hyvin iltameikissä. 

-Irtoripsiä voi käyttää tarvittaessa. 

-Myös kulmat saavat olla tummemmat kuin päivämeikissä. 

-Selkeät ja vahvat silmänrajaukset. 

 

 

IHOTYYPPINI ON: 

KASVOJENI MUOTO: 

SILMIENI VÄRI: 

MINULLE SOPIVAT: 
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