KURSSIT
Kevät Syksy 2022

Taustaa:
Yli 50 vuoden ajan Pivot Point on keskittynyt hiusalan koulutukseen.
Hiusalan ammattitermistö pohjautuu Pivot Pointin luomaan termistöön, joka mahdollistaa sen, että
voimme selkeästi selittää kuinka suunnittelemme ja toteutamme muotoilukokonaisuuksia ja trendejä.
Pivot Point keskittyy korkealaatuisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin kauneusalan koulutuksessa.
Tämä tekee Pivot Pointista johtavan opetusmateriaalien ja työvälineiden tuottajan, joka tarjoaa
koulutusta ja taitojen kehittämistä kauneusalalla.
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Pivot Point - Opettajien koulutus
Sopii hiusalan opettajille ja ohjaajille, jotka haluavat lisätä osaamista Pivot Pointin
koulutusjärjestelmässä. Koulutus järjestetään viidessä eri moduulissa, joista
jokaisella on oma teema ja painopiste. Kun olet suorittanut kaikki koulutuksen
moduulit, olet sertifioitu opettaja Pivot Point -järjestelmässä perustasolla.
Koulutus antaa sinulle tarvittavat tiedot ja taidot, sekä auttaa sinua jakamaan
osaamistasi motivoivalla ja inspiroivalla tavalla seuraavilla alueilla Pivot Point
-koulutusjärjestelmän sisällä: hiustenleikkaukset, partakäsittelyt, värjääminen,
hiusten muotoilu, pitkienhiusten muotoilu ja rakennekäsittelyt.
Koulutukset koostuvat teoriasta Zoomin välityksellä ja käytännön workshopeista
lähikoulutuksena. Kurssilla hyödynnetään digitaalisia työvälineitä. Harjoituspää
sisältyy kurssien hintaan.

Moduuli 1: Pitkien hiusten muotoilu 2 päivää
(1 pv teoria Zoomissa, 1 pv Live workshop)

Tässä moduulissa käymme läpi kuusi erilaista pitkien
hiusten tekniikkaa nyöritys, solmut, ladonta, letit,
silmukat ja rullat. Käymme läpi pitkien hiusten muotoilun
terminologian keskittyen seuraaviin: muoto, rakenne,
painopiste, suunnat, linjat, jaotukset, pohjatyö, tuotevalinta,
työvälineet ja eri kiinnitystekniikat kuminauhoja ja
pinnejä käyttäen. Käytännön workshopissa harjoitellaan
perustekniikoita itse tekemällä ja yhdistelemällä erilaisia
tekniikoita, perustasosta edistyneeseen tasoon.
Hinta: 500 EUR + alv. / hlö

Moduuli 2: Leikkaus, väri ja muotoilu 2 pv
(1 pv teoria Zoomin kautta, 1 pv Live workshop)

Tässä moduulissa käymme läpi neljä perusleikkaustekniikkaa,
mukaan lukien värin ja muotoilun, jossa luodaan kokonaisuus. Opit
leikkausterminologian, jonka lähtökohtana on muotoilun prosessin 7
askelta, joissa keskitytään muotoon, rakenteeseen, painopisteeseen,
suuntaan ja linjoihin pitkissä, puolipitkissä ja lyhyissä hiuksissa. Luovassa
työssä sovellamme moderneja värjäämisen ja muotoilun tekniikoita
neljään perusleikkausrakenteeseen hyödyntäen suunnitteluperiaatteita
toisto, vuorottelu, asteittaisuus ja kontrasti symmetrisissä tai
epäsymmetrisissä muotoilukokonaisuuksissa.
Hinta: 620 EUR + alv. / hlö

Moduuli 3: Rakennekäsittely/
Permanentti 2 päivää
(1 pv teoria Zoomissa, 1 pv Live workshop)

Tässä moduulissa käymme läpi erilaisia rullaustekniikoita
toteuttaaksemme erilaisia tekstuureja pitkissä, puolipitkissä
ja lyhyissä hiuksissa. Opit tekstuurin suunnitteluperiaatteet
ja terminologian keskittyen muotoon, linjoihin,
painopisteeseen, rytmiin, aktiiviseen, passiiviseen
sekä kontrastiseen rakenteeseen.
Hinta: 435 EUR + alv. / hlö

Moduuli 4: Miesten hiusten ja parranmuotoilu 2 päivää
(1 pv teoria Zoomissa, 1 pv Live workshop)

Tässä moduulissa käymme läpi neljä perusleikkaustekniikkaa. Toteutamme
palvelukokonaisuuden leikkaamalla, värjäämällä ja viimeistelyllä. Tässä huomioidaan
maskuliininen muotoilu eri mittaisissa hiuksissa, pidemmistä, puolipitkiin ja lyhyempiin
miesten leikkaus muotoihin, sekä saksi-kampatekniikkaan ja häivytyksiin. Opit
leikkausterminologian, jonka lähtökohtana on muotoilun prosessin 7 askelta, joissa
keskitytään muotoon, rakenteeseen, painopisteeseen, suuntaan ja linjoihin.
Sovellamme moderneja värjäämisen ja muotoilun tekniikoita neljään
perusleikkausrakenteeseen hyödyntäen suunnitteluperiaatteita toisto, vuorottelu,
asteittaisuus ja kontrasti symmetrisissä tai epäsymmetrisissä muotoilukokonaisuuksissa.
Käymme myös läpi muutamia harjoituksia parranleikkauksesta.
Hinta: 435 EUR + alv. / hlö

Moduuli 5: Hiusten kampaaminen ja
suunnittelu 2 päivää
(1 pv teoria Zoomissa, 1 pv Live workshop)

Tässä moduulissa käymme läpi miten voimme muuttaa
efektejä muodon ja sijoittelun avulla käyttäen erilaisia työvälineitä
ja tekniikoita kosteisiin hiuksiin föönillä ja kihartimilla. Käymme
läpi hiustenmuotoilun terminologian keskittyen ilmavuuteen,
syvyyteen, volyymin sijoitteluun, muotoon, tekstuuriin ja
suuntiin. Suunnitteluperiaatteita hyödynnetään erilaisissa
tekniikoissa puolipitkistä, lyhyisiin hiuksiin, erilaisiin
tekstuureihin, suoriin ja taivutettuihin pohjiin.
Hinta: 435 EUR + alv. / hlö

UUTUUS!!!! SYSTEM MEN 1, 2, LADIES 1

TERMINOLOGIA JA RAKENNE SUUNNITELMA KURSSI
DIGITAALISESTI ZOOMISSA 3 h + 3 h
Sopii sinulle, joka haluat kehittää ja päivittää osaamista miesten ja naisten
hiustenleikkaamisessa muotoilun suunnitelma kaavakkeiden piirtämisessä/täyttämisessä,
sekä Pivot Point ideologiassa ja terminologiassa. Muotoilun suunnitelma piirustus ja
työnkuvaus auttavat jäsentämään ja suunnittelemaan muotoilukokonaisuuksia.
Kurssin materiaalina käytetään Pivot Pointin uutta suomennettua Cut System hiusten
leikkaamisen kirjasarjaa. Sinulla on myös pääsy Pivot Pointin digitaaliseen LAB alustaan 
terminologia kurssin aikana. Voit hyödyntää kurssimateriaaleja, kuten PowerPoint
-esityksiä, videoita, esimerkkejä rakennepiirustuksista ja paljon muuta.
Hinta: 330 € + alv. koko paketti, yksittäinen kirja 110€ + alv.

JUHLA / TEEMA KAMPAUSKURSSIT /
AFRO TEKSTUURIKURSSIT/
SPESIAALI PARTURIKOULUTUKSET /
TRENDIKOULUTUKSET
Tarvitsetko tehokasta workshop koulutusta tai haluatko tilata
Live Look & Learn -koulutuksia, joista saat ideoita tekniikkaan
ja liiketyöhön. Räätälöimme sinulle kursseja, koulutuksia,
näytöksiä ja seminaareja. Annamme sinulle paljon vinkkejä
ja tekniikoita, joiden avulla sovellat ideat niin perustyöhön
kuin Instagram kuviin tai jopa kilpailuihin. Työskentelemme
harjoituspäiden parissa.
Huom! Teemakurssien hinnoittelu perustuu tarjouspyyntöön
(huomioimme tässä osallistujamäärän, tilat, tilaisuuden
luonteen, matkat ja majoituksen).

Yhteenveto hinnasto opettajien koulutuksista:
Moduuli 1: Pitkienhiusten muotoilu
1 pv Zoomissa + 1 pv Live Workshop

500 EUR + alv. / hlö

Moduuli 2: Leikkaus, väri, muotoilu
1 pv Zoomissa + 1 pv Live Workshop

620 EUR + alv. / hlö

Moduuli 3: Rakenne/Permanentti
1 pv Zoomissa + 1 pv Live Workshop

435 EUR + alv. / hlö

Moduuli 4: Miesten hiusten ja parranmuotoilu
1 pv Zoomissa + 1 pv Live Workshop

435 EUR + alv. / hlö

Moduuli 5 Hiusten kampaaminen ja suunnittelu
1 pv Zoomissa + 1 pv Live Workshop

435 EUR + alv. / hlö

Ilmoittautumiset ovat sitovia ja kurssi laskutetaan kaikilta ilmoittautuneilta.
Ilmoitus peruutuksesta vaaditaan viimeistään kaksi viikkoa ennen
kurssia. Lasku lähetetään n. 2 vkoa ennen kurssin alkua yhdessä
kurssivahvistuksen kanssa sähköpostiisi / verkkolaskuna.
Lähetä yhteystietosi meille: nimi, sähköpostiosoite, oppilaitos (+ y-tunnus)
ja laskutusosoite sähköpostilla. Minimiosallistujamäärä on 12 henkilöä.
Osallistujia voi olla eri kouluista / salongeista.
HUOM! Älä varaa matkaa ennen kuin olet saanut vahvistuksen.

Kurssiin sisältyy
Koulutuksiin sisältyy ks. moduulin vaatima koulutusmateriaali (esim.
harjoituspää, kemialliset tuotteet, viimeistelytuotteet, shampoot ja
hoitoaineet)
HUOM. Ei sisälly kurssin hintaan. Henkilökohtaiset työvälineet kuten
sakset, veitset, kammat, harjat, muistiinpanovälineet/-lehtiö, tietokoneet,
tabletit, sähkölaitteet kuten fööni, kihartimet, suoristusrauta, trimmeri,
hiustenleikkauskone, piikkikampa, permanenttirullat, klipsit, eivät
kuulu kurssin hintaan, vaan kurssille osallistuja ottaa ne itse mukaan
koulutukseen. Saatte kurssilla tarvittavan työvälinelistan vahvistuksen
yhteydessä.
Lounas omakustanteisesti.

Koulutuksen räätälöinti
Mikäli osallistujia on vähintään 12, voimme myös räätälöidä ohjaajakoulutuksen tarpeitanne ja
toiveitanne vastaavaksi. Koulutuksen voi järjestää esim. 1, 2 tai 3 vuoden aikana. Opettajille tarkoitetut
workshopit ovat vähintään 2 päivää, joista toinen päivä teoriaa on Zoomin kautta (3 h) ja toinen päivä
lähikoulutuksena (8 h).
Olethan yhteydessä meihin kurssi asioissa / tarjouspyynnöt:
Taina Vainio Puh: 0407781551 tai S-posti: taina.vainio@harologi.fi
Kurssien sisältöasioissa otathan yhteyttä suoraan kouluttajaamme:
Marja Sillanpää Puh: 040-1257961 tai S-posti marja.sillanpaa@pivotpoint.nu
Tervetuloa kurssille kanssamme!
Ilmoittautuminen
taina.vainio@harologi.fi

KOULUTTAJAT
Marja Sillanpää, Suomi

PIVOT POINT SUOMI, PÄÄKOULUTTAJA
AMK-tutkinto, Estenomi. Pitkä ja ammattitaitoinen kokemus sekä
kansallisesti että kansainvälisesti yrittäjänä, hiusalanopettajana,
kilpailuvalmentajana ja kouluttajana eri hiusalan
maahantuojayrityksissä.
”Haluan huolehtia, että kurssilaisemme nauttivat koulutuksistamme,
jaksavat motivoitua työssään, opastaa ja ohjata!”

Jonna Karlsson, Ahvenanmaa

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Koulutus kampaajan- ja parturinosaamisaloilla, ammatinopettaja
ja AMK-tutkinto, Hiusalan EAT, ekokampaaja. Ammatillinen
työura työntekijänä ja yrittäjänä. Työskentelee Ahvenanmaalla
ammatillisessa lukiossa, jossa pedagogiikka ja opettajan rooli ovat
keskiössä.
”Odotan innolla sinun tapaamista kursseillamme, joissa jaamme
tietoa ja kehitetään uutta!”

Nancy Norheim, Norja

PIVOT POINT SCANDINAVIA KOULUTUSJOHTAJA
Järjestelmän kehittäjä, tiiminvetäjä, kouluttaja ja Pivot Point
Skandinavian koulutusjohtaja. Koulutus Kampaaja-, parturi ja
ehostuksen osaamisalat, hiusalan ammatinopettaja ja maisterin
tutkinto ammatillisessa koulutuksessa. Pitkä ja laaja kokemus
kansallisesti ja kansainvälisesti hiusalan yrittäjänä, opettajana,
koulutuspäällikkönä eri maahantuojayrityksissä.
”Kouluttautumisessa paras palkinto on nähdä kaikkien ihmisten
kasvavan ja kehittyvän ihmisenä”

Gunilla Bergfeldt Sunesseon, Ruotsi

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Kurssitarjonta: Liiketyö: Rakennekäsittelyt / Textuuri
Vuosien kokemus Pivot Point Scandinavia -konsulttina. Gunilla on
hiusalan moniosaaja ja johtaa viittä salonkia Ruotsissa. Hänellä
on hiusalan erikoisammattitutkinto Ruotsissa. Kansainvälisen
Intercoiffure World Academyn jäsen, sekä valmentaa hiusalan nuoria
Fondation Guillaumen kautta.

Greger Bergfeldt, Ruotsi

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Kurssitarjonta: Liiketyö: Hiustenleikkaukset
Koulutettu kampaaja Pivot Point Academyssa Chicagossa. Laaja
kansainvälinen kouluttajan kokemus. Monien vuosien ajan hän
on toiminut freelancerina Pivot Point Skandinavialle, jossa hän
on inspiroinut ja kouluttanut kampaajia, opettajia ja stylistejä.
Työskentelee Ruotsin hiusalan organisaation alaisuudessa tutkintojen
arvioitsijana. Hänellä on viisi salonkia Ruotsissa. Intercoiffuren jäsen.

Diana Bäcklund, Ruotsi

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST JA MESTARIKOULUTTAJA
Kurssitarjonta: Liiketyö: Pitkienhiustenkampaukset ja
rakennekäsittelyt
Hiusalan koulutus ja erikoisammattitutkinto Ruotsissa. Diana
rakastaa muotia, trendiä, väriä, muotoa ja erityisesti permanenttia /
rakenne käsittelyitä sekä pitkienhiusten kampauksia. Hän yhdistää
yrittäjyyden ja koulutuksen. Työskentelee Hårologi Ruotsin
kouluttajana.

Maria Sørensen, Norja

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Kurssitarjonta: Liiketyö: Värjäykset ja kilpailutekniikat
Maria työskentelee päivittäin Oslossa, jossa hän vastaa myös
salongin oppisopimusoppilaiden koulutuksesta. Hänellä on
useiden vuosien kokemus hiusalan kilpailuista, hän on voittanut
neljä kertaa Norjan mestaruuden, sekä ansioitunut Euroopan
-ja Maailmanmestaruus kilpailuissa. Hänellä on myös Euroskills
kilpailukokemus ja on kouluttanut osallistujia WorldSkillsiin Kazaniin ja
Graziin. Maria rakastaa teknisiä leikkauksia ja värejä.

Leif-Anders Overland, Norja

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Leif-Anders on aktiivinen hiusalankilpailija ja moniosaaja.
Hänellä on 3 kertainen Norjan kampaajien mestaruus. Hopea- ja
Pronssimitalisti muotisarjassa. Euroskills ja Worldskills kilpailija
ja valmentaja. Parturi-kampaaja Salon Mozart Trondheimissä ja
vastaa liikkeen kouluttamisesta.

Kenneth Johnsson, Ruotsi

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Kurssitarjonta: Parturitekniikat
Toisen sukupolven freelancer Old School -parturi, jolla on 36
vuoden kokemus ja oma yritys. Hän on työskennellyt useilla
parturialan brändeillä ja toiminut kouluttajana old school -parturi
yrityksissä sekä Euroopassa, että Ruotsissa.

Micke Haglund, Ruotsi

SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Kurssi tarjonta: Liiketyö: Luovaa hiusten värjäämistä
Micke on koulutettu parturi-kampaaja ja yrittäjä Örebrossa.
Vahva kouluttajan kokemus hiusten värjäämisestä. Luova
värisuunnittelu kurssi antaa sinulle inspiraatiota värjäämisestä,
sekä uusista väritekniikoista, joita voit helposti soveltaa
jokapäiväiseen liiketyöhön. Kurssilla saat myös tietoa siitä,
kuinka värituotteet toimivat värisarjasta riippumatta. Micke toimii
Hårologi Ruotsin hiusten värjäämisen kouluttajana.

Linda Jenå, Ruotsi

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI JA MESTARIKOULUTTAJA
Kurssitarjonta: Parturitekniikat, värjäykset ja rakenteet
Linda työskentelee parturina ja rakastaa sitä. Hän teki vaikutuksen
kolmannella sijalla viimevuoden “Head of head barber Challenge”
parturikilpailussa. Linda on erittäin luova työssään, värienkäyttö ja
rakenteet parturitöissä ovat hänen vahvuutensa. Lindan inspiroi
ja näyttää, kuinka luova ja innovatiivinen voit olla miesasiakkaitasi
kohtaan.

Sofia Aschan, Norja

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTISTI ja MESTARIKOULUTTAJA
Kurssitarjonta: Etniset hiukset
Hiusalan koulutus tausta, 15 vuoden kokemus hiusalalta.
Erikoistunut työskentelemään erilaisten hius textuurien käsittelyissä
ja hoitamisessa. Intohimoni on opettaa hyvää ammatillista taitoa ja
lisätä ymmärrystä siitä, miten teksturoituja hiuksia hoidetaan. Naisille
kampaamo on tärkeä kohtaamispaikka kulttuurisesti ja sosiaalisesti,
Sofia haluaa pystyä osallistumaan enemmän ja vastaanottamaan
tämä ryhmä ihmisiä ja toteuttamaan siihen tarvittavaa tietoa ja
taitoa. Kurssilla saat paljon inspiraatiota ja voit soveltaa tätä tietoa ja
teknologiaa jo vakiintuneisiin asiakkaisiisi.

#pivotpointintl
#pivotpointsuomifinland
#pivotpointscandinavia
#learnforward
#learnaboutbeauty
#trendcollection
#PivotPoint
#hårologi
FB Pivot Point Lab Suomi Finland
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