
56 | kosmetologiSKY

› LEGENDAT

RAKKAUDESTA

KYNSIIN 
Liisa Skurnik, kotimaisen kynsialan elävä legenda, on omien 

sanojensa mukaan ollut aina kynsifriikki. Omaa maahantuonti-
yritystään alan edelläkävijä on pyörittänyt pian 30 vuotta. 

Teksti Terhi Pääskylä-Malmström | Kuvat Terhi Pääskylä-Malmström, 

Liisa Skurnikin arkisto, Orly

KYNSIALAN GRAND OLD LADY 
Liisa Skurnik poseerasi Miss Lis Oy:n ovella. 
Helsingin Etelärannassa toimiva yritys on 
kynsien monitoimitalo: se on alan tuotteiden
maahantuoja, tukku ja kouluttaja. 



› LEGENDAT

5+1 
LIISA SKURNIKIN VINKIT 

TULEVAISUUDEN
LEGENDOILLE

1. 
TEE TYÖSI HYVIN JA 

OLE POSITIIVINEN.

2. 
LÖYDÄ INTOHIMOSI 

JA KESKITY SIIHEN. 

3. 
KEHITÄ OSAAMISTASI JATKO -

KOULUTTAU TUMALLA SÄÄNNÖLLISESTI.

4. 
OPETTELE MYYMÄÄN. 

VUOKRA MAKSETAAN MYYNNIN 

TUOTOLLA. 

5. 
JOKAINEN ASIAKAS ON YKSILÖ. 

TOIMI VUOROVAIKUTUSTILANTEESSA 

ASIAKKAAN TOIVEITA SEURAILLEN. 

6. 
SIVISTÄ ITSEÄSI JA TIEDÄ VÄHÄN 

PALJOSTA. NÄIN VOIT KESKUSTELLA 

ASIAKKAAN KANSSA HÄNELLE 

TÄRKEISTÄ ASIOISTA.

1962 

Lähtee opiskelemaan 
Düsseldorfiin Fachschule 

für Kosmetikiin.

1946

Syntyy 
Joensuussa.

1964

Opiskelee Pierre Robertin 
kauneussalongissa 

Malmössä.

1964

Palaa Helsinkiin ja 
aloittaa työt Salon 

New Yorkin 
pääkosmetologina.

LIISA SKURNIK 
SKY-KOSMETOLOGI, 
TOIMITUSJOHTAJA

PALSTALLA TUTUSTUTAAN AMMATTIKAUNEUDEN 

KOTIMAISIIN LEGENDOIHIN.

Teini-ikäistä Liisa Skurnikia ei koulun-
käynti kiinnostanut. Lempiasioiden lis-
talla dominoivat kynnet ja pojat. 
 Ennen keskikoulun viimeistä luokkaa 
Skurnik, silloinen neiti Mikkola, vietti 
kesän Saksassa. Sen jälkeen tulevaisuu-
densuunnitelmat olivat selvät: ammatti 
löytyisi kauneusalalta, sopiva opinahjo 
Düsseldorfista. 
 Ainoa mutka matkassa oli kosmetolo-
gikoulun ikäraja. Se oli 18. 
 – Olin kaksi vuotta nuorempi, mutta 
päätökseni pysyi: kouluun oli päästävä, 
Skurnik nauraa reilut puoli vuosisataa 
myöhemmin maahantuontiyrityksensä 
Miss Lisin tiloissa Helsin-
gissä. 
 – Isäni kävi liikemat-
kallaan puhumassa kou-
lun johtajattarelle. Tämä 
teki poikkeuksen ja hy-
väksyi ulkomaalaisen eri-
koisuuden opiskelijakseen. 
 Skurnik kääri rahavaransa nenälii-
naan, piilotti ne äitinsä oppien mukai-
sesti rintaliiveihin ja suuntasi kohti uutta 
kotikaupunkiaan. Elettiin 60-luvun en-
simmäisiä vuosia ja Düsseldorfin opiske-
lijaelämässä vallitsi kuri ja järjestys.
 – Olin aikamoinen maailmannainen 
ja tupakka tietysti hampaassa. Asuin kui-
tenkin nuorten naisten täyshoitolassa, 
jossa tulemiset ja menemiset kirjattiin 
tarkasti ylös. Ovet menivät lukkoon ilta-
kymmeneltä, Skurnik muistelee.
 – Myöhemmin minulta on kysytty, 
miten vanhempani uskalsivat päästää 
minut niin nuorena maailmalle. Elämä 
oli silloin kuitenkin hyvin erilaista kuin 
nykyään. 
 Puolitoistavuotisen koulutuksen jäl-
keen Skurnik sai harjoittelupaikan kuu-
luisan paikallisen kosmetiikkatoimijan 
salongista. 
 – Kun autonkuljettaja toi hänet töi-
hin, hän heitti päästään minkkihattunsa 
ja tiputti takkinsa. Minun piti saada kop-
pi ennen kuin ne osuivat maahan. Toimi-
tin rouvalle kahvia ja pullaa, puunasin 
lattioita ja tein töitä kollegani Helgan 

kanssa aamusta iltaan. Lounaat söimme 
pienessä takatilassa seisten, sillä siellä ei 
ollut tilaa tuoleille. 
 Harjoittelu kesti vuoden päivät.
 – Se oli paras opetus, jonka olen saa-
nut, mutta kun vanhempani kuulivat 
työpaikan tiukasta kurista, he kehottivat 
minua opiskelemaan eteenpäin. Rouva 
suuttui siitä isälleni, sillä olin hänen mu-
kaansa hyvä ja tottelevainen työntekijä.
 Seuraavaksi Skurnik suuntasi kohti 
länsinaapuria ja Malmössä sijainnutta 
Pierre Robertin kosmetologikoulua. Uusi 
tulokas tentti vaaditun oppimäärän puo-
lessa vuodessa ja teki lauantait töitä Pier-

re Robertin salongissa. 
 – Helsinkiin palasin 
60-luvun puolivälissä 
19-vuotiaana ja pää-
sin suoraan Kluuvissa 
sijainneen Salon New 
Yorkin pääkosmetolo-

giksi. Hoitola oli aikansa huippupaikka, 
jossa kävi paljon muun muassa lehdistön 
edustajia.

Kynnen viemää
Skurnikin ura kosmetologina päättyi 
pahaan ihottumaan, joka pakotti hänet 
viikoiksi allergiasairaalaan. Hetken ai-
kaa hän keskittyi perhe-elämään, mutta 
sitten tulivat kynnet ja veivät lopullisesti 
mukanaan.
 – Olen aina ollut kynsifriikki, mutta 
ammatti niistä tuli minulle äitini kautta. 
Äitini oli aina kärsinyt huonoista kynsis-
tä ja eläkkeellä hän muutti isäni kanssa 
talvikuukausiksi Floridaan. Sikäläinen 
suomalaiskampaaja Seppo suositteli äi-
dilleni Develop 10 -nimistä kynsienhoi-
totuotetta, jonka äiti pian havaitsi toimi-
vaksi. 
 Skurnik pyysi äitiään lähettämään 
tuotetta kokeeksi myös Suomeen. Palau-
te oli hyvää ja tuote päätyi lähes saman 
tien Stockmannin valikoimiin. Muuta-
maa vuotta myöhemmin Skurnik päätti 
perustaa tuotteen ympärille oman maa-
hantuontiyrityksen. Sen nimeksi tuli Miss 
Lis – omistajansa mukaan tietenkin.

"OLEN AINA OLLUT 
KYNSIFRIIKKI, MUTTA 
AMMATTI NIISTÄ TULI 

MINULLE ÄITINI KAUTTA."



1992

Aloittaa akryyli- ja geelirakennekynsien 

maahantuonnin yhtenä Suomen ensim-

mäisistä alan toimijoista. 

1988

Perustaa maahantuonti- ja koulu-

tusyrityksensä Miss Lis Oy:n.

1983

Aloittaa kynsi uransa Develop 

10 -kynsienhoito tuotteella.

 Liisa Skurnik ja hänen miehensä Leo (oik.)  
Develop 10:n myyntipäällikkö Stuart Williamsonin 
vieraina New Yorkissa vuonna 1990. Leo on huolehtinut 
Miss Lisin taloudesta yritystoiminnan alusta alkaen. 

 Liisa Skurnik SKY:n messuhumussa vuonna 1990. 
– Ajan henkeen kuului, että olkatoppaukset olivat 
sekä jakussa että paitapuserossa. Hyvä että mahduin 
ovesta kulkemaan!

‹ Liisa ja Leo Skurnik vuonna 1993. 

 Liisa Skurnik Etelärannan toimitilojen edessä 
keväällä 1996.

 Vasta perustetun Miss Lisin päätuote Develop 10 
oli näyttävästi esillä Stockmannin kemikaaliosastolla 
syksyllä 1993. 

1965, 1969

Lapset syntyvät.
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1993

Perustaa yhä toimivan 

kynsisalongin 

Stockmannille.

1995

Aloittaa Orly-kynsilakkojen 

ja -hoitototteiden 

maahantuonnin. 

2012

Saa Kauneustoimittajien yhdistyksen

 Kauneuspilkku-palkinnon tunnustukseksi 

laadukkaista tuotteista ja toiminnasta. 

 – Kun aloitimme vuonna 1988, ei Suo-
messa ollut muuhun maailmaan verrat-
tuna vielä minkäänlaista kynsikulttuuria. 
Amerikassa kynnet ovat aina olleet tär-
keät, Euroopassa olivat etunenässä Venä-
jä, itäblokin maat ja Englanti. 
 Skurnik kouluttautui kynsialan osaa-
jaksi Belgiassa ja aloitti 90-luvun alussa 
akryyli- ja geelikynsien maahantuonnin 
ja koulutuksen. 
    – Kyseessä olivat oikeastaan Suomen 
ensimmäiset rakennekynsituotteet. Ai-
kaisemmat piden-
nystekniikat eivät 
olleet vakuuttaneet 
ketään, joten mark-
kinoille oli haasta-
vaa päästä. Lehdistö 
suhtautui tuotteisii-
ni epäilevästi ja mo-
net olivat varmoja siitä, että rakenne-
kynnet pilaavat käyttäjänsä omat kynnet 
kokonaan, Skurnik muistelee alkuaikojen 
muutosvastarintaa.

Aliarvostettu ala
Vuonna 1996 lehtien palstoille nousi tuo-
re Miss Suomi Lola Odusoga. Hänen kä-
siään kaunistivat Miss Lisin maahantuo-
mat akryylikynnet, joita taivasteltiin ja 
ihmeteltiin. Olivatko ne todella tarpeel-
liset? Pystyikö niiden kanssa edes teke-
mään mitään? Lola joutui puolustuskan-
nalle ja vakuutteli kynsiin panostamisen 
olevan maailmalla suurta huutoa.
 – Kynsiala oli silloin ja on edelleen ali-
arvostettu, Liisa Skurnik pahoittelee. 
 – Kynsistään huolehtivia saatetaan 
yhä pitää turhamaisina, eikä kynsialan 
ammattilaistenkaan työ saa ansaitse-
maansa arvostusta. Alan kouluttajana 
ja kansainvälisenä kilpailutuomarina 
tiedän, että työ näyttää helpolta, muttei 
sitä ole. Jopa virheetön lakkaus on oma 
taiteenlajinsa. 
 Skurnik on huolissaan myös YouTu-
bessa leviävistä opetusvideoista, joita 
katseltuaan kuka tahansa voi ryhtyä it-
seoppineeksi kynsiteknikoksi. Tuotteita 
ovat ympäri maailmaa toimivat nettikau-
pat väärällään. 

 – Pahimmassa tapauksessa näin on-
nistutaan pilaamaan kynsiaihe, mikä vai-
kuttaa kynnen kasvuun ehkä koko loppu-
elämän.
 Skurnik ei katsokaan hyvällä koulut-
tamattomien tekijöiden toimintaa. Ole-
mattoman laadun lisäksi häntä huolet-
tavat olemattomat hinnat: ne eivät riitä 
veroihin ja samalla hintataso vääristyy 
myös kuluttajien silmissä. Alan legenda 
peräänkuuluttaakin ennen kaikkea teki-
jöiden vastuuta – sen myötä kun on mah-

dollisuus vaikuttaa 
myös asiakkaiden 
asenteisiin.
   – Ruotsissa ja 
Norjassa koulutus 
on kunnia-asia ja 
kynsiteknikot käy-
vät ahkerasti lisä-

koulutuksissa. Suomessa samanlaista 
kulttuuria ei ole, Skurnik huomauttaa, 
mutta toteaa jyvien erottuvan akanoista. 
 – Stockmannilla sijaitsevassa kynsi-
salongissamme hinnat ovat Helsingin 
korkeimpia, mutta kalenteri aina täynnä. 
Asiakkaat ovat löytäneet laadun ja tule-
vat meille sen perässä.  

Jatkuvaa kehitystä
Ihannekynsien loihtimiseen välttämättö-
mät materiaalit ja tarvikkeet ovat kehitty-
neet Miss Lisin toimintavuosina hurjasti. 
 – Alussa rakennekynnet olivat aina 
yksiväriset. Sitten tuli ranskalainen mani-
kyyri, sen jälkeen kuviot. Nykyään kynnen 
koristelu voi olla jopa kolmiulotteinen. 
Erikoistekniikat osataan erityisen hyvin 
Venäjällä, joka on kuuluisa alan vaativas-
ta koulutuksestaan, Skurnik kertoo.
 Alussa kynnet rakennettiin poikkeuk-
setta akryylista. Sittemmin helppotekoi-
nen geeli onnistui syrjäyttämään sen lä-
hes kokonaan.
 – Nyt akryyli on tulossa voimakkaasti 
takaisin. Se on materiaalina vaikeampi, 
mutta paljon monipuolisempi, Skurnik 
yllättää.  
 Viime vuosien mullistavimmista 
tuoteuutuuksista hän mainitsee UV-ko-
vetteisen geelilakkauksen sekä Suo-

meen hiljattain maahantuomansa Orlyn 
Epix-lakan, jolla ei oikeastaan vielä edes 
ole suomenkielistä yleisnimeä. 
 – Lakka on kestävä ja kiiltävä, korjaa 
pintaansa tulleet kolhut itsellään ja ko-
vettuu luonnon- tai keinovalon vaikutuk-
sesta kahdeksassa minuutissa.
 Vuosien saatossa Skurnik on edusta-
nut useita eri tuotesarjoja. Tarvittaessa 
hän on valmis suhtautumaan niihin hy-
vinkin armottomasti. 
 – Jos löydän vastaavan tuotteen, joka 
on omaani parempi, vaihdan siihen, hän 
toteaa ykskantaan.
 – Toisaalta hyvästä ei kannata luopua. 
40-vuotista menestystään tänä vuonna 
juhliva Orly on pysynyt valikoimissamme 
jo 20 vuotta.
 Kauneudenhoitoala kehittyy jatku-
vasti ja sama pätee myös kynsiin. Tuot-
teiden rinnalla muuttuvat myös värit ja 
mallit.
 – Lolan aikaiset hyvin pitkät kynnet 
ovat korvautuneet lyhyemmällä mallilla, 
jossa voi tällä hetkellä olla hyvinkin tum-
mia värejä, kuten mustaa tai tummaa 
luumua, Skurnik vinkkaa. 
 Alan tulevaisuudessa hän ei kuiten-
kaan näe tummia, vaan valoisia sä-
vyjä, ja lupaa jatkossakin 
keskittyä tiiviisti vain ja 
ainoastaan kynsiin.  
 – Tällainen erikois-
tuminen on Suomessa 
harvinaista ja tietääkseni 
olenkin ainoa kynsiin eri-
koistunut maahantuoja.
 Entä koska legenda siir-
tyy nauttimaan hyvin ansai-
tuista eläkepäivistä?
 – Aika näyttää, Skurnik 
toteaa arvoituksellisesti.
 Jotenkin tuntuu siltä, 
että rautarouva pitää kiinni 
kynsialan vallankahvasta 
vielä pitkään. ●

"HYVÄSTÄ EI KANNATA LUOPUA. 
40-VUOTISTA MENESTYSTÄÄN 

TÄNÄ VUONNA JUHLIVA ORLY ON 
PYSYNYT VALIKOIMISSAMME 

JO 20 VUOTTA."
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