
TIEDOTE 
 
Helmikuu 2009 
 
 
 

Suomen ainoa Scholl-jalkahoitola täyttää kymmenen vuotta  
Jalkojenhoidossa ei talouden matalasuhdanne paina  
 
Helsingin keskustan Stockmann-tavaratalon seitsemännessä kerroksessa sijaitseva Scholl-
jalkahoitola täyttää kymmenen vuotta. Yrittäjä Kaisu Soirio on hoitanut suomalaisten jalkoja 
vuosikymmenen ajan jatkuvasti kasvavassa määrin. Nouseva trendi, niin naisilla kuin miehillä, on 
siistiin ja huolelliseen ulkomuotoon panostaminen, josta ei tingitä.   
 
Scholl-jalkahoitola on yksi Suomen suurimmista neljällä hoitohuoneellaan ja kahdeksalla työntekijällään. 
Rauhalliset hoitohuoneet tulvivat valoa ja niiden erkkeri-ikkunoista avautuu harvinainen näköala 
keskikaupungin kattojen ylle.  
 
Osa asiakkaista on käynyt hoitolassa sen perustamisesta lähtien. Valtaosa hoidattaa jalkansa kerran 
kuussa, jalkojenhoidosta ei tingitä matalasuhdanteenkaan aikaan. Sandaalikausi herättää suomalaiset 
jalkojen huoltoon; vuoden huippusesonki kestää vapusta juhannukseen. Asiakkaita käy Helsingin lisäksi 
muistakin kaupungeista ja myös miehiä Scholl-hoitolassa näkyy asiakkaina entistä enemmän.  
 
- Usein miehet ovat saaneet lahjakortin esimerkiksi vaimoltaan ja pujahtavat sisään hieman epävarmoina. 
Kun he huomaavat ettei ikkunoissamme ole pinkkejä pitsiverhoja ja käytämme tuttuja työkaluja, kuten poraa 
ja höylää, he rentoutuvat nauttien kokemuksesta ja lopputuloksesta. Moni palaa uudelleen, kynnyksen 
kerran ylitettyään, perustaja Kaisu Soirio kertoo. 
 
Jalkojenhoito kotona ja ammattilaisella 
 
Soirio suosittelee jalkahoidossa käymistä vähintään neljä kertaa vuodessa, aina vuodenajan vaihtuessa. 
Tällöin jalkojen peruskunto pysyy hyvänä, ja kotihoito on helppoa. Hoito aloitetaan aina asiakkaan ryhdin ja 
jalkapohjan painopisteiden tarkistamisella jalkapeilin avulla. Näin päästään heti kiinni kriittisiin pisteisiin. 
Soirio on koulutukseltaan diplomikosmetologi ja kuntohoitaja. Scholl-hoitolassa näkyykin kosmeettisen ja 
rentouttavan näkökulman lisäksi asiantuntevan terveydenhoidollinen ote. 
 
Kotona jalkojenhoidon perusta on voiteen käyttö. Suomalaiseen ihoon Soirio suosittelee käytettäväksi reilusti  
voidetta ja totuttua vähemmän raspia. Entä Soirion vinkki jalkojen hemmotteluun kotioloissa? 
 
- Väsyneitä jalkoja virkistävä koti-SPA syntyy laskemalla yhteen astiaan jääkylmää ja toiseen 
mahdollisimman kuumaa vettä. Veteen voi lisätä esimerkiksi Scholl-jalkakylpykuulia. Istu tuolille ja laske jalat 
ensin puoleksi minuutiksi kylmään veteen ja sitten samaksi ajaksi kuumaan. Tee vaihtoja niin kauan kuin 
haluat. Lopuksi kuivaa ja voitele jalat huolella Scholl-jalkavoiteella, neuvoo Soirio. 
 
Scholl-hoitola juhlii kymmenvuotistaivaltaan tarjoamalla hoidoista ja tuotteista kymmenen prosentin 
alennuksen koko maaliskuun ajan. Täydellisen jalkahoidon normaalihinta on 75 euroa.    
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Viisi vinkkiä esittelykelpoisiin jalkoihin:  

 
- hoidata jalat ammattilaisella ainakin neljästi vuodessa 
- kotihoidossa paljon rasvausta, vähän raspausta 
- matkalla virkistävä ja desinfioiva jalkahoito syntyy  

lämpimästä vedestä ja kaupan merisuolasta  
- kylmä/lämmin vaihtokylpy virkistää väsyneitä jalkoja 
-      vaihtele kenkiä ja panosta hyvään lestiin 

Scholl-jalkahoitolan tiimi, vasemmalta Linda, Elisa, 
Minna, Kaisu takana, Jenni, Jenny ja Nina, kuvasta 
puuttuu Mira. 

 



 
Lisätietoja 
 
Scholl-jalkahoitola, hoitolavastaava Minna Salo puh. (09) 121 3901  
 
Scholl-jalkahoitola, perustaja Kaisu Soirio, kaisu.soirio@mail.suomi.net 
 
Berner Oy, Scholl-tuoteryhmäpäällikkö Sorja Mattsson, puh. 0207 91 4220, sorja.mattsson@berner.fi 

 

Berner Oy, viestintäpäällikkö Petra Gräsbeck, puh. 0207 91 4669, petra.grasbeck@berner.fi 
   

______________________________________________________________________________________ 
Berner Oy valmistaa ja maahantuo korkealaatuisia kulutushyödykkeitä ja harjoittaa agentuurikauppaa. 
Teknokemia/Erikoistavarat-osasto myy ja markkinoi tunnettuja kansainvälisiä merkkejä sekä kotimaisia, oman 
tuotekehityksen valmisteita. Tuotemerkkejämme ovat XZ, LV, Herbina, Oxygenol, Scholl, Adidas, Ainu ja BabyBjörn. 


