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SUNNUNTAI

tammikuuta

Ruut. Ortodoksisen kalenterin
mukaan: Isto.
Huomenna: Lea, Leea. Ortodoksisen kalenterin mukaan:
Pentti, Tauno, Sylvi.
Aurinko nousee tänään Jyväskylässä klo 9.41 ja laskee klo
15.03.

Päivän sana
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä
laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.
PS. 100:4

Lukijan runo
Kun aamu koittaa
ja avaat luomet,
voi mieleen tulla monet huolet.
Venyttele vaikka vähän,
huolet hieman häipyy tähän.
Nouse ylös, nosta kättä
jalkaa,
näin voit päivän rytmin alkaa.
Nivelet ne tästä tykkää,
ja jäykkyydet kauas lykkää.
Jos usein käytetty
sana on mitä?
älä aristele, vaan käytä sitä.
Ajatukset silloin vaihtuu,
ja huumorikin
hyvältä maistuu.

Uuma
kuriin
korsetilla
Mari-Pilvi Junikalle korsetti ei ole
kuriositeetti, vaan osa naisellista
arkipukeutumista. Korsetin avulla
kuntosaleja kaihtavakin voi saada
kadonneen vyötärönsä takaisin.
ESPOO
Anna-Leena Nissilä

Ulkoilla jos vielä jaksat,
kävele reitit ja kauppamatkat.
Raitis ilma tekee terää,
näin kehosikin voimia kerää.
Ruokailu myös on tärkeä,
kun käytät aitoa järkeä.
Unohda kaikki liiat rasvat,
huomaat, paremmin sä jaksat.

K

un kuulee sanan korsetti, mieleen
nousee helposti kuvia kalvakkakasvoisista menneiden vuosikymmenien ajan naisista, jotka tuon tuostakin pyörtyilivät turhan tiukkaan nyöritetyissä kureliiveissään. Ei kai ainakaan tasaarvoinen, mukavuutta pukeutumisessaan

arvostava nykynainen halua noihin patriarkaatin ylivaltaa korostaviin vermeisiin
sujuttautua?

Käytännöllisyys
kohtaa estetiikan
Mari-Pilvi Junikka, 25, nakkaa moiset
ennakkoluulojen värjäämät mielikuvat
lempeän päättäväisesti romukoppaan.
Korsetti ei ole hänelle kuriositeetti men-

Loppiaisena
vietetään
pyhäpäivää
HELSINKI
Korsettia tukevia spiraaliluita.

Hintaa käsityönä tehdylle korsetille tulee
noin 200–300 euroa.
neiltä ajoilta, vaan vahvasti tätä päivää;
arkipukeutumiseen kuuluva ja ultranaisellinen asuste.
– Jos korsetti on tehty oikein, se ei suinkaan kurista eikä purista, päinvastoin se on
hyvin mukava päällä, hän vakuuttaa.
Junikan mielestä korseteissa käytännöllisyys kohtaa kauniisti estetiikan.
– Sain alkuinnostuksen korsetteihin
varmaankin jo pikkutyttönä barbeilla
leikkiessäni. Naisellinen tiimalasivartalo
on aina ollut mieleeni. Myöhemmin mukaan tulivat myös käytännön syyt. Minulla
on ollut selässä skolioosiongelmia, joita
korsetin pitäminen on helpottanut huomattavasti.
Jyväskylästä kotoisin oleva Junikka teki
ensimmäisen korsettinsa nelisen vuotta
sitten artenomiksi opiskellessaan. Tällä
hetkellä garderobiin kuuluu kymmenen
itse tehtyä korsettia.
Junikan opintie jatkuu nyt Helsingin

Kun illalla vuoteeseen
köllähtää,
olet täyttänyt tärkeät tehtävät.
Saat hyvällä mielin levätä,
ja kiittää ihanasta päivästä.
Tämä olkoon reseptini Teille
ikääntyneille tovereille.
Tuokoon se terveyttä
mukanaan,
sitä kaikki kaivataan.
LIISA KARSTA
Jyväskylä
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Mari-Pilvi Junikka on käyttänyt korsettia
säännöllisesti vuodesta 2000 lähtien. – Korsetissa metalli ja kangas, kova ja pehmeä,
kohtaavat kiehtovalla tavalla, hän sanoo.
yliopiston käyttäytymistieteen laitoksella.
Pääaineena on käsityötiede.
Opintojen ohessa näppäräsorminen
nainen valmistaa korsetteja mittatilaustöinä kotonaan Espoossa. Lähinnä puskaradion kautta syntyneen asiakaskunnan
ikähaarukka ja ammattikirjo on laaja.
Naiset muodostavat asiakkaiden enemmistön, mutta mukaan mahtuu muutama
miespuolinenkin.
Hetkinen. Miksi kummassa raavaat
miehet haluavat sonnustautua korsettiin?
– Samasta syystä kuin naisetkin, kadonneen vyötärön toivossa. Miehille korsetteja
on tosin vaikeampi tehdä, koska heidän
lantionsa on niin suora, Junikka selvittää.

Samettia juhlaan,
puuvillaa arkeen
Korsetin teko on käsityötä puhtaimmillaan.
Monivaiheinen ja tarkkuutta kysyvä valmistusprosessi alkaa sovitteiden teosta. Koska
korsetti tehdään presiis kantajansa mittojen
mukaan, se ei sovellu lainailtavaksi.
Materiaalit Junikka tilaa Englannista,
Suomesta ei kaikkia korsetin tykötarpeita
edes saisi.
Väreistä on monikäyttöinen musta
Junikan mukaan kysytyin. Materiaalien
skaala on laaja, ja koristelussa rajat asettaa
vain mielikuvitus.
– Juhlava korsetti syntyy esimerkiksi
sametista tai tekonahasta. Arkikäyttöön
luontuvat kuitenkin puuvilla-, pellava- ja
satiinikorsetit parhaiten, Junikka linjaa.
Hintaa mittatilauskorsetille kertyy noin
200–300 euroa. Huolellisesti hoidettuna
korsetti kestää käytössä vuosikausia.
Käsipesu harvakseltaan käy, tosin usein
pelkkä tuuletus käyttöjen välissä riittää
korsetin raikastamiseksi.

Moulin Rouge
synnytti trendin

Ilmoitukset: (014) 622 133,
ilmoitukset@keskisuomalainen.fi,
faksi (014) 622 380,
tiedustelut (014) 622 188

Aina silloin tällöin muotimaailma keksii
korsetit uudestaan. Viimeksi pienimuotoisen korsettibuumin nostatti Nicole Kidmanin tähdittämä Moulin Rouge -elokuva
parin vuoden takaa.
Myös popin kuningatar ja kuulu trendisetteri Madonna on valinnut usein korsetin esiintymisasukseen. Madonnan perässä
ovat korseteissa keikistellet nuoret kollegat
Britney Spears ja Christina Aguilera.
Kuumin korsettibuumi on jo tältä erää
ohi, mutta yhä riittää nyöriliiville kysyntää.
Mari-Pilvi Junikka uumoilee korsetin
olevan useimmille asiakkaistaan juhlatilanteisiin liittyvä spesiaalijuttu tai rakkauselämän romanttinen lisämauste. Itse hän
viihtyy nyöritettynä päivittäin.
– Lenkille lähtiessä ja öisin jätän korsetin pois, muutoin pidän sitä melkeinpä
koko ajan.
Sirorakenteisen naisen uumaa on korsetin kokopäiväinen käyttö entisestäänkin
kaventanut.
– Näin hikisiä kuntosaleja kaihtavakin
voi saada ampiaisvyötärön, eikä korsettia
pitäessä ylensyöminen onnistu, hän vinkkaa sohvan uumenissa herkut suussa
iltojaan viettäville.

Tyttäremme
sai
3.1.2004
kasteessa
nimekseen

Saimi Irene
Hyytiäinen
Onnitellen
vanhemmat Mia ja Janne
sekä isoveljet Aaro ja Elias
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Korsettimekko on
tulevaisuuden haaste
Gradussaan tuleva maisteri perehtyy
korsetteihin tutkijan näkökulmasta.
– Aion selvittää, millaiset ihmiset pitävät
korsetteja ja kuinka pian korsettia pitämällä voi saada vyötärön aikaan.
Junikan aiemman artenomitutkinnon
lopputyö liittyi sekin korsetteihin. Entä
tulevaisuuden suunnitelmat, tuleeko sinusta Suomen ensimmäisen korsettiliikkeen
perustaja?
– Kiva idea, mutta tuskin pelkkiä korsetteja myyvä liike kannattaisi Suomessa.
Kenties jatkan tutkijana ja teen siinä ohessa korsetteja. Uutena haasteena olisi mukava kokeilla korsettimekon tekemistä,
Junikka suunnittelee.

KIITÄMME
maidontuottajia ja KeskiSuomen Maitokuntaa
saamistamme joululahjoista
ja toivotamme

Hyvää Uutta Vuotta

2004!
Tv: Vesa Jokinen
Esa Valkeinen
Jukka Valkeinen
Heikki Jäntti
Jukka Rahikainen
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Mittatilauskorsetti á la Mari-Pilvi Junikka syntyy 1880-luvulta peräisin olevien englantilaisten kaavojen pohjalta. Aikaa monivaiheisessa
käsityössä vierähtää keskimäärin viikon verran. KUVA: MAURI RATILAINEN / COM. PIC.

● Luu: Tuki korsetissa. Aiemmin luuta, puuta,
rautaa, ym. Nykyään käytetään muovista
rigileneluuta, metallista spiraali- tai flexluuta.
● Plansetti: Korsetin eteen tuleva, vatsaa litistävä
kiinnitin.
● Tight-lacing: Vyötärön muokkaamista korsetin
avulla äärimmäisyyteen, niin kapeaksi kuin vain
henkilön vartalo sen suinkin sallii.
● Tight-lacer: Tight-lacingia harjoittava henkilö.
Tunnetuin lienee Kathie Jung, joka saavutti
korsetin ympärivuorokautisella käytöllä 38senttisen vyötärön.

Tiistaina vietettävä loppiainen
sulkee kaupat, pankit ja postit.
Pyhäpäivä heijastuu myös julkiseen liikenteeseen.
Loppiaisaatto eli maanantai
on aukiolojen suhteen vielä normaali työpäivä. Kaupat palvelevat iltayhdeksään asti ja Alkot iltakahdeksaan.
Lähes kaikki postin toimipaikat palvelevat kello 18:aan asti
illalla. Arkeen palataan keskiviikkona eli tammikuun 7. päivänä.
Linja-autoliikenteeseen loppiainen heijastuu jo aattona.
Bussit noudattavat maanantain
aikatauluja, mutta erilliset M-lisävuorot voidaan jättää ajamatta. Loppiaispäivänä ajetaan pyhäliikenteen S-vuorot. Keskiviikkona voidaan normaalien
ajojen lisäksi liikennöidä erilliset
M-vuorot.
Uudenvuoden ja loppiaisen
välillä junat kulkevat normaalien
aikataulujen mukaan, mutta liikenteessä on myös lisäjunia.
Loppiaispäivänä tiistaina on peruutettu useita työmatkajunia.
Liikennettä kuitenkin täydentää
muutama lisäjuna.

Limp Bizkit
on vuoden 2003
huonoin bändi
LOS ANGELES
Reuters

Guitar World -aikakauslehden
lukijat ovat nimenneet Limp
Bizkitin vuoden 2003 huonoimmaksi yhtyeeksi. Amerikkalaisbändin kauan odotettu albumikin on menestynyt odotettua huonommin levymyyntilistoilla.
”Limppareiden” Results May
Vary -levy on 13 viikon jälkeen
Yhdysvaltain albumilistan sijalla 64, ja sitä on myyty miljoona
kappaletta. Aiempaa albumia
Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water (2000) myytiin neljä kertaa enemmän.

Seniorilaulajien
SM-kisaan
haetaan taas
osallistujia
TAMPERE
STT

Seniorilaulajien SM-kilpailu järjestetään tänä vuonna jo 11.
kerran. Iskelmähenkiseen kisaan voivat osallistua 50 vuotta
täyttäneet laulajat, ja yläikärajaa ei ole.
Keväästä alkaen käydään noin
20 alku- ja välierää, ja finaali
käydään Tampere-talossa loka–marraskuussa. Ensimmäinen
karsintatilaisuus on huhti–toukokuussa.
Viime vuonna mittelöön osallistui noin 600 laulunlyömää. Kilpaohjeita voi tilata maaliskuun
loppuun saakka tamperelaisesta
konserttitoimisto Montteerista,
PL 512, 33101 Tampere.

TULOKSET
SUOMENAJOKOIRIEN AJOKOE,
UURAINEN:
Järj. Keski-Suomen ajokoirayhdistys.
1) n Pupu 82,25 pist. omistaja
A.Toivonen Jyväskylä, 2) n
Runninpuron Raisa 63,08 om. Pia &
Juhani Savela Laukaa, 3) n Pirunkorven
Helinä 59,25 om. A. Norström, 4) n
Tätinkiven Tiuku 55,3 om. V. Savolainen
Konnevesi, 5) n Alinajurin Hely 53,6 om.
Ilpo Hallila Äänekoski.

KYYKKÄ, LAUKAA
Kyykän karjalaisseurojen KeskiSuomen piirin talvisarjan toinen
osakilpailu.
Tuloksia: MM/MA: 1) Voitto Pulkkinen
+9 Tupla 0 Laukaa, 2) Jorma Kinnunen
+8 Tupla 0 Laukaa.
MB: 1) Reijo Wessman +21 0 Laukaa, 2)
Hannu Mäkisalo +14 Ääneseudun
Kyykkä, 3) Sami Salmela +12
Ääneseudun Kyykkä, 4) Jarkko
Valkonen +8 Tupla 0 Laukaa, 5) Leif
Hakkarainen -1 Ääneseudun Kyykkä, 6)
Kalevi Niininen -5 Ääneseudun Kyykkä.
MV: 1) Veikko Karioja +13 Ääneseudun
Kyykkä, 2) Viljo Parkkinen +9 Tupla 0
Laukaa, 3) Toivo Herneaho +8
Ääneseudun Kyykkä, 4) Teuvo Kuikka
+2 Ääneseudun Kyykkä.

