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Kiinalainen lääketiede toimii 
lähtökohtana Dui Clinic-
kauneushoitolassa.

Aikaisemmin Annankadulla sijainnut 
Dui Clinic-kauneushoitola muut-
ti hiljattain maineikkaaseen empire-
kortteliin Aleksanterinkadun ja He-
lenankadun kulmaukseen. Dui Clinic 
Oy:n toimitusjohtaja SKY-Cidesco 
-kosmetologi Tiia Eskolan mukaan 
1840-luvulla rakennetussa Balderin 
kiinteistössä viehättävine pihapiirei-
neen on menneen ajan tunnelma ja 
rauhaa. Lisäksi kiinteistössä toimii 
useita samanhenkisiä yrittäjiä.

“Tilamme Annankadulla osoittau-
tuivat nopeasti riittämättömiksi. Et-
simme kuumeisesti lähes kolmen 
kuukauden ajan uutta liiketilaa. Asi-
akkaidemme toivomus oli ettemme 
muuttaisi kovin kauas ydinkeskustas-
ta”, Eskola kertoo.

Eskolan mukaan uusien tilojen myö-
tä hoitolassa voidaan suorittaa 
uusia hoitoja. “Esimerkiksi 
kasvojen alueelle tehtä-
vällä kynttilähoidol-
la saadaan aikaan 
veitsetön kasvojen-
kohotus, joka on sil-
min havaittavissa, 
kun se tehdään en-
sin toiselle puolelle 
kasvoja. Myös monen-
laisiin jännitysperäisiin 
ja stressioireisiin kynt-
tilähoito on ollut pelas-
tus.”

Dui on kiinaa ja tarkoittaa suomek-
si järven tyyneyttä. Sana kuvastaa 
Dui Cliniquen hoitojen ideologiaa 
eli ihon ja energiavirtojen tasapai-
nottamista. Dui Clinique on hoito-
menetelmä, jossa matalataajuusvir-
talaitetta käytetään aktivoimaan 
kiinalaisen lääketieteen mukaisten 
yrttipohjaisten seerumeiden tehoa. 
Sähköstimulaatio tehdään helläva-
raisilla messinkielektrodeilla ihoa si-
vellen lymfanestekierron mukaisesti 
sekä akupunktiopisteitä rullaelektro-
deilla aktivoiden.

“Hoito-ohjelmat kartoitetaan yksilöl-
lisesti ja tehdään aina ihon kunnon ja 
tarpeiden mukaan. Usein ihossa on 
samanaikaisesti useita eri ongelmia 
ja niitä on mahdollista hoitaa keski-
tetysti myös yhden käsittelykerran ai-
kana”, Tiia Eskola lupaa.

Hoitolan asiakaskuntaan kuuluu 
myös runsaasti miehiä, jotka pitävät 
tärkeänä sitä, että hoito on samal-
la kertaa tehokasta ja rentouttavaa. 
Hellävarainen, ihoa kuivattamaton 
ja kasviuuteseerumia sisältävä Acne 
Formulaa pitää monen kasvot puh-
taana näppylöistä.

“Vanhin asiakkaamme on 93-vuotias 
ja varsinainen Dui-fanimme, Ritva 

Oksanenkin, täytti juuri kesäl-
lä 70 vuotta. Hänen hoh-

dokasta ihoaan ihastel-
laan jatkuvasti ja niinpä 
moni hieman iäkkääm-
pikin asiakas uskoo hoi-
tomme vaikutuksiin”, 

Tiia Eskola kertoo.  
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NDui Clinique -
hoitomenetelmä 
sopii näyttelijä Ritva 
Oksaselle.
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by Marja pukee naisen 
tyylikkäisiin vaatteisiin.

Vaatesuunnittelija Marja Urpanen 
työskentelee kutsumusammatissaan 
vaatteita suunnitellen. Ensimmäi-
sen putiikkinsa hän avasi Helsin-
kiin vuonna 1973. Tukholmassa hä-
nen liikkeensä on toiminut vuodesta 
1983 lähtien. ”Aloittaessani Tukhol-
massa olin edistyksellinen harvinai-
suus. Ihmiset hämmästelivät miten 
omilla käsillä voi hankkia elantonsa. 
Nykyään kaltaisiamme on monia”, 
Urpanen sanoo. Hänen liikkeensä 
Korkeavuorenkadulla on toiminut 
jo kahdeksan vuotta. by Marjan mal-
liston kaikki vaatteet ommellaan kä-
sityönä Lahdessa. Urpanen on aina 
luottanut suomalaiseen työhön ja ol-
lut uraauurtava alihankkijoiden käyt-
täjä. Kiireisimpänä sesonkina hän 

työllistää 15 alihankkijaa. Urpanen 
on kautta aikain suosinut konseptis-
saan pieniä tuotantosarjoja ja mitta-
tilaustyötä.

Marja Urpasen tyyli on klassinen. 
Urpanen irtisanoutuu alati vaihtuvis-
ta trendeistä ja korostaa omaa ajaton-
ta linjaansa. Hän käyttää vaatteissaan 
luonnon materiaaleja kuten silkkiä, 
pellavaa ja villaa, koska ne yksinker-
taisesti näyttävät ja tuntuvat parem-
milta. Silkkiä hän ostaa suoraan Inti-
asta, muita materiaaleja Ranskasta ja 
Italiasta. ”Hyvän materiaalin tuntee 
sormissaan”, Urpanen sanoo koros-
taen kalliin suomalaisen työn ansait-
sevan parhaat materiaalit. Urpanen 
karsastaa massatuotantoa ja mai-
nitsee lisääntyneen ekologisuuden 
myötä ihmisten kyllästyvän kerta-
käyttövaatteisiin. ”Vaatteen tulee olla 
pitkäikäinen. En ole koskaan tehnyt 
yhden sesongin vaatteita.”

by Marja -mallistossa korostuvat juh-
lapuvut, joskin valikoimissa on tyylik-
käitä arkivaatteita. Urpasen mukaan 
tyyli on vaativa taito, jota edustaa esi-
merkiksi kyky yhdistellä kirppislöytö-
jä ja Chanellia varmalla maulla.

”Suhteemme asiakkaisiimme on tii-
vis ja olemme myös nopeita. Paketis-
ta purettu kangas voi kahden päivän 
kuluttua olla valmis puku. Työssäni 
saan itse määrätä tahdin, asiakkai-
den ehdoilla”, Urpanen sanoo. Yh-
tä ajatonta mallia saatetaan tehdä 
paljonkin. ”Emme koskaan valmista 
montaa vaatetta samasta kankaasta. 
Kankaat ovatkin tärkeässä roolissa ja 
monesti malli tulee kankaan mukana. 
Vaate näyttää hyvin erilaisilta kah-
dessa eri kankaassa.”

”Asiakkaat sovittavat useita eri vaih-
toehtoja, jotka johdattelevat heidät 
onnistuneeseen valintaan. Mones-
ti suunnittelemme mittavaatteet eri 
vaatteiden yksityiskohtia yhdistele-
mällä. Palvelumme on hyvin henkilö-
kohtaista ja usein vaatetta muokataan 
asiakkaalle paremmin istuvaksi.”

Urpanen on vaatettanut naisia niin 
Linnan kuin Tukholman Nobel juh-

liin, jonne pukeudutaan poikkeuk-
sellisen juhlavasti. Juhlan isäntä eli  
kuningas ja kuningatar määräävät 
juhlien tyylisuunnan. Urpasen mu-
kaan arvokkaissa juhlissa voi olla räis-
kyväkin, mutta esimerkiksi yliava-
raa kaula-aukkoa kannattaa välttää. 
Ruotsissa naiset käyttävät vähemmän 
pitkiä mekkoja, joskin tulevan prin-
sessahääsesongin johdosta myös nii-
den kysyntä on lisääntynyt. Kutsussa 
oleva pukukoodi helpottaa vaateva-
lintaa ja vähentää yli- ja alipukeutu-
mista.

Urpanen seuraa aikaansa ja inspiroi-
tuu piirtämisestä. hän käy usein ul-
komailla, erityisesti rakastamassaan 
Pariisissa. ”Suunnitteluni lähtökoh-
tana on aina vartalon parhaiden puo-
lien korostaminen.” Suunnittelijan 
mukaan pukeutuminen ei ole orjal-
lista muodin seuraamista vaan oman 
tyylin ja värien etsiskelyä, jossa kan-
nattaa rohkeasti luottaa asiaa ulko-
puolisen silmin tarkastelevaan am-
mattilaiseen.

by Marjan valikoimissa näyttäytyvät 
niin 20-luku kuin suosittu 50-luku-
lainen täyskellohame. Lyhyt bolero-
takki on erinomainen vaihtoehto ti-
laisuuteen, jonne ei pitäisi mennä 
olkapäät paljaana. Brodeeratut kan-
kaat, yksinkertaisuus ja selkeys ovat 
Urpasen suunnittelun ominaispiirtei-
tä. ”Valikoimissamme on paljon vä-
riä. Juhliin voi valita jotain muutakin 
kuin mustaa joukosta erottuakseen.” 
Asusteilla voi piristää kokonaisuut-
ta. ”Myös korujen käyttö on lisäänty-
nyt”, Urpanen ilakoi.

”Tuntuu upealta nähdä oma vaa-
te häissä tai suuressa gaalassa. On 
hienoa saada olla näkymätön, mut-
ta tärkeä taustavaikuttaja ihmisten 
tärkeimmissä juhlissa ja arjessakin”, 
Urpanen sanoo korostaen lopuksi 
Korkeavuorenkadun olevan ihastut-
tavaa aluetta, jonka laadukkaat eri-
koisliikkeet toimivat hyvinä vetonau-
loina.

Klassista persoonallisuutta

S.SOININEN

Vaatesuunnittelija Marja Urpasen (vas.) klassiset vaatteet mukautuivat hyvin Korkeavuorenkadun tunnelmaan.


