
S2
B 11 

KESKIVIIKKONA 
22.4.2015

Juhlat  
Tuottajat: Maiju Karhunen, Kristiina Poutiainen
Puhelin: 017 303 111
Sähköposti: teemat@savon sanomat.fi,   
etunimi.sukunimi@savonsanomat.fi

B-osa:
juhlat-teema | päivyri  | sää  | 
kulttuuri | lukijan sanomat | 
urheilu |  sarjakuvat |  
radio ja televisio |

Pirjo Tiihonen

1990-luvun tunnelma 
syntyy vähälläkin ra-

halla. Lähetä juhlakut-
sut tekstiviestillä. Muis-

ta kirjoittaa kutsuun 
juhlien teema, päivä-

määrä, aika ja paik-
ka. Pyydä kaverei-

ta pukeutumaan 
ysäriasuun.

Jos omista tai vanhempien 
vaatekaapista ei löydy olkatop-
pausjakkua tai silkkipusakkaa, 
kirpputorilta voi saada ysäri-
asun muutamalla eurolla. Pääl-
lekkäiset olkatoppaukset sekä 
puserossa että jakussa eivät ole 
yhtään liikaa. 

Naiset kihartavat hiukset per-
manenttisäkkärälle tai sitovat ne 
värikkäällä hiusdonitsilla pon-
narille. Sivuheitto-otsis, kimal-

lelakka ja vahva mattameik-
ki kruunaavat tyylin.

Miesvieraat säväyttävät 
Adidaksen kolmiraitaverk-
kareissa ja vyölaukussa 
tai lahkeisiin kapenevis-
sa vyötäröfarkuissa sekä 
olkavekeillä varustetussa 
muhkeassa nahkatakissa. 
Collegepusero tungetaan 
farkkujen sisään. Jos kaa-
pissa on vielä tallessa No-

kian 2110 kännykkäklassikko, se 
kuuluu ehdottomasti asusteisiin. 
Mitä näkyvämmin se on esillä, 
sen parempi. 

Musiikista selviää halvimmalla, 
kun etsit omista tai vanhempien 
varastoista lamavuosien levyjä 
tai lainaat ne kaverilta tai naa-
purilta. Tarjoilut sujuvat nyyt-
tikesti-periaatteella. Sovi, kuka 
vieraista tuo juomia, kuka pik-
kupurtavaa. 

1990-luvulla dj:nä toiminut 
Marko Ruotsala muistaa, että 
salmiakkikossu ja siideri olivat 
1990-luvun muotijuomia sa-
moin kuin jekkupatteri eli Jä-
germeister-yrttilikööristä ja Bat-
tery-energiajuomasta sekoitet-
tu drinkki.

Kotibileissä tarjottiin myös 
grillimaustettuja sipsejä, Hot 
Rod -perunarenkaita ja Tex Mex 
-tortilloita.

Suomalainen muoti on vahvasti esillä, 
kun Pre Helsinki -muotiviikko järjestetään 
Helsingissä 20.–24. toukokuuta. Tarjolla on 
muun muassa muotinäytöksiä, näyttelyitä, 
seminaareja ja työpajoja. Lisätietoa 
muotitapahtumasta on osoitteessa 
prehelsinki.fi.

Laaja muotitapahtuma ”
Vaikka olen aina 
ollut hyvin laiha, 

minäkin jouduin teke-
mään töitä pysyäk-
seni mallin mitoissa.
MTV3:n Grillikuume-ohjelman 
juontaja, entinen huippumalli  
Pipsa Hurmerinta, ellit.fi (16.4.).
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Jos euroja riittää, ysärijuhlissa 
ei pihtailla ruuissa eikä musii-
kissa. 

Kun järjestät häät tai firman 
juhlat 1990-luvun henkeen, il-
lan menu on pitkä ja runsas. Ra-
vintola Savonian ravintolapääl-
likkö Helena Aaltonen muiste-
lee, että 1990-luvulla juhlailta 
aloitettiin alkudrinkillä, sitten 
siirryttiin alku- ja pääruokaan, 
nautittiin jälkiruoka ja lopuksi 
juotiin kahvit ja konjakit. 

Juhlatilaisuuteen kuuluivat 
viinit ruokien mukaan jälkiruu-
an juomaa unohtamatta. Läpi 
illan oli tarjolla myös vettä tai 
kivennäisvettä. 

– Juhlavissa tilaisuuksissa 
isoilla pöydillä oli yleensä val-
keat liinat, kankaiset servietit, 
menu- ja nimikortit sekä kuk-
ka-asetelmia, kertoo Aaltonen.

1990-luvun suosittuja al-
kuruokia olivat esimer-
kiksi sienikeitot, hienot 
kasviskeitot tai äyriäis-
keitot sekä muun muas-
sa savulohi-, katkarapu- 
tai äyriäissalaatti. 

Jos pääruoka oli ka-
laa, se oli kuhaa, sii-
kaa, tai lohta. Lisäkkee-
nä tarjottiin duchesse-
perunaa tai peruna-
kroketteja, parsaa 
ja tartarkastiket-
ta. Liharuokina 
olivat usein 
myös pih-
vit härän 
sisä- ja 
ul-

kofileestä. Niiden kanssa 
lautasella oli usein joko 
täytettyä uuniperunaa, 
kerma- tai röstiperunaa 
ja kastiketta.
Jälkiruokasuosikkeja 

olivat muun muassa lei-
päjuusto ja lakkahillo tai 
mesimarjajäädyke.

Isoihin bileisiin tilataan 
ysärimusaa soittava bän-
di. Ohjelmapalvelu Viih-

devisioiden yrittäjä Vel-
lu Kurkisen mu-

kaan pie-
nen, kuo-
piolaisen 

bilebän-
din 

palkkio illan soitoista lähtee 
noin 600 eurosta ylöspäin. 
Hinta riippuu muun 
muassa juhlapaikasta 
ja matkakuluista sekä 
siitä, onko juhlapaikal-
la äänentoistolaitteet vai 
tilataanko ne sinne.

– Jos haluaa juhliinsa val-
takunnallisesti tunnetun 
ysäribändin, hinta liikkuu 
tuhansissa euroissa, kertoo 
Kurkinen.

Naamiaisiin löytyy pe-
ruukkeja ja asuja verkko-
kaupoista. Naamiaisasuja 
myyvän Marakatin yrittäjä Mar-
ja-Leena Pönnelin suosittelee 
vaikkapa Spice Girls -asua ja pe-
ruukkia. Ihonmyötäinen, mini-
mittainen englanninlippumek-
ko ja polveen ulottuvat punaiset 
tolppakorkosaappaat tai mie-
hen neonvärinen Mr.Energy-

jumppapuku 
vaativat pok-
kaa, mutta jättä-
vät takuulla muut 
vieraat sanattomiksi. 

– Ysäriä ovat myös vaalenne-
tut farkut, napapaidat tai hel-
masta solmitut paidat, vinkkaa 
Pönnelin.
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Y
säriteemalla järjeste-
tään nyt niin pieniä 
kotibileitä kuin isoja 
kesäfestareita kym-
menille tuhansille 

1990-luvun musiikista intou-
tuville. Ei siis hätää, jos olka-
toppaukset, haaremihousut ja 
vyölaukut eivät kirveelläkään 
häviä muistista tai vaatekaapis-
ta. Hävettävän iki-ihanat neon-
väriset vermeet saa taas pukea 
reilusti ylleen ja hytkyä iloisesti 
eurodancen tahdissa heittotuk-
ka heiluen!

1990-luvulla dj:nä aloittaneen 
Marko Ruotsalan mukaan ysä-
riteemalla järjestettävät juhlat 
ovat nyt suosionsa huipulla.

– 90-luvulla nuoruuttaan 
viettäneet ovat saaneet talon-
sa rakennettua ja lapsensa kas-
vatettua. Eurodance tuo heille 
nostalgisia fiiliksiä, kertoo DJ 
Makena tunnettu Ruot-
sala.

Hänen DJ-uran-
sa huippuajat osui-
vat 1990-luvulle sekä 
2000-luvun alkuun. 

Ruotsala tekee yhä toi-
sinaan tiskijukan keik-
koja päivätyönsä ohella. 
Hänestä ysärimusiikki 
kolahtaa parhaiten noin 
30–45-vuotiaisiin, joil-
la on taas aikaa itselleen 
perheen ohella.

– Ajan yhtyeet, kuten 
Pandora, Movetron tai 
Hausmylly, ovat toisaalta 
nuoremmille jotain ihan 
uutta. Heitä ajan musiik-
ki ja muoti huvittaa, mut-
ta samalla vanhempien 
nuoruuden suosikkibän-
dit kiinnostavat.

Ruotsalan mukaan ysä-
ribileiden soittolistalle 
kuuluvat muun muassa 
Dr. Alban, 2 Unlimited, 
Pandora ja Cappella ja ko-
timaisista bändeistä Mo-
vetron, Aikakone ja Haus-
mylly. Myös rap, esimer-
kiksi Mc Hammer, Vanilla 
Ice tai C&C Music Factory 
olivat 1990-luvulla in. 

Rockmusiikista esi-
merkkejä ovat Apulanta, 
Neljä Ruusua, Nirvana ja 
Metallica. 

– Tietenkin on soitettava 
myös iki-ihania hitaita il-
lan päätteeksi, kuten Ressu 
Redfordin Kuka on se oikea. 

Jos siis ysäri jysähtää, seu-
raavilla ohjeilla laitat pys-
tyyn pienen budjetin koti-
bileet tai rakennat kunnon 
kekkerit, joissa kaikki on 
överiä.   

KuVat: M
arKo ruotsalan arKistot, taffel, altia

Salihousut jalkaan  
ja Aikakone soimaan,  
1990-luku on täällä taas!

Bloody  
Mary  Caipiroska

Jallukola
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