Sponsitud

Seks, surm ja ilusüstid
on meil veel tabuteema!
Omanimeliste ilukabinettide omanik ning koolitusfirma juht Marju Karin (40)
võib täna kõigile neile, kes temasse ei uskunud, silma vaadata ning ütelda:
“Hakkama sain!” Inimesi, kes 15aastaselt lapseootele jäänud Marjule silmi
pööritasid, jagus küll ja rohkemgi. Täna on naisel neli last, lapselaps ning selle
kõige kõrval püsti pandud edukad ettevõtted.
TEKST: Riina Jussila

Olla kõigest viisteist ning beebiootel
– pole just kuigi igapäevane.
Ka 25 aastat tagasi polnud see tavaline.
Minu esimene laps sündis, kui olin viisteist,
ja teine, kui olin seitseteist. Kooselu ilusaima
koolivennaga kestis umbes viisteist aastat. Eks
ka siis tauniti seda, kuid mis mul sellest – ma
olen eluaeg teinud seda, mis mulle meeldib,
ning olulised inimesed on mind alati toetanud.
Keelt lõksutavad need, kel vähe julgust või kel
puudub elu. Kui sellised asjad elus juhtuvad, on
oluline mitte leida põhjuseid, miks mitte edasi
õppida, vaid just aru saada, miks on vaja end
harida ja teostada. Tänaseks on mu vanim tütar
lõpetanud ülikooli Taanis ning tegeleb oma
rahvusvahelise kinnisvaraäriga Hispaanias.
Teine tütar on nelja-aastase poja ema ning õpib
ja töötab Eestis.

Sa ise tegeled valdkonnaga, mis
tekitab inimestes pea alati kahetisi
tundeid – ilusüstid ja -lõikused. Kui
sageli sa enda tegemisi n-ö tõestama
pead?
Aastaid tagasi oli teavitustööd vaja rohkem
teha. Mul on sageli kurb vaadata, kui inimesed
püüavad muuta välimust ja mitte säilitada
loomulikkust – tehakse liiga suured huuled,
põsesarnad jne. Täna jõuavad minu juurde
naised ja mehed, kes on mu tegemistega
tutvunud või kuulnud, mida ja kuidas teen.
Iluprotseduuride eesmärk on naturaalsus ja
värskus, mitte võltsilme loomine.

Igaühe kätte ei julgeks end usaldada.
Mille järgi tuleks otsustada ja mida
kontrollima enne, kui näiteks huuli
kohendama lähed?
Tuleks vaadata, kaua inimene asjaga tegelenud
on, kus õppinud, milliseid materjale oma töös
kasutab.

Kuidas sa ilumaailma toimetama
sattusid?
Olen umbes kakskümmend aastat
operatsiooniõena töötanud. Selles vallas on

mu esimene kõrgharidus. Magistrikraadid
olen saanud psühholoogias ja rahvusvahelistes
suhetes. Pooleli on poliitteaduste doktorantuur
ning täiendõpe kliinilise farmakoloogia osas
Tartu Ülikoolis. Õppimine on olnud mõnus
kõrvalpala meditsiinile, milles olen pikka aega
töötanud. Ilumaailma sattusin pärast Londonis
tudeerimist kuus aastat tagasi. Õppisin seal
kõike ilusüstide kohta. Täna täiendan end
viiel kuni kümnel koolitusel aastas, millest
kaks-kolm toimuvad alati võõrsil. Tänavu on
plaan koolitada end Monacos, Shanghais ja
Peterburis.

Mis sind enda töös võlub?
Kui räägime ilusüstidest, siis naiste rõõm. Et
ma olen pesuehtne feminist, rõõmustan naiste
üle, kes on enesekindlad, targad ning julgevad
olla ka ilusad ja hoolitseda enda eest.

Milliste muredega ilukabinetti kõige
sagedamini pöördutakse?
Vanadusilmingute ja ebaühtluste ning
muutustega näos.

Kui vapralt astuvad kabinetti mehed
ning milliste muredega?
Meestel on vanusega seonduvad probleemid
ning mure kiilaspäisuse pärast. Kui aegsasti
pöörduda, saab mõlemal juhul midagi kenasti
ära teha.

Meditsiinis töötanuna näed nii verd
kui pisaraid...
Töötan tänagi lõikustoas ning olen ka
liiklusõnnetuste ekspertkomisjonis psühholoog.
Jah, ma tean, milline näeb inimene välja
kiht-kihilt lahtivõetuna. Jah, ma tean, kui
inimene on vaimselt katki. Ilusüste võib
teha, kuid õnnetuste ja haiguste korral pole
teinekord valikuid ning neid tuleb teha. Pea
kakskümmend aastat olen ma andnud edasi
teadmisi ka esmaabi, laste elustamise ja
kriisiolukorras käitumise kohta. Teen seda
siiani. Julgen öelda, et 2017. aasta loengud on
tänaseks praktiliselt kõik broneeritud.

Arst end ise opereerida ja juuksur
endal juukseid lõigata ei saa. Kelle
kätte oled usaldanud enda näo ja
keha, kui soov midagi parandada?
Ainult iseenda kätte – kõike saab, kui osata!
Aga õnneks on Eestis ka tegijaid, kelle kätte end
vajadusel usaldaksin.

Kui keeruline oli kliinikuid luues leida
professionaalne ja ustav tiim?
Sellega on nagu meestega – heade meestega on
elu lihtne, kuid teistega pead keerukaid mänge
mängima. Head mehed on alati olemas ja toeks,
mis olukord iganes ka poleks. Mul on vedanud
nii kolleegide kui käsipallitreenerina tegutseva
abikaasa Martin Noodlaga.

Ilusüstidest meil täna veel kuigi
valjult ei räägita...
Meil on surm ja seks ka tabuteema, kuigi kõik
see toimub meie ümber igapäevaselt. Meil on
iluprotseduuride kohta palju infot, kuid vähe
teadmisi. Ka surmast ja seksist on infot palju,
kuid kuidas sellega hakkama saada, mis on
õige ja vale – sellest räägitakse vähe. Ka süstide
pakkujaid on palju ja igaüks reklaamib end kui
parimat, kuid tulemused näitavad, et nii see
kindlasti pole. Õnneks on Eesti väike ja valede
võtetega kuigi pikalt turul ei püsi.

Kuidas sa lõõgastud?
Teen kõiki oma töid ja tegemisi naudinguga.
Ma ei vaja eraldi aega või muud tegevust oma
miljoni rõõmsa toimetamise kõrvale.

www.marjukarin.ee
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