
Teksti Riitta Hartikainen, Frankfurt

Kauneuskirurgin kautta
Yhä useampi
saksalainen
rakentaa uraansa
kauneuskirurgialla.
Leikkelyyn
hakeutuvista
kolmannes on miehiä.

aksan finanssikeskuksessa Frank-
furtissa 4o-vuotiaskaan ei enää tah-
do kelvata työnantajalle - ei aina-
kaan, ellei hän näytä ikäistään nuo-

remmalta. Siksi yhä useampi uraihminen
hakee voimaa kuntosalilta ja siloista pin-
taa kauneuskirurgilta.

Saksalaiset puhuvat nuoruusvouhotuk-
sesta (fugendwahn), koska maassa teete-
tään kauneusleikkauksia toiseksi eniten Eu-
roopassa Espanjan jälkeen. Maailmanlistal-
la Saksa on kuudentena. Vain Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa sekä fapanissa leikellään
enemmän ihmisiä kauneuden vuoksi.

"On näytettävä nuorelta, että pääsee uu-
teen it-projektiin asiantuntijaksi, toivotta-
vasti kokoaikaiseksi", perustelee 48-vuoti-
as, Pohjoismaista kotoisin oleva naispuo-
linen it-konsultti.

Täkaapäin parikymppiselta nayttävä eko -
nomi on kauneusklinikoiden hyvä asiakas.
Nimeään tai kasvojaan Wiesbadenissa asu-
va nainen ei halua medialle paljastaa.

Hän soittaa Tukholmasta, missä hän viet-
tää parin päivän pakollista työtaukoa ryp-
pyjä silottavien botox-piikkien jälkeen. Ke-
vyesti otsan ja silmien vakoihin sujahta-
va botoliumruiske, nuorentava lamautta-
ja, maksaa 3oo-r ooo euroa annos. Ruiske
pitää ottaa 3-5 kuukauden välein.

Botox on kovaa hermomyrkkyä, mut-
ta sitä ei monipuolisesti koulutettu it-am-
mattilainen mieti. Hän vaeltaa modernina
pätkätyöläisenä Lontoossa, Prahassa, Tuk-
holmassa ja muissa Euroopan suurkau-
pungeissa, kun firmat ulkoistavat, yhdis-
tyvät tai vaihtavat maata. Vain hänen per-
heensä ja sokea terrierinsä pysyvät Wies-
badenissa.

Aikaisemmin tämä laskentanero pienen-
nytti uran takia nenäänsä, suurennutti leu-
kaansa ja kohotutti kulmiaan. Hän opette-
li hymyilemään nätisti ja puhumaan rau-
hallisesti. Itsevarmuus kasvoi. Kauneus-
leikkausten ansiota tai ei - työmaita al-
koi löytyä.
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VIISINKERTAISEKSI.
Kauneusleikkausten määrä
Saksassa on vi isinkertais.
tunut kymmenessä vuo-
dessa. Plastiikkakirurgit
tekevät vuodessa 7m ütO
leikkausta, joista noin
17O (XXl esteettisistä syistäi.



bitte Rasvaimujen ostajista
enemmistö on miehiä.

Laihdu tai  lähde!
Frankfurtin rautatieaseman edessä toimii
hotellityyppinen kauneusklinikka, j onne
pääsee pujahtamaan melkein salaa.

"Moni sanoo avoimesti tulevansa uran
takia, työn ulkonäköpaineiden ajamana.
Meillä on buumi, potilasryntäys. Miehiä
on asiakkaista yli kolmannes, hieman yli
maan keskiarvort'l kertoo kirurgian toh-
tori, ensiapu- ja kauneuskirurgi Norbert
Kania.

Kun kyse on vartalon muuttamisesta ur-
heilullisemmaksi - esimerhksi rasvaimusta
- asiakkaiden enemmistö on jo miehiä.

Ennen nuorennusleikkauksissa kävivät
vain tosirikkaat ja julkkikset. Nyt sihteeri
kohotuttaa kasvojaan ja poistattaa ryppy-
jään. Kauneuskirurgien asiakkaina on myös
lääkäreitä, arkkitehtej a, opettaj ia, pappej a,
psykologeja ja juristeja.

Myyntiassistentti
suurennutti rintansa
ja sai ylennyksen.

Ulkonäköään parantelevat ennen muuta
myynnin j a markkinoinnin ammattilaiset.
Kanian klinikalta on löytänyt avun muun
muassa silmäpussien takia juoppona pidet-
ty myyntimies sekä pienirintainen myyn-
tiassistentti, joka kertoi saaneensa operaa-
tion jälkeen ylennyksen ja 6oo euron pal-
kankorotuksen.

"Vastuuasemassa olevilla on vähän aikaa
liikkua ja paljon liikelounaita. Asiakkail-
lemme sanotaan jopa suoraan, että laihdu
tai lähde firmasta", Kania kertoo.

Norbert Kanian erikoisalana on tehdä
miesten rintamuksista miehekkäämpiä.

RINTAMUS
KUNTOON.
Plastiikkakirurgi
Norbert Kania
on erikoistu-
nut veistämään
miesten
rintamuksia
miehekkäiksi.

Hän myös korjaa kömpelömpien veitsen-
käyttäjien jälkiä. Esimerkkinä hän mainit-
see Tirrkissa huulensa tötterölle leikkautta-
neen liikenaisen,joka piti ottaa vastaan vai-
vihkaa, etteivät muut asiakkaat olisi luul-
leet onnettoman jäljen olevan peräisin Ka-
nian klinikalta.

Keskijohto :.ulkonäkö on tärkeä
Viehättävyys ja säteily auttavat työnsaan-
nissa ja työssä onnistumisessa, sanoo liik-
keenjohdon ulkonäköpaineita zo vuotta
tutkinut Hampurin yliopiston professori
Sonja Bischoff. Kolmasosa saksalaisesta
keskijohdosta pitää Bischoffin uusimpien
selvitysten mukaan ulkonäköä tärkeänä
menestyskriteerinä työelämässä.

Ulkoisia avuja arvostavien määrä on kol-
minkertaistunut viidessätoista vuodessa.
Eniten ulkonäön arvostus on kasvanutvii-
me vuosina, erityisesti miesten keskuu-
dessa.

Mainos- ja myyntiammattilaisista jopa 56
prosenttia pitää viehättävfyttä ratkaiseva-
na urakehitykselle, j opa tärkeämpänä kuin
henkilökohtaisia suhteita. Siloposket, val-
koiset hampaat,tasainen iho ja moitteeton
vartalo yhdistetään terveyteen ja suoritus-
kykyyn. Sporttisuus kertoo, että henkilö ei
syödä puputa vaan puurtaa töissä.

"Tajusin, että neuvotteluissa minua, van-
haa säkkiä, ei edes huomattu, koska vasta-
puoli oli nuorempaa porukkaa'ikertoo 6z-
vuotias liikemies |örgKaufmann, joka an-
toi omistamansa tapahtuma- ja agentuuri-
yrityksen huomattavasti nuorempien, z3-
4o -vuotiaiden palkollisten hoidettavaksi.

Strategiatasolla Kaufmann pitää edel-
leen ohjaksia, mutta arkipäivän työt tekee
3o hengen tiimi. Se järjestää, lähinnä va-
kioasiakkaille j a sisaryritysten avulla, 5 o o -
20 ooo hengen juhlatilaisuuksia eri Euroo- p
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pan maissa. Muun muassa Fr-kisojen vip-telttajärjes-
telyt kuuluvat palveluvalikoimaan.

"Saksassa ihminen ei saa vanhentua enää arvok-
kaasti", mainosfilmituottaja ja ohjaaja Uli Hüner-
mann sanoo.

"5o-vuotias on pois työmarkkinoilta, 4o-vuotias siinä
rajalla ja 3o-vuotiaallakin alkaa olla tiukkaa", Hüner-
mann kärjistää mainosalan ikäpaineita. Vitsiltä kuu-
lostava lause on joskus totisinta totta. "Ennen neljää-
kymmentä ikävuotta on paras hankkiutua kokemus-
ta vaativiin neuvontatehtäviin, itsenäiseksi."

Hünermann on tuonut ohjaamiinsa tv-mainoksiin
yli 7o-vuotiaitakin. Hän haluaa vaikuttaa asenteisiin
ja lisätä ikääntyneiden arvostusta. r

YLIN JOHTO
TOISTA MAATA.
Ylimmässä
johdossa seniori-
teetti saa näkyä,
rekrytointikon-
sultti Marcus
Honkanen tietäiä.
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JOKO@
- Li ikkeenjohdon koututusohjetma vaativissa esimies-
ja asiantunti jatehtävissä toimivit le

Vuoden kestävä ohjetma kehittää pitkäjänteisesti  strategista ajattetua,
syventää johtamisessa tarvi t tavaa kokonaisnäkemystä ja tuo tukea ja
varmuutta työetämän päätöksentekoon. 0pi t tu teor ia konkret isoi tuu
käytä n nön ta idoi  ksi  yr i tyksi  LLe toteutet tavissa strateg iatöissä.

Lue t isää ohjetmasta www hseee f  i

Seuraava J0K0@ -ohjetma alkaa 26 9 2007, hakuaika loppuu 28.8.2007.

GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT
- Advanced management program for business managers

The program strengthens the strategic and generaL management
skiLts you need to manage business across funct ions in the gtobaL

environment and gives you conf idence in decis ion making The compact
and f texibLe program structure adapts to part ic ipant 's personaL
development needs and of fers a pathway to the HSE Execut ive MBA
Prog ra m

Read more at  www.hseee f  i

Sign in now! The next modute starts on 29 Oclober,2007.
Sign in before '1 October,  2007.
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vain yl ipaino
Ikärasismi ja tiukat ulkovaatimukset eivät Saksassa
yllä aivan ylimpään yritysjohtoon. Kienbaum Con-
sultants Internationalin konsultti Marcus Honka-
nen toteaa, että toimitusjohtajatasolla hiusraja saa
nousta jarWfr saavat näkyä - se ei estä rekrytointia.

"Rautainen osaaminen sekä johtamiskyky ja -tfyli
ratkaisevat. Saksassa ylimpään johtoon etsitään edel-
Ieen senioriteettiä ja karismaat-
tista persoonallisuutta", Honka-
nen kertoo Venäläinen

"Ulkonäkö ei ratkaise. Vain
huomattava ylipaino saattaa
jarruttaa uraa korkeimmassa
johdossal'

Toimitusj ohtaj aporras koos -
tuu Saksassa tlrypillisesti 4o-
6o-vuotiaista. Kovan bisnes-

mies ei suostu
kauneus-
leikkaukseen.

osaamisen lisäksi johtajalta saa mielellään löyfyä hy-
vää kuntoa, tfylikkyfttä - ehkä trendik\ryttäkin -
ja sivistystä. Nuorekas olemus on tärkeä vain mark-
kinointi- j a myyntij ohtaj ille.

Alle 3o-vuotias Honkanen etsii johtajia ja analysoi
organisaatioita Saksan lisäksi Venäjällä, Romaniassa,
Bulgariassa, Englannissa j a Pohj oismaissa. "Venäj ä1-
lä korkeimmankin johtajan on oltava nuoren näköi-
nen, ettei häntä pidetä neuvostoajan tylppisenä."

Miesj ohtaj ien kauneusleikkaukset eivät kuiten-
kaan tule Venäjällä kysymykseen. "Siellä ne ovat vie-
lä enemmän tabu kuin muuallal'
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TEE NYT RAHANMAKUINEN RATKAISU!

Vuosaaren satamaan valmistuu pian PortGate,  Euroopan modernein

logist i ikkakeskus. Parhaat t i lat  menevät ensin,  joten varmista paikkasi

PortGatessa nyt .  Tutustu www.portgate. f i  ja soi ta Pert tu

H okkaselle 020 43L 3459.

HELSINKI

Logist isest i  a jatel  len pa
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