
Kauneimmat 20 
vuotta sitten 

Vuonna 2001 elettiin missikisojen kulta-aikaa. 
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Miss Suomen kruunusta haaveilivat vuonna 2001 
kymmenen finalistia. Parikymppiset kaunottaret 
uskaltautuivat perjantai-iltana 9. helmikuuta 
missikiertueen jälkeen lavalle Helsingissä 
järjestetyssä kilpailussa, ja Suomen kansa 
seurasi herkeämättä televisiosta, kenestä 
kruunataan uusi Miss Suomi. 

Kaksikymmentä vuotta sitten Miss Suomi 
-kilpailulla oli valtava määrä televisiokatsojia, ja 
illan esiintyjäkattaus oli sen mukainen. Lavalla 
nähtiin missifinalistien lisäksi kuuluisa 
italialaislaulaja Eros Ramazzotti sekä uransa 
huipulla keikkunut suomalaisartisti Darude. 

Illan finalistit 
Kaksikymmentä vuotta sitten Miss Suomen 
tittelistä numerolla yksi kilpaili 22-vuotias 
opiskelija Anne Nousiainen, joka oli kotoisin 
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Savonlinnasta. Numerolla kaksi kilpaili 
forssalainen opiskelija Jenni Hietanen, jolla oli 
ikää 20 vuotta. 

Kilpailun Naantalin-vahvistus oli numerolla kolme 
kilpaillut 20-vuotias opiskelija Saara Hiivola. 
Numerolla neljä kilpailussa oli mukana 22-vuotias 
kondiittori Merja Pajamäki Kuopiosta. 

Numerolla viisi kilpaili Minna Neitola, 19-vuotias 
opiskelija Oulusta. Kilpailussa numerolla kuusi oli 
mukana 22-vuotias opiskelija 
Ylivieskasta, Hanne Hynynen. 

Numerolla seitsemän kilpaili puolestaan 
espoolainen toimistosihteeri Jenni Anttila, 20. 
Numerolla kahdeksan kilpailussa oli 
mukana Heidi Willman, 19-vuotias opiskelija 
Jyväskylästä. 

Numeroa yhdeksän edusti kilpailussa 20-vuotias 
opiskelija Seinäjoelta, Hanna Pajulammi. 
Numerolla kymmenen puolestaan lavalle asteli 
ivalolainen opiskelija Susanna Tervaniemi, 22. 

Vuoden 2001 Miss Suomeksi kruunattiin lopulta numerolla 
kahdeksan kilpaillut 19-vuotias Heidi Willman, joka 
tunnetaan nykyään Heidi Sohlberginä. 

Jenni Arbelius (ent. Hietanen) 



Jenni Arbelius muistaa vuoden 2001 aikana, 
jolloin hänellä oli suuri nuoren naisen into 
kartuttaa erilaisia kokemuksia. Saaraan (Hiivola) 
hän oli tutustunut jo ennen missikiertuetta 
mallikurssilla, ja yhteisistä hetkistä mieleen on 
jäänyt erityisen lämpimiä muistoja. 

– Olimme Saaran kanssa kuin paita ja peppu, ja 
siellä kiertueella tapahtui kaikkea hassua. 
Yhtenäkin iltana olimme hotellihuoneessa 
hirvittävän väsyneinä, ja hieroimme itseemme 
itseruskettavaa voidetta. Kumpikaan ei jaksanut 
odottaa, että se voide vaikuttaa, ja nukahdimme 
kumpikin kesken kaiken – ja heräsimme sitten 
ihan raidallisina, Jenni muistelee. 

Miss Suomi -kilpailun jälkeen Jennin missihaaveet 
unohtuivat hetkeksi, kun hän muutti kesäksi 
Irlantiin. Kesän jälkeen hän osallistui kuitenkin 
vielä Suomen Neito -kilpailuun, jossa hän voitti 
kirkkaimman kruunun, ja pääsi edustamaan 
Suomea Miss Maailma -kilpailuun. 

– Se oli tosi kiva kokemus siinä mielessä, että 
saavutin silloin sen, mistä olin pikkutyttönä 
haaveillut. 



Menestys toi mukanaan töitä alalla, mutta kaikki 

Jenni Arbelius tutustui Miss Maailma 
-kisoissa Agbani Daregoon, joka voitti 
tuolloin kilpailun. Voittaja antoi muiden 
kokeilla kruunuaan kisojen jälkeen. 
Kaikilla oli niin kiire poseerata kruunu 
päässä, että kuvien ottaminen jäi hieman 
summittaiseksi, ja Jenniltäkin jäi toinen 
poski kokonaan pois kuvasta. JENNI 
ARBELIUKSEN KOTIALBUMI 



ei tuntunut olevan kohdallaan. Missi- ja 
mallimaailman raadollisuus iski nopeasti päin 
Jennin kasvoja. 

– Työ mallina oli ollut haaveeni, ja olin vähän 
aikaa yksi toimistoni työllistetyimmistä malleista. 
Minulle tuli lopulta sellainen tunne, että en halua 
tehdä työtä, jossa minua haukutaan rumaksi ja 
läskiksi. Heitin silloin voittopokaalit mallitoimiston 
laukussa mökin nurkkaan, ja siellä ne ovat 
edelleen. 

Samalla Jenni vetäytyi julkisuudesta. Tänä 
päivänä hänellä on hyvin kaksijakoiset mietteet 
missi- ja mallimaailmasta. 

– Olen iloinen, että lähdin kisoihin, koska minusta 
on aina parempi elää kuin lukea kirjoista. Niihin 
aikoihin liittyi sellaista nuoren naisen halua elää 
ja saada erilaisia kokemuksia. Niinä vuosina sai 
kuitenkin käydä läpi myös sellaisia asioita kuin 
naisviha, häpäisy, leimaaminen ja kiusatuksi 
tuleminen. Ei niistä asioista osattu silloin puhua. 

Jenni oli jo Miss Suomi -kilpailujen aikaan 
opiskellut kirjallisuustiedettä, ja missiaikojen 
jälkeen opinnot veivät mennessään. 
Kirjallisuustiede vaihtui vuosien saatossa 
mediatutkimukseen, ja Jenni työllistyi sen jälkeen 
journalismin ja viestinnän parissa. 



Silloisen Miss Ruotsin ottamassa kuvassa Jenni 
Arbelius poseeraa Miss Maailma -kilpailujen 
takahuoneessa sen jälkeen, kun kilpailu on käyty. 
Olo oli huojentunut ja onnellinen. JENNI 
ARBELIUKSEN KOTIALBUMI



 
Ollessaan 22-vuotias Jenni koki merkittävän 
hetken elämässään: Hän alkoi kiinnostua 
henkisestä hyvinvoinnista, joka vei mennessään. 
Media-alan töiden rinnalla hän opiskeli ja harjoitti 
pitkään erilaisia terapiamuotoja. 

Miss Maailma -kilpailujen kuvaustauolla ehti välillä 
hengähtää ihan muina supertähtinä. JENNI 
ARBELIUKSEN KOTIALBUMI



Terapia tuntui vahvasti omalta jutulta ja tarjosi 
samalla myös lievitystä haavoihin, joita 
missivuodet olivat saaneet aikaan. Lopulta Jenni 
uskaltautui yrittäjän polulle. Harppaus pois tutun 
ja turvallisen parista kannatti, ja hän työllistää 
nykyään itsensä kuuntelemalla muita. 

– Tulin ensin itse kuunnelluksi, ja nyt koen, että 
pystyn kuuntelemaan myös muita. Käyttämäni 
menetelmä perustuu hyväksynnän läsnäolossa 
tapahtuvaan kuunteluun. 

Samalla Jenni työstää parhaillaan romaania, 
jossa myös opettavaisilla missivuosilla on oma 
sijansa. 

– Kirjani yhtenä kulissina on tämä missikisa, 
joten olen käynyt asiaa tosi syvällisesti läpi koko 
viime vuoden. Julkisuus oli niin äärimmäinen 
kokemus, että siitä on ollut paljon 
ammennettavaa. 

Palaset Jennin elämässä ovat nyt loksahtaneet 
paikoilleen. 

– Minulle kuuluu tosi hyvää. Minusta on ollut 
ihanaa, että olen päässyt toteuttamaan ja 
syventämään monenlaisia puolia itsestäni, Jenni 
summaa. 

 



Jenni Arbelius työstää parhaillaan romaanin 
käsikirjoitusta. TUOMAS SINKKONEN / STUDIO 
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