
Jakso 3: Meikkivoide Utu-Tuuli: ”Käytätsä paljon huulirasvaa?” 
 
Puhujien merkinnät: OS: Olli Sulopuisto 
  UT: Utu-Tuuli 
 
 
 
OS: Tämä on Vain ulkoiseen käyttöön. Tukesin podcast, jossa esineet kertovat, mitä todella tapahtuu kaappien hyllyillä 
ja varastojen perukoilla. Tässä podcastissa saat vastauksia kysymyksiin, joita et ole edes tajunnut kysyä arkisilta 
esineiltä. Minä olen toimittaja Olli Sulopuisto. Tässä jaksossa haastateltavana meikkivoide.  
 
[tunnusmusiikkia] 
 
OS: Pitää tarkastaa, mun kamat oli muistaakseni kunnossa. Mulla on rec päällä. Hyvä. Hommat toimii. Odotas mä- 
 
UT: No niin poika, joko alotetaan? 

 
OS: Anteeksi hirveesti. Niin tosiaan, ja tänään siis aiheena meikkivoide. Hirveesti halutaan tietää, että mitä itse asiassa 
tapahtuu, ja mitä kuuluu meikkivoiteelle. Että Utu-Tuuli on suonut kunnian, hieman aikaa kiireisestä kalenterista, että 
pääsemme haastattelemaan häntä. Mikä on sinänsä suuri kunnia ja mukavaa. 
 
UT: Hei mulla on tiätsä, mulla on ihan sellanen olo, et me ollaan tavattu joskus. Ollaanks me nähty joskus? Käytät sä 
hei paljon huulirasvaa? 
 
OS: Ihan tavalliset määrät. Näkyykö se siis jotenkin? 
 
UT: No, heh, näkyy. Kuka nyt näkee ja kuka ei, mut siis mä tunnistan just tollasen, tiätsä, huultenkiillottajan. Mikä sä 
oot, kiimaliimaa ja pusuhuuli. Kyl mä tunnistan tollasen, kun mä nään sen. Te näytte kaukaa. 
 
OS: Tavallaan huulirasva ei nyt kuitenkaan ole aiheena. Vaan siis meitähän kiinnostaa todellakin kuulla, että mitä 
meikkivoide ajattelee tästä kasvavasta luonnonkosmetiikkatrendistä. Eli Utu-Tuuli, minkälainen näppituntuma on, ootko 
huomannut mitään muutosta, trendien kehitystä, kasvua? 
 
UT: Hei tää on just yks näistä trendeistä, jota mä oon nähny. Aikasemmin pelättiin näit parabe-, para- 
 
OS: Parabeenejä. 
 
UT: Parabeenejä. No mikä lie. Yhes vaihees oli tämmönen curly girl, tiätsä, meininki ja vouhotus. Tää vessakin on täynnä 
jotain kaheksaa erilaist hoitoainetta. On hippikamaa sieltä ja jotain muuta kamaa tuolta. Ja tiätsä päähän tungettiin ihan 
mitä vaan. Ja sit sä oot silleen öö, tää on nyt tää trendi. Et kyl mä sanoisin, et se on nyt tää luonnonmukasuus, joka on 
nyt jotenkin tosi pinnalla. 
 
OS: Niin et sua se ei ole mitenkään hirveän lähellä sydäntä sitten ilmeisesti? 
 
UT: No, ihan sama mulle. Tos hyllyssäki on yks tommonen kotimainen, joku puuteri se on. Ei me tunneta mitenkään 
kauheen hyvin. Mut hei nää on näitä. Mä oon nähny vegaanirasvoi, mä oon nähny jotain ihan ihme sammalvoiteita ja 
muuta vastaavaa. Mut sen mä sanon, hei, sen mä sanon sulle, et se on tää synteettinen laatutuote, joka kestää aikaa 
ja palvelee käyttäjää parhaiten. Hei, jos luonto osais hommansa, niin mitään meikkejä ei käytettäis. Mut ku ei se luonto 
osaa niit sen hommii, niin sit tarvitaan mua, ja mun kaltasii upeita, ihania tuotteita. Et kyl mä sen sanon tiätsä sulle, et 
laboratorio hoitaa nää kaikki parhaiten. Ja tiätsä siel on tyyppei valkosis takeissa ja muuta vastaavaa. Ne osaa nää 
hommat. 
 
OS: No siis, ehkä joo. Mutta kun mä tätä jaksoa varten soittelin taustatietoja Tukesista, niin siis sieltähän kerrottiin, että 
kuitenkin luonnonkosmetiikkaa koskee ihan samat säännöt, kun kaikkea muutakin kosmetiikkaa. Siis samat testit pitää 
läpäistä. Ja kaiken lisäksi se on vielä sillein, että luonnonkosmetiikka-nimi, niin se voi olla täysin keinotekoinen se tuote. 
Että se vaan mukailee luonnon ainesosia. Että sinänsä, en mä nyt mitään hirveän tarkkaa janaa, eroa vetäisi. Että siis 
kemiallisesti, että ihan samaa tavaraahan tässä nyt sitten kuitenkin sä oot niitten muitten kanssa. 
 
UT: Hei, hei, hei. Mä voisin suuttuu sulle tosta kommentista. 
 
OS: Älä suutu. 

 
UT: Toi on ihan, siis sä oot ihan sika, hahaha.  
 
OS: Anteeksi. No okei, mikä sitten erottaa sut luonnonkosmetiikasta? 
 
UT: Hei voi poika. Mä kerron sulle nyt miten tää homma menee. Se on tää tyyli. Se on tää brändi. Lasti-, lasti-, desir-, 
siis se se desirai. Suomeks himokas, intohimo. Okei, vähän toistoo, mut eipähän jää epäselväks. Oonks mä muuten 
kertonu sulle meidän ihanast lanseerausvideosta? 



 
OS: Et vielä. 
 
[musiikkia] 

 
UT: Se oli erityisen hienoo aikaa mun elämäs. Se kuvattiin Pariisissa, lä Päris. Mieti, Eiffel-torni, avoauto, leikkaus, käsi 
hipoo sitä Pont Neufin kaidetta. Sadetta, taas vähän nopeit leikkauksii. Ja siit siin luki tiätsä lasting, siin ruudus. Sit oli 
nopee leikkaus taas. Avoauto. Ja sit siin luki desire.  
 
[lasting desire -ääni] 
 
UT: Ja sit siin oli slogan, se oli jotain ranskaks, en mä ihan ymmärtäny. Mut se näytti ja kuulosti tiätsä niin arvokkaalta, 
ja niin luksukselta.  
 
OS: Niin just. Siis sä oot käyny Pariisissa asti kuvauksissa? 
 
UT: No en tietenkään. Hölmö huulirasvaaja, tyhmeliini. Mä asun tääl Keravalla. 
 
OS: Aivan. Mutta siis jos nyt niistä parabeeneista, kun mainitsit aikaisemmin, vähättelit vähän sitä. Ja sehän menee 
niin, että parabeeneja käytetään säilöntäaineena kosmetiikassa. Ja sitten on olemassa huonoja parabeeneja. Ja ne on 
vaan kielletty. Että niitä ei saa käyttää kosmetiikassa. Että siinä mielessä parabeeni, että voiko sitä nyt edes sanoa 
hysteriaksi, kun ei se nyt ihan täysin tuulesta temmattu kuitenkaan ole. 
 
UT: No joo. Täst parabeenijutust, tiätsä, siit on niin kauan. Et se on jotain ihan kasarikamaa. Ihan häsbeen, melkein 
nevahöörd. Se ei oo tätä päivää enää. Mua ei ees oikeestaan kiinnosta toi juttu. 
 
OS: Aivan. No joo. Nyt kun mainitsin tämän kosmetiikan markkinoinnin, mainosvideot, ja sillat Pariisissa. Niin sehän on 
hyvin vahvaa mielikuvilla rakentamista, että suakaan ei siellä kuvauksissa tarvittu. Ja sitten sä oot kuitenkin tosi 
tietoinen selvästi itsestäsi, niin mitkä on ne rakennuspalikat, että mitä kuuluu sinun, ja minkälainen on se mielikuva, 
jonka sä sitten pystyt luomaan? 
 
UT: Oi, ihana kysymys. Oi että. Tätä kysytään multa siis tosi usein. Mulle tulee ihan hirveesti haastattelupyyntöi just 
tästä asiasta, et millanen mä oon, ja mitä mä lupaan. Et mähän oon siis kemikaaliokamaa. Eli hyvin, hyvin arvostettuu 
laatuu Ranskasta, lä France. Niin ku Ranskassa ne sanoo. Turha on varmaan edes mainita, ku sä näät itekki noilla sun 
kahella pienellä silmälläs, että mä oon maailmankuullun meikkitalon Cher de la-, Char da lanssin, Lasting Desire -sarjan 
Hide and Shine -voide. Eli mä peitän ihon virheet. Mä en oo tiätsä todellakaan mikään markettitason valokynä. Toisin 
kun eräät. Tarkotan sua kahen markan puikko siellä.  
 
OS: Okei. No siis, et oot sä enemmän ikään kun nuorentamisen vai peittämisen ammattilainen? 
 
UT: Sä yrität mielistellä mua, kyl mä huomaan. Todellakin huomaan. Sä yrität vetää mun naruista, itse liukas 
huulirasvaaja. Hei sen mä sanon sulle, kun mä katon tota sun naamaas, niin sä voisit vähän sipasta ja lipasta vähän 
rasvaa tohon sun t-alueelle, kun on aika kuivan näkönen. Ehkä lähtis pari vuotta sunkin naamavärkistäs. Saisit pikkasen 
tota punaa piiloon kerranki. 
 
OS: Mulla on t-alue ihan kunnossa, kiitos tarjouksesta. Mutta jos vielä siitä markkinoinnista. Että kun kosmetiikan 
markkinoinnissa ei saa luvata mitään semmoista, mitä tuote ei pysty tekemään. Niin mitä mieltä sä oot tästä? 
 
UT: Kenen kans sä oot puhunu? Haha, oot sä joku kyttä vai? Mä en ole sanonu todellakaan, että luvataan mitään liikoja. 

Jos se tuote parantaa sun elämänlaatuu kauttaaltaan, niin mikset sä haluis näyttää menestyjältä. Tiätsä, joltain rikkaalta 
ja ihanalta ihmiseltä siemailemas sitä sun drinkkiä siellä rannalla. Etkä näytä miltään luuserilta. 
 
OS: Mut ethän sä nyt ehkä voi luvata, et tää jotenkin parantaa elämää kauttaaltaan. Että se kuulostaa ehkä just vähän 
liialta. Ja jos mä nyt mietin, että mitä mulle kerrottiin, että miten se menee. Niin se on näin, että kosmetiikka voi vain 
ehostaa. Eli siis sillä voi olla vaan pinnallisia vaikutuksia. Ja sitten ei saa siis luvata, että se vaikka parantaa sairauksia. 
Tai siis lieventää oireita. Koska jos tekee näin, niin sitten ollaan lääkinnällisten tuotteitten piirissä. Että tässä on nyt 
kuitenkin mun mielestä aika selkeä se raja. 
 
UT: Lääkinnälliset tuotteet. Mitä säkin niistä mitään tiedät? Sen mä sulle sanon, et sääli on sairautta. Mut mä oon 
parannuskeino. Hei sitä paitsi näitä sertifikaatteja on nykyään niin paljon, et siinä viidakossa, ni mäkään en pysy enää 
mukana. Hei kirjota tää ylös. Utu-Tuuli pysyy monessa mukana, menossa ja meiningissä mukana. Muista kirjottaa se. 
Mut okei tästä mä en hirveesti tiiä.  
 
OS: Okei. Niin, mutta jos sun tuoteseloste, voidaanko me yhtään… 
 
UT: Mitä sä haluut nähä? Älä käpälöi mua. 
 
OS: Tai jos sä ite näytät. Ei mun tarvii koskee suhun. Okei, siinä lukee, että cruelty free. No sehän sopii kuvaan tosi 
hyvin. Ja sitten siis vegan. Okei. Et sä oot siis vegaanituote? 
 



UT: Hei, mullakin on arvoja. Et, no joo, on toi joku vegaanihomma, tiätsä, varmaan ihan tosi tärkeetä. Mut tärkeintä 
mulle on se glamour. Ettei oo mitään tiätsä ilman glamouria. Can’t spell glamour without amour. Kirjota sekin ylös. Se 
on ihan mun keksimä slogan. Eiks oo hyvä? 
 

OS: Niin että siis glamour on sun ykkösarvo sitten? 
 
UT: Aa, sul on ihan todella ihmeellisiä kysymyksiä. Ilman glamourii, niin ilman sitä, niin ei oo mitään. Oot sä kuullu tästä 
turvetapauksesta, täst hippihössötyksestä? 
 
OS: En, mikä se oli? 
 
UT: Okei, okei. Tää on ihan sairaan hyvä. Okei. Oli tämmönen Gloss og Earth -sarja. Ne lanseeras ihan todella 
näyttävästi, piti olla aitoo turvetta, ja mainokses puhuttiin tiätsä turvevallankumouksest, et nyt täs tuottees on just tätä. 
Ihan sairaan epäglamouria, kauheen maalaista. Mä olin ihan silleen, et junttii. Tiätsä pahvipakkauksia ja muuta 
vastaavaa. Mut sit mä kuulin, et yhden tiktokaajan silmät muurautu umpeen. Se sai jostain Primer Spraysta ihan kunnon 
sellasen tiätsä allergisen reaktion. Ja se oli sit siinä. 
 
OS: Mistä sä tarkalleen ottaen kuulit tästä tapauksesta? 
 
UT: Kuulin mist kuulin, mitä se sulle kuuluu. Mut no joo, mua ei ihan hirveesti kiinnosta sun mielipide tästä. Se levis 
ihan hirveesti pitkin somee, se oli ihan kauhee skandaali. Ja tää mun käyttäjä, niin se kattoo kaikki TikTok-videot tos 
pöntöllä, niin yks peitepuikko kuuli tän kai. Ja sit se kerto tolle hammasharjalle. Ja sit mä kuulin siin toisel korval samalla, 
ku mä vähän peilasin itteeni. Et näin se tiätsä, mä uskon, et näin se meni. 
 
OS: Joo, mä ehkä kysyn joltain toiseltakin vielä sitten varmistuksen tähän. Mutta mulla olisi tässä muutama kysymys 
vielä. Ja oikeastaan se, mistä mä haluaisin seuraavaksi puhua- 
 
UT: Hei poika. Hei. Mulla alkaa pikkuhiljaa painaa täs päälle yks toinen meno. Mun pitäs olla span avajaisis tos parin 
tunnin päästä. Ni oliks sul viel jotain tosi tärkeetä? 
 
OS: No siis, kun alussa puhuttiin siitä luonnonkosmetiikasta trendinä, niin en mä tiedä, et tuntuuko se susta uhalta? 
Että onko sulla semmoinen olo että- 
 
UT: Hei, ai uhka, hahaha. Ai uhka mulle vai? Hei, jos sä oot laatua, niin sul ei oo mitään hätää tiätsä. Mä en tiedä, 
huulirasvaaja, et käyt sä tiätsä missään cocktaileilla, istut sä ikinä missään, mis menestyjät istuu, missään 
kattoterasseilla. Mut sen mä sulle sanon, et jos sä ikinä oot sellases mestas, niin kysy, mitä ne on mieltä tästä Lasting 
Desire Char de lainista. Ja tiätsä varaudu ylistyksiin. Et ku mua käyttää, ja tämmösii laatutuotteit käyttää, niin pääsee 
halaamaan tiätsä muutaki ku puunhalaajia. Näin se tiätsä menee, näin se menee. 
 
OS: No niinhän se näyttäs menevän. Mutta siis kiitoksia paljon haastattelusta Utu-Tuuli. Että tämähän oli kuitenkin ihan 
valaisevaa. 
 
UT: Ei hei, ei mitään. Oli tosi ihanaa. Oli ihana olla täällä. Ja laita mulle viestii, jos sä haluut lisää näit mun hyvii sitaatteja, 
jotain tietoo. 
 
OS: Okei, no hyvä tietää, että mä voin kysyy sitten. 
 
UT: Ja hei, tosi tärkeetä et laitat mulle sit ne sitaatit tarkistukseen. Ei voi oikeesti laukoa mitä vaan mediassa enää 
nykyään. Tää PR-homma on lähteny tiätsä ihan käsistä. Hei, mun on ihan pakko kertoo sulle, kuulit sä siit kerrasta… 

 
OS: En. 
 
UT: …tai oonks mä kertonu sulle siitä kerrasta, kun mä olin rannalla. Ja mä makaan siel laukus tiätsä ihan vaan muina 
meikkivoiteina. Ja tiätsä liian kuuma. Me oltiin jossain Espanjas tai jotain. Ja mä sulan, tiätsä hiekkaa menee korkin alle. 
Ihan hirvee päivä. Niin tää yks meinaa ottaa selfien mun kaa, et levittää mua siin naamaan. Ja mä oon silleen, et et sä 
nyt voi tässä rannalla herran jestas hikiseen naamariin levittää mitään laatumeikkiä. Että senkin juntti. 
 
[tunnusmusiikkia] 
 
OS: Kiitos, että kuuntelit Vain ulkoiseen käyttöön -podcastin. Tule mukaan seuraavaan jaksoon, jossa uppoudumme 
taas aivan toisenlaiseen maailmaan. Tämän podcastin on Tukesille tuottanut Jaksomedia.  
 
[tunnusmusiikkia] 


