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Ulla Kinnunen ei ole koskaan saanut meikata tai värjätä hiuksiaan. 
Elämänmuutos herätti halun uudistua myös ulkoisesti: ostaa 
ensimmäinen ripsiväri ja marssia kampaajan käsittelyyn.

Ulla Kinnunen, 24,
sairaanhoitaja, Kajaani.

ENNEN ■ Ulla Kinnunen vietti turvallisen lapsuuden ja nuoruu-
den Pohjois-Pohjanmaalla yhdentoista sisaruksen 

kanssa. Vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä oli omat sään-
tönsä, mutta elämästä ei puuttunut rakkautta, ja ympärillä 
oli aina läheisiä ja ystäviä. Isossa porukassa riitti toimintaa.

Jo teinityttönä Ulla alkoi kuitenkin kyseenalaistaa yhtei-
sönsä uskomuksia ja asenteita. Pitkän pohdinnan jälkeen Ul-
la ja hänen miehensä Lauri,  12-lapsisen vanhoillislestadio-
laisen perheen poika hänkin, antoivat itselleen luvan elää va-
paammin ja päättivät jättää uskonnollisen yhteisön. 

Muutoksessa he ovat olleet toistensa paras tuki ja turva.
– Se oli rakkautta ensi silmäyksellä, Ulla kuvailee tapaa-

mistaan tulevan miehensä kanssa vuonna 2008. Samana 
vuonna Ulla valmistui sairaanhoitajaksi. Pari vihittiin vuon-
na 2009, esikoinen Nea syntyi seuraavan vuoden elokuussa. 
Myös Lauri opiskelee sairaanhoitajaksi.

Aiemmin Ulla ei voinut meikata tai värjätä hiuksiaan. Si-
tä ei sallittu. Elämänmuutoksen jälkeen hän alkoi kaivata 
muutosta myös ulkoiseen tyyliinsä sekä opastusta meikkaa-
miseen ja hiusten laittoon. Ulla on juuri ennen haastattelua 
ostanut elämänsä ensimmäisen ripsivärin ja meikkivoiteen. 
Myös haave muuttumisleikistä sai töihinpaluun kunniaksi 
toteutua.

Nyt Ulla Kinnunen odottaa tulevaisuutta avoimin mielin. 
Ja kuten Ullalle rakas äiti on opettanut: elämässä ei kannata 
liikaa murehtia, vaan pitää mennä eteenpäin.

Entistä ehompi
Sarjassa lukijamme uudistuvat ulkoisesti ja sisäisesti.

SATU SCHNEIDER ■ KUVAT JAAKKO LUKUMAA

Punainen T-paita 135 e, 
DKNY, farkkutakki  
185 e, Marc O’polo, 
kukka 9,90 e, Global. 
Leggingsit 44,95 e, 
Selected Femme ja 
kiilakorkokengät  
69,95 e, Esprit.
Eero Saarisen Womb 
-tuoli, Artek. 
Durango-verhokangas, 
Eurokangas.

kynnyksellä
elämän

Uuden
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ROHKEA IRTIOTTO
■ Kun luopuu uskonnollisesta vakaumuksesta, 
luopuu arvomaailmansa lisäksi myös yhteisös-
tä, johon on kuulunut suurimman osan 
elämästään. 

Teologian maisteri, psykologi Outi Reinolan 
mukaan on hatunnoston arvoista, että Ulla on 
lähtenyt miettimään omia arvojaan. Sen on 
rohkean ja kypsän ihmisen merkki.

On tavallista seurata yleistä, kerran lapsuu-
dessa opittua moraalia. Filosofien mukaan 
omien yksilöllisten valintojen teko on huomat-
tavasti kypsempää ja haastavampaa. Valinnat 
voivat olla vaikeita. Toisaalta tietty määrä yk-
sinäisyyttä ja ahdistusta kuuluu ihmisen 
elämään.

Outi Reinola toteaa, että Ulla on varmasti 
saanut paljon hyvää elämäänsä kuuluessaan 
yhteisöön. Yhteisö itsessään on kuin perhe. 
Parhaimmillaan se voi olla suuri tuki ja antaa 
tarkoitusta elämälle.

Uskonnollisen yhteisön tarjoama elämänta-
pa voikin tuntua turvalliselta. Se sopii usein 
etenkin sellaisille ihmisille, jotka eivät oikein 
uskalla elää itsenäisesti.

Monet joutuvat yhteisönsä jättäessään 
myös oman perheensä hylkäämiksi. Ullan koh-
dalla näin ei onneksi tapahtunut. Välit äitiin ja 
sisaruksiin ovat pysyneet hyvinä. Ullan tukena 
on ollut oma kumppani ja ystävän perhe.

Ullan nuoruuteen kuuluivat vahvasti uskon-
nollisen yhteisön tavat ja säännöt. Tavallisem-
paan nuoruuteen kuuluu erilaisten asioiden ja 
joskus myös ääri-ilmiöiden kokeilua. Pitää saa-
da seikkailla, ja tietty rellestys on yksi nuoruu-
den ilmiö. 

Liian varhainen aikuistuminen voi jättää 
elämään aukon – eräänlaisen haikeuden, joka 
saa miettimään, millaista olisi, jos olisi valinnut 
toisin. Mutta elämän ja ihmisen tietoisuuden 
kuuluu mennä eteenpäin ja kehittyä.

Uskon asioissa kannattaa muistaa, ettei ku-
kaan tiedä, mikä on totuus.

On myös hyvä muistaa, ettei mikään ratkai-
su yleensä ole peruuttamaton.

Mitä sanoo psykologi?

”Elämä on 
ihanaa ihan 
sellaisenaan. 
En halua elää 
vain tietyn 
päämäärän 
takia.”
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RIPSIVÄRISTÄ  
SE LÄHTEE
■ Ullaa kiinnosti, miten tehdään kaunis 
ja luonnollinen meikki. Meikkaaja-kam-
paaja Riia Koiviston mukaan kesäisen 
arkimeikin teko alkaa ihon sävyä tasoit-
tavalla värillisellä päivävoiteella. Siinä 
saa olla aurinkosuoja, koska Ulla ulkoi-
lee paljon. Tummat silmänaluset häivy-
tetään peitevoiteella. 

Silmät kehystetään kynärajauksella, 
jota pehmennetään tummalla luomivä-
rillä. Hiekanruskea ja liila korostavat si-
nisiä silmiä. Yksi sävy riittää.

Ripsistä tulee näyttävät, kun ne tai-
vuttaa ripsentaivuttajalla.

Ullan kulmakarvoissa on hyvä väri. 
Ne tarvitsee vain nyppiä ja viimeistellä 
kulmakarvageelillä, jos haluaa.

Poskipuna antaa raikkautta. Kesällä 
paras puna on voidemainen, talvella 
taas puuterimainen.

Aurinkopuuteria sipaistaan kevyesti 
poskiluiden alle. Jos iho alkaa päivän 
aikana kiiltää, sitä voi painella kevyesti 
puuteripaperilla.

UUSI MUOTO  
JA VÄRI HIUKSIIN
■ Ullalla on tyypilliset suomalaiset hiukset, 
hennot ja lasimaiset. Niihin ei ole koskaan 
tehty värikäsittelyä.

Toivelistalla oli uuden hiusvärin lisäksi 
myös pirteämpi hiusmalli. Riia Koivisto ha-
lusi säilyttää hiusten oman vaalean sävyn, 
sillä se sopi hyvin Ullan ihon väriin.

Hiukset sävytettiin niiden omaa pohja-
väriä vaalentavalla kevytvärillä. Päälle teh-
tiin toffeen- ja beigensävyisiä raitoja. Lop-
putulos oli elävä ja luonnollinen. 

Sävytys antaa hiuksiin ryhtiä, jolloin nii-
tä on helpompi muotoilla. Ullan napakka 
polkkatukka muuttui rikotuksi polkaksi.

Otsatukka muotoiltiin suoraksi ja leikat-
tiin keveämmäksi ja liikkuvammaksi. Se al-
kaa nyt enemmän pään keskeltä, jolloin se 
on paksumpi.

Kevytväri haalistuu luonnollisen tasai-
sesti. Riia suositteli Ullalle seuraavaa värjä-
ystä parin kuukauden päähän. Hän suosit-
teli myös hiuksiin jätettävää hoito- ja au-
rinkosuojasuihketta sekä tuuhentavia 
muotoilutuotteita.

Juoksulenkit ja 
kyyneleet kestävä 
Diego Dalla Palma 
Semipermanent 
-ripsiväri, 28 e.

Aurinkopuuteri pitää 
kasvot kiillottomina ja 
antaa hehkua. Levitä 
isolla siveltimellä koko 
kasvoille. Lancôme 
Star Bronzer Mineral 
Mat, 48 e.

Riittoisa Joe Blasco 
Dry Blush -poskipuna, 
32 e.

Meikki ja hiukset Riia Koivisto, 
FAB makeup-hair.
Meikki Joe Blasco.
Ohut ja peittävä Ultrabase-
meikkivoide, sävy Alabaster. 
Silmien alla Orange Highlight 1 
-neutraloija. Poskipuna Solé. 
Kulmissa Dark Buff -luomiväri. 
Silmämeikissä luomivärit Latte 
ja Purple. Rajaus mustalla Eye 
Pencil -kynällä ja Purple-
luomivärillä. Ripsivärinä 
Mascara Black. Huulilla Lip 
Pencil -huultenrajauskynän 
sävy Suede. Viimeistely 
Natural Tint -huulikiillolla.
Hiukset Schwarzkopf.
Vaalennus Professional 
BlondMe -sävyillä. Pesu ja 
hoito BlondMe Illumi Lights 
-tuotteilla. Muotoilu 
tuuheuttavalla BlondMe 
Volume Miracle -hyytelöllä, 
viimeistely BlondMe Glorious 
-hiuskiinteellä.

Tiedustelut
Artek 010 617 3480
DKNY, Global/Stockmann 
09-1211
Eurokangas 09-2706 9141
Marc O´Polo, Selected 
Femme/Aleksi 13 09 131 441

Kosteisiin hiuksiin 
levitettävä 
Schwarzkopf BC Oil 
Miracle -hoitoöljy 
säilyttää hiusvärin 
kauniina ja kiiltävänä, 
17,90 e/100 ml.
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RULLALUISTELUA JA  
KAHVAKUULAJUMPPAA

■ Liikunta on aina kuulunut Ullan elämään jossain 
muodossa. Hän jumppaa kotona ja ryhmissä, sau-
vakävelee, rullaluistelee ja nostelee kahvakuulaa. 
Hän myös pyöräilee työmatkansa ja lenkkeilee 
perheen koiran kanssa.

Ullan arkiliikunta onkin fysioterapeutti ja perso-
nal trainer Tanja Salosensaaren mielestä 
kiitettävää.

Ulla myös innostuu helposti uusista lajeista, 
mutta kyllästyy helposti. Tanja Salosensaaren 
mielestä oleellista on nyt löytää mieluisten lajien 
lisäksi elämäntilanteeseen sopiva liikuntarytmi.

Hoitotyö Kainuun keskussairaalan päivystyspo-
liklinikalla on fyysisesti vaativaa, täytyyhän potilai-
ta esimerkiksi nostella. Ulla tarvitsee liikuntaa, jo-
ka kasvattaa ja pitää yllä kuntoa. Myös keskikehon 
lihasten kunnosta huolehtiminen on tärkeää.

Tanja Salosensaari laati Ullalle kuukauden jak-
soissa tehtävän, kuntoa kohottavan ohjelman, jos-
sa joka neljäs viikko on hieman kevyempi. Ohjel-
maan kuuluu kaksi aerobista harjoitusta ja kaksi li-
haskuntoharjoitusta viikossa. 

Ulla voi sovittaa viikon harjoitukset arkeensa 
kätevästi esimerkiksi siten, että toinen aerobinen 
harjoitus on reipas kävelylenkki koiran kanssa tai 
maltillinen rullaluistelu ilman sauvoja. Tämä harjoi-
tus on pitkä ja matalatehoisempi kuin viikon toi-
nen, sykettävä kohottava kävelyn ja hölkän yhdis-
telmä tai vauhdikas rullaluistelu sauvojen kanssa.

Lihaskuntoa Ulla voi treenata tilanteensa mu-
kaan joko kotona, kuntosalilla tai ohjatuissa jum-
pissa. Toivottavasti tämänhetkinen kahvakuulain-
nostus säilyy, sillä säännöllinen liikunta vie parhai-
siin tuloksiin.

Ulla syö lautasmallin mukaan, ja ruokarytmi on 
hallussa. Makea maistuu, varsinkin iltaisin. Tanja 
ehdotti Ullalle kunnon iltapalaa makean tilalle. 
Kun liikunnan määrä kasvaa, aterioidenkin kokoa 
voi hiukan kasvattaa.  

■ Ulla on seuraa muotia ja pitää kauniista vaatteista. 
Lempiasu on tunika ja leggingsit. Niiden kanssa hän 
käyttää yleensä ballerinatossuja, mutta totesi nyt, että 
voisi kokeilla kiilakorkojakin. Ruskeista sävyistä pitävä 
Ulla ihastui kuvausasun paidan iloiseen punaiseen väriin.
■ Meikkaajan ohjeet upposivat kysymystulvasta 
päätellen otolliseen maaperään. Seuraavaksi Ullan 
ostoslistalla on luomiväri, ja muuttujamme voisi 
myöhemmin harkita myös rakennekynsiä. 
■ Uusi kampaus miellytti Ullaa erityisesti. Aiempaa 
lyhyempi malli tekee hiusten hoitamisesta helpompaa. 
Myös väri muuttui niin vähän, ettei se säikäyttänyt.

ULLAN 
KOTIALBUMISTA

1. Ulla teki Laurin kanssa 
häämatkan Turkkiin 
vuonna 2009. 
2.  Elokuussa 2010 
syntynyt Nea-tytär on 
kuvassa kolmikuinen.
3. Ulla nautiskelee 
Kreetan matkasta 
sisarustensa kanssa 
vuonna 2008.

MILTÄ NYT TUNTUU?

2

Rakenne- 
kynnet ja 
luomiväri 
kiinnostavat 
Ullaa.


