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ABERDEEN (työnimi) (versio 1.5) 
 

 
 
 

Niina Ahon novellista Mun nimi oli ennen Tiina 
 

kirjoittanut Ismo Kiesiläinen ja Anni Mustonen 
 
 
 

1. EXT. LAITURI MEREN RANNASSA - ILTAPÄIVÄ (ELOKUU) 
 
Tiina, 14-vuotias tyttö, istuu laiturin päässä ja katselee 
merelle. Sää on aurinkoinen ja tyyni. Tiinan vieressä 
laiturilla istuu nukke, Skotti. Ylempänä pihalla, mäen 
päällä, Tiinan isä ryömii taksikilvellä varustetun auton 
alta öljyisenä ja käy pesemässä kätensä ja kasvonsa. Äiti 
kävelee rantaan päin. 
 

ÄITI 
Tiina! Tuutko syömään.  

 
Tiina vilkaisee myöntävästi, mutta jää vielä laiturille. 
Äiti palaa kattamaan pöytää. 
 

TIINA (SKOTILLE) 
Jäät sä vielä tänne? 

 
Tiina nousee ja juoksee ylös. 
 
 

2. INT. RUOKAHUONE - ILTAPÄIVÄ  
 

ISÄ 
Ai eikö Skotti tullutkaan syömään? 

 
ÄITI 

Noh! 
 

TIINA 
Se jäi varmaan ottamaan aurinkoa. 

 
ISÄ 

Vai niin. 
 

ÄITI 
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Kyllähän tuolla kelpaa ottaa aurinkoa.  
 

ISÄ 
Naapurin pojat kattelee. 

 
ÄITI 

Ei meillä taida olla naapurissa sen ikäisiä 
poikia. 

 
ISÄ 

No, saattaa muuttaa jostain. 
 

ÄITI 
Ei tänne kukaan muuta. 

 
TIINA 

Ihan hyvä niin.  
 

ÄITI 
Mekin voisimme kyllä muuttaa vähän lähemmäs 
sivistystä että isä saisi kunnon töitä. 

 
ISÄ 

Äh. Äläs nyt aloita. 
 

TIINA 
Mä en muuta mihinkään, jos sitä meinaatte.  

 
ISÄ 

Noniin, siinäs kuulit! Tiina ei halua muuttaa.  
 

ÄITI 
Ei mutta miettikää oikeasti. Se voisi olla ihan 
kivaa. Olis vähän enemmän seuraa ja kavereita. 
Ja asiakkaita. 

 
ISÄ 

Ei siellä taksikuskin palkoilla elätetä 
perhettä. 

 
ÄITI 

Et sinä täälläkään mitään elätä. Hyvä että saat 
bensat tuohon autoon. 

 
TIINA 

Mä oon sitten illalla myöhään. 
 

 2



ÄITI 
Aijaha, mihis neiti menee. 

 
ISÄ 

Se menee naapuriin. 
 

TIINA 
En tosiaankaan mene. 

 
ÄITI 

Minä taidan jäädä tänne sitten tiskaamaan, jos 
isäkin sai tuon vankkurinsa kuntoon. 

 
ISÄ 

Se on kuin uusi. 
 

TIINA 
Mä voin auttaa ensin. 

 
3. INT. KEITTIÖ - ALKUILTA  

 
Tiina tiskaa. Vesi vaahtoaa ja lopulta pyörii alas 
viemäriin. 
 
 

4. EXT. KYLÄN KAUPPA - ILTA 
 
Tiina istuu Skotin kanssa kaupan rappusilla ja syö 
jäätelöä. Ohi ajaa täpötäysi Toyota Corolla musiikki 
pauhaten. Teini-ikäinen poika laulaa kovaan ääneen auton 
ikkunassa. 
 

POIKA  
Tiiinaa tanssii taas... huomaako se mua 
ollenkaaan... 

 
Tiina näyttää pojalle keskisormea. 
 
 

5. EXT. TIE - YÖ 
 
Taksi ajaa kotipihaan. Kuva kääntyy tikkaisiin talon 
seinässä ja nousee ylöspäin Tiinan ikkunaan. 
 
 

6. INT. TIINAN HUONE - YÖ 
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Tiina seisoo ikkunan edessä yöpaidassaan. Hän perääntyy, 
istuutuu sängylleen ja kaatuu makaamaan. Huoneen seinällä 
liikkuu hahmottomia varjoja. Tiina painautuu patjaa vasten.  
Hän nostaa kätensä kasvojensa eteen, ne liikkuvat kuin 
tanssien. 
 
Käsi puristuu Tiinan käteen. Tiina yrittää hengittää. 
Varjot jatkavat taas liikkumistaan ja kädet tanssiaan. 
 
Ikkunan takana sataa vettä. Pimenee. 
 

TIINA (ÄÄNI) 
Ihan rauhassa vaan, tämä on kohta ohi. 

 
 

7. EXT. MEREN RANTA - ILTA (LOKAKUU) 
 
Skotti istuu laiturilla. Tuulee kovaa.  
 
 

8. EXT. PIHA - AAMU (JOULUKUU) 
 
Tiinan ikkunan takana sataa lunta. Taksi ajaa pois pihasta.  
 
 

9. INT. TIINAN HUONE - AAMUPÄIVÄ (JOULUKUU) 
 
Tiina herää ja tunnustelee vatsaansa. Jokin liikkuu.  
 
 

10. EXT. PIHA - AAMUPÄIVÄ 
 
Äiti tekee lumitöitä pihalla. Tiina juoksee yöpaidassaan 
kumisaappaat jalassa hangen läpi kohti vajaa. Skotti katsoo 
vajan ikkunasta. 
 

11. INT. VAJA - AAMUPÄIVÄ 
 
Tiina astuu sisään. 
 

TIINA 
Mun vatsassa potkii. 

 
Tiina istuutuu lattialle. Skotti kömpii tunnustelemaan 
vatsaa. 
 

TIINA 
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Sä et saa kertoa kellekään. 
 
Tiinan äiti tulee vajan ikkunan taakse ja kurkistaa sisään. 
Tiina vetää paidan takaisin vatsansa päälle. Äiti astuu 
sisään. 
 

ÄITI 
Kop kop, saako tulla sisään. 

 
ÄITI 

Taitaa olla aika laittaa talvivaatteet päälle. 
 

TIINA  
Eiku mun piti vaan tulla hakemaan Skotti. Eiks 
oo kivaa kun on lunta. 

 
ÄITI 

Siellä olisi aamupuuroa. 
 

TIINA 
Mä tuun ihan kohta. 

 
 

12. EXT. MEREN JÄÄ - PÄIVÄ 
 
Tiina luistelee. Yhtäkkiä Tiinaa pyörryttää. 
 
 

13. INT. KEITTIÖ - ILTA 
 
Tiina tiskaa.  
 

ÄITI 
Onko olo jo parempi. 

 
TIINA 

Ai miten niin. 
 

ÄITI 
Eikös sulla ollut eilen vähän huono olo. 

 
TIINA 

Ei mulla mitään ole. 
 

ÄITI 
Vai niin. Pasi käväisi tossa ovella kysymyssä 
sua.  
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ÄITI 

Olettekos te hyviäkin kavereita Pasin kanssa. 
 

TIINA 
Äiti, älä viitti. Pasi on vaan joku tyhmä 
seiskaluokkalainen joka lähettelee mulle tyhmiä 
kirjeitä. Enkä mä oo kotona, jos se vielä tulee.  

 
ÄITI (NAURAA) 

Okei.  
 

TIINA 
Äiti, mulla ei ole poikaystävää. Eikä tule. 

 
Isä ajaa pihaan. 
 

ÄITI 
No, menes nukkumaan siitä. 

 
TIINA 

Hyvää yötä. 
 

ÄITI 
Hyvää yötä. 

 
Äiti menee isää vastaan ovelle. Tiina jää katsomaan 
portaikkoon. Äiti ja isä keskustelevat. Tiina jatkaa matkaa 
omaan huoneeseensa. 
 

ISÄ 
Tiina! 

 
ÄITI 

Älä nyt... 
 

ISÄ 
Tule tänne alas takaisin. 

 
ÄITI 

Anna sen nyt olla, minä... 
 
Isä juoksee raput yläkertaan ja pamauttaa Tiinan huoneen 
oven auki. 
 

ISÄ 
Kuka se on. 
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TIINA 

Kuka? Hä? 
 

ISÄ 
Kuka vittu on käynyt suhun käsiksi. 

 
ÄITI 

Ei tähän nyt maailmat kaadu... Tiina, meidän 
pitää puhua. 

 
Isä tarttuu Tiinaa käsivarsista. 
 

ISÄ 
Vai oletko sä alkanut ravata naapureissa ihan 
työksesi. 

 
TIINA 

Päästä irti! 
 

ÄITI 
Päästä irti! 

 
TIINA 

Antakaa sen olla. 
 

ÄITI 
Tiina...  

 
Tiinä pääsee isän otteesta ja juoksee alakertaan. Käytävä 
päättyy ikkunalliselle ovelle, jota vasten Tiina pysähtyy. 
Ikkunan läpi näkyy sairaalan käytävä, jossa viedään 
potilasta. 
 
 

14. INT. SAIRAALA - PÄIVÄ 
 
Tiinaa viedään paareissa synnytyssaliin. Tiina huutaa 
Skottia. Paarit viedään ovesta ja ovet pamahtavat kiinni. 
 
Pimenee. 
 
 

15. INT. SAIRAALA - ILTA 
 
Valot syttyvät. Tiina katsoo yhä ikkunan läpi. Hoitaja 
tulee ovesta lapsi sylissään ja kävelee Tiinaa kohti. 
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Hoitaja on jo lähellä. Ovi aukeaa ja sisään astuvat Tiinan 
isä ja äiti. Isä huutaa hoitajalle jotain. Hoitaja kääntyy 
ja kävelee takaisin. Ovi sulkeutuu. Tiina avaa oman ovensa 
ja astuu sairaalan käytävälle. Lapsi itkee jossain. Tiina 
suunnistaa äänen perässä ensin ovesta, jonka taakse hoitaja 
katosi. Ääni kuuluu edelleen ja Tiina seuraa sitä sairaalan 
käytävillä, mutta ei löydä ketään. Tiina astuu huoneeseen, 
jossa hän makaa sängyllä pää Skotin sylissä ja itkee. 
 
 

16. INT. SAIRAALA - PÄIVÄ 
 
Tiina makaa sängyllä Skotti kainalossaan. Äiti istuu sängyn 
vieressä. 
 

TIINA 
Se on Skotti. 

 
ÄITI 

Skotti on nukke. Se ei ole kenenkään isä. 
 
Äiti seisoo huoneen ovella. 
 

ÄITI 
Isä tulee varmaan myöhemmin. Sillä oli töitä. 
Oletko sinä syönyt kunnolla? 

 
TIINA 

Mä olen ihan kunnossa. 
 
Äiti istuu sängyn vieressä. 
 

ÄITI 
Mä muistan kun mä sain sut. En olisi halunnut 
hetkeksikään päästää sua pois. Enkä vieläkään 
haluaisi. 

 
TIINA 

Missä se on? 
 

ÄITI 
Tiina... 

 
Äiti seisoo huoneen ovella. 
 

ÄITI 
...sun pitää kertoa.  
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17. EXT. KOTIPIHA - AAMU 
 
Vesisade. Auto ajaa talon eteen. Tiina astuu takapenkiltä 
ulos ja lähtee alas kohti rantaa. Isä menee sisälle, äiti 
jää ylös katselemaan. Skotti katsoo vajan ikkunasta, kun 
Tiina kävelee ohi. Tiina jää laiturin päähän istumaan. 
Skotti tulee vajan portaille, mutta kääntyy takaisin. Se 
sulkee vajan oven ja piiloutuu peittojen alle. 
 
 

18. EXT. KYLÄN KAUPPA - ILTA 
Tiina astuu yksin ulos kaupasta ja istuutuu rappusille. 
Vähän ajan päästä paikalle ajaa Toyota Corolla ja pysähtyy 
Tiinan eteen. Tiina astuu auton kyytiin. Auto ajaa pois. 
 
 

19. INT. KOTI - YÖ 
 
Tiina astuu hiljaa kotiovesta sisään. Äiti tiskaa 
keittiössä ja isä on nukahtanut TV:n ääreen. Tiina hiipii 
rappusiin. Äiti vilkaisee keittiöstä. 
 
 

20. INT. TIINAN HUONE - YÖ 
 
Tiina valmistautuu nukkumaan. Yhtäkkiä ovi aukeaa. Ovella 
on Skotti. Tiina istuutuu sängylle. 
 

TIINA 
Oot sä mun veli? 

 
Skotti kömpii Tiinan syliin. 
 

TIINA 
Mikähän susta tulee isona. 

 
Skotti ei vastaa. 
 

TIINA 
Sä oot vähän Pasin näkönen. 

 
Tiina käy makuulle ja vetää peiton päällensä. 
 

21. INT. TIINAN HUONE - YÖ 
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Tiina havahtuu lapsen itkuun. Hän astuu huoneensa ovesta. 
 

22. INT. SAIRAALA - YÖ 
 
Tiina on sairaalan käytävällä. Lapsen itku kuuluu, mutta 
ketään ei näy. Avonaisesta ovesta näkyy valoa ja Tiina 
suunnistaa sitä kohti. Ovensuuhun ilmestyy pieni tumma 
mies. Se katsoo Tiinaa hetken ja sulkee oven. Lapsen itku 
voimistuu. 
 

23. INT. TIINAN HUONE - YÖ 
 
Tiina herää ja huomaa Skotin kadonneen vierestään.  
 

TIINA 
Skotti? 

 
24. EXT. PIHA - YÖ 

 
Tiina juoksee pihan poikki. 
 

25. INT. VAJA - YÖ 
 

TIINA 
Skotti? 

 
Tiina astuu vajaan ja etsii Skottia. Kaikki näyttää 
koskemattomalta ja siistiltä.  
 

TIINA 
Missä sä oot? 

 
TIINA 

Mä en lähde ennen kuin sä tuut takaisin. Mä en 
tee mitään ennen kuin sä tuut takaisin. 

 
Tiina jää istumaan seinää vasten. 
 

ÄITI (ÄÄNI) 
Sun pitää mennä hakemaan se pois sieltä. 

 
ISÄ (ÄÄNI) 

Anna sen nyt elää murrosikänsä rauhassa.  
 

ÄITI (ÄÄNI) 
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Jumalauta, se on ollut tuolla kohta kaksi 
päivää, se ei puhu meille, se ei syö, se on 
neljätoista ja sen lapsi on...  

 
Puhelin soi. 

 
ÄITI (ÄÄNI) 

Haloo. Mikä? 
 

ÄITI (ÄÄNI) 
Oletko sä.. 

 
ISÄ (ÄÄNI) 

Pakko mun oli saatana jotain tehdä, tässä tulee 
kohta kaikki hulluiksi. 

 
Puhelin soi. 
 

ISÄ (ÄÄNI) 
Haloo? 

 
ÄITI (ÄÄNI) 

Etkö sä vain voisi mennä hakemaan sitä pois... 
 

ISÄ (ÄÄNI) 
Niin, se on varmasti parasta. Huomenna kello 13. 
Ollaan molemmat täällä. 

 
 

26. EXT. PIHA - PÄIVÄ 
 
Siististi pukeutunut silmälasipäinen mies taluttaa Tiinaa 
autolle. Äiti ja isä katsovat rappusilta. Tiina istuu 
miehen kanssa auton takapenkille ja auto ajaa pois. 
 

27. EXT. MATKA - PÄIVÄ/ILTA 
 
Auto ajaa kaupunkiin. Sataa vettä ja tulee syksy. Matkalla 
näemme Tiinan kävelemässä yksin rannassa. Myöhemmin isomman 
joukon kanssa toisaalla. Matka päättyy edustavan 
asuinrakennuksen alle kaupungin keskustassa.  
 

28. INT. TIINAN UUSI HUONE - ILTA 
 
Tiina avaa huoneensa ikkunan ja katselee ulos.  
 

29. EXT. SAIRAALA - PÄIVÄ (TAKAUMA: ELOKUU) 
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Kuljetaan sairaalan käytävällä. 
 
Sairaanhoitaja ja lääkäri kävelevät hetken samaa reittiä, 
kunnes kääntyvät sivuun. 
 

HOITAJA 
Tänäänkö Tiina pääsee kotiin? 

 
LÄÄKÄRI 

Itseasiassa Tiina ei mene kotiin. Siellä on 
ollut kaikenlaista meneillään ja katsottiin 
parhaaksi, että Tiina sijoitetaan nyt ainakin 
toistaiseksi muualle.  

 
Saavutaan huoneeseen, jossa Tiina istuu ikkunalaudalla ja 
katselee ulos ikkunasta. 
 
Pihalla rakennusta lähestyy siististi pukeutunut 
silmälasipäinen mies ja pariskunta. Seurueen perässä kulkee 
pieni tumma mies. 
 

30. INT. TIINAN UUSI HUONE - ILTA 
 
Huoneen nurkassa seisoo pieni tumma mies. Tiina ottaa 
kaapista muutaman vaatteen ja laittaa ne reppuunsa. 
 

TIINA 
Tiedätkö sä missä Skotti on? 
 

Pieni tumma mies ei vastaa. 
 

TIINA 
Puhu mulle! 

 
31. INT. TOIMISTO - PÄIVÄ (TAKAUMA: ELOKUU) 

 
Silmälasipäinen mies istuu pöytänsä takana, toisella 
puolella pariskunta - noin keski-ikäinen mies ja nainen. 
Tiina istuu pariskunnan vieressä. Huoneen nurkassa seisoo 
pieni tumma mies.  
 

SILMÄLASIPÄINEN MIES  
(ojentaa valkoisen kansion vanhemmille) 
..ja tässä on vielä tällainen mukaan. 

 
NAINEN 
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Ajateltiin, että jos syötäisiin näin 
ensimmäisenä iltana ihan ulkona. Ettei arki ihan 
tömähdä vastaan. Voidaan myös käydä katsomassa 
kaupoissa vaatteita, jos on jotain, mitä puuttuu 
tai ihan muuten vaan. 

 
MIES 

Meidän perheessä tämä emäntä on tottunut 
järkkäämään kaikkea menoa. Kyllä siihen tottuu.  

 
SILMÄLASIPÄINEN MIES 

Onkohan kaikki selvää, vai löytyykö vielä jotain 
kysyttävää?  

 
MIES 

Itseasiassa... emännän kanssa sellaista 
puhuttiin, että haluttaisiin ehkä kutsua Tiinaa 
tällä toisella nimellä... Katariina? Että 
tuntuisi sitten enemmän omalta ja Tiinallakin 
alkaisi ehkä jollain tavalla... uusi elämä. 

 
SILMÄLASIPÄINEN MIES 

Teette niin kuin parhaaksi katsotte.  
 

32. INT. TIINAN UUSI HUONE - ILTA 
 
Huoneen ovi aukeaa. Sijaisäiti astuu sisään. 
 

S. ÄITI 
Onko kaikki hyvin? 

 
TIINA 

On. 
 

S. ÄITI 
Me ollaan isän kanssa vähän puhuttu.... meistä 
tuntuu että sinulla on kamalan vaikea sopeutua 
tänne... Sanothan sinä, jos me voidaan tehdä 
jotain? Järjestetään vaikka enemmän aikaa... 

 
TIINA 

Kyllä mä pärjään. 
 

S. ÄITI 
Laita ainakin ikkuna kiinni. Alkaa olla jo aika 
viileää öisin. No, hyvää yötä... Katariina. 
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Sijaisäiti poistuu. 
 

33. EXT. TIINAN VANHA KOTI - PÄIVÄ (TAKAUMA: KESÄ) 
 
Tiina nostaa pienen repun ja Skotin soutuveneeseen. Äiti 
katselee ylempää pihalta. 
 

ÄITI 
Tiina, tuutko syömään? 

 
Tiina vilkuttaa äidille ja astuu veneeseen. 
 
 

34. INT. TIINAN UUSI HUONE - ILTA 
 
Tiina katselee vatsaansa peilistä. Pieni tumma mies 
tuijottaa. 
 

TIINA 
Mä en halua että sä enää seuraat mua. 

 
Tiina heittää laukkunsa avoimesta ikkunasta ja kiipeää 
ulos. 
 

LOPPU 
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