
Tavallinen arkipäivä vuonna 2001 Hangon satamassa 
Brand Linen terminaalin kahvilassa Hugo Karjalainen tapaa nuoren vaaleatukkaisen Anna Gripenhjelmin. Anna istuu pyöreän kahvipöydän ääressä ja kertoo keltainen kahvikuppi kädessä: "Mä oon Finlandia-talolla 
töissä, ja siellä on niin hupaa kun näkee kaikkee kuuluisuuksia. Kaikki tunnetut kapellimestarit ja sitten torstaina sinne tulee italialaisia arkkitehtejä." Anna ryyppää kahvikupista ja jatkaa: "Ja sitten sinne tulee presidenttikin ja oopperalaulajat sekä  joitakin muita laulajia!" Anna on niin innoissaan, että huudahtaa 
iloisesti tuulettaen. "Jee!" Sitten hän jatkaa kertomistaan: "Ja sit siellä näkee kaikkia arvo esineitä ja semmoista. Joo, nyt pitää mennä, Moido!"  Sitten Anna sanoo Hugolle, että kotona hän on piirrellyt 
Paintbrush tietokoneohjelmalla kaikenlaisia kuvatuksia.  
Hugo kysyy jos saisi nähdä kuvat, johon Anna vastaa, ettei ole säästänyt kuvia. Sitten Anna nousee ja 
sanoo: "Pitää mennä, nähdään!" Lopuksi hän halaa Huugoa ja lähtee kävelemään kohti alakerran liukuportaita.  
 Kun Anna on lähtenyt, niin silloin Hugon luokse tulee Hugon isä, Juha, joka on juorulehti Näe ja kuule 
päätoimittaja. Juhalla on idea. Hän asettuu Hugoa vastapäätä ja sanoo: "Susta voisi tulla superjulkkis jos kirjoittaisit omaelämänkerran ja julkaisisit sen. Voit kirjoittaa vaikkapa Annasi kanssa. Kun olet kirjoittanut, 
niin silloin mä voisin vähän muokata kertomusta, jottei siinä olisi virheitä. Kun olen muokannut kertomuksen, niin sitten voisimme kuulostella, että mitä maksaisi elokuvan teko omaelämänkerrasta. Sen voisi tehdä yhteistyössä eri tv-yhtiöt kuten esimerkiksi Suomen ja Ruotsin elokuvateollisuudet tai Suomen 
YLE ja Ruotsin SVT. Näyttelijät voisivat olla vaikkapa Helsingin ruotsalaisesta teatterista. Varmasti lehdistö kiinnostuisi, sehän olisi yksi askel monikulttuurista yhteiskuntaa kohti, kun otettaisiin yhteyttä tuohon 
etniseen teatteriin!"  
Hugo sanoo hymyillen, ettei se ole yhtään tuhmempi idea. "Pitää vissiin miettiä ja puhua Annan kanssa. Ei 
kai ne purematta niele!" Sitten Hugo hoksaa, että täällä Hangossahan on eräs filmiyhtiö nimeltä Hangon 
Filmi OY - Film i Hangö AB, joka on tuottanut hyvän vastaanoton saaneen nuoriso elokuvan Fucking 
Sukeva.  Juha lupaa piipahtaa eräässä helsinkiläisessä filmiyhtiössä kyselemässä mitä leffan teko 
maksaisi. Hän naurahti: "Pidetään peukkuja tälle vuosituhannen projektille, josta vielä lasten lapsemme 
vielä puhuvat. Pitää kuitenkin muistaa pitää jalat tiukasti maassa kiinni, eikä odottaa liikoja!" Lopuksi hän sanoi: "Moido! Nähdään sitten!" Hugokin moikkaa, ja nousee ja menee ulos, ja istahtaa moottoripyöränsä selkään ja lähtee ajamaan kohti Hangon pienvenesatamaa päin, jossa hän asuu adoptio isän kanssa 
asuntoveneessä. Se on kovin vaatimaton asuntovene mutta kuitenkin aika kodikas.  Hugon adoptio isä on Rauno Karjalainen ja on Juhan veli. Vauvana Hugon äiti Karina adoptoi poikansa 
miehensä veljelle koska Karinalla oli alkoholiongelmia ja Juha oli matkustanut Amerikkaan vähän ennen Hugon syntymää. Hän ei tiennyt, että oli saanut Karinan raskaaksi. 
Pari kuukautta sitten Hugo sai tietää, että Juha on hänen oikea isä, ja se oli aikamoinen yllätys. Nyt hän on jo aika lailla toipunut tästä shokista.   
 Illalla Hugo katsoo sähköpostinsa. Hänelle on tullut sähköposti viesti Juhalta, joka kirjoittaa: Moi Hugo 
tämän kotisivulta: www.filmiteollisuus.fi. Kun olet kirjoittanut sen omaelämänkertasi ja sen meilannut mulle 
niin silloin mä kuulostelisin mitä maksaisi tehdä omaelämänkerrasta elokuva, Terveisin Juha K. 
 Hugo vastasi isänsä sähköposti kirjeeseen: Juha! Ei kai ne purematta niele! Kannattaa yrittää ruveta 
kirjoittamaan omaelämänkertaa.  
Minä voin kuulostella Hangon Filmi Oy:ltä, että mitä filmin teko maksaisi. Kerta sä asut siellä Helsingin 
puolessa, niin sä voisit piipahtaa osoitteessa: Vanha talvitie 11 A. 
Mä käyn kysymässä Hangon filmiltä heti kun kertomus on valmis, Terveisin Hugo K.  
 
Seuraavana päivänä Hugo ja Anna tapasivat jälleen toisensa saman varustamon terminaalin kahvilassa. Hugo kysyi Annalta: "Mitä kieliä osaat? Mä osaan suomea, ruotsia ja vähän englantia, jota osaan 
paremmin lukea kuin ymmärtää puheesta." Anna kysyi, että miksi hän haluaa tietää kielitaidon, johon Hugo paljasti, että hän alkaisi kirjoittaa omaelämänkertaa, ja Annakin voisi olla mukana kirjoittamassa johon 
Anna vastasi, että myös hänestä se on hurjan hyvä idea. Hugo halasi Annaa, ja sanoi tyytyväisenä:  "Se tuntuu turvalliselta, kun oma pikkukulta auttaa kirjoittamisessa. Kuka ties siitä tulisi Bestseller!"  Sitten Hugo kysyi, että onko Annalla sisaruksia. He eivät vielä ole kovinkaan usein tavanneet.  
He tapasivat ensimmäisen kerran juuri täällä satamassa. Annan isä, Kalle, joka on asianajaja jolla on asianajotoimisto Hangossa ja Helsingissä.  



Anna tapaa olla paljon isänsä mukana työpaikalla koska on väsynyt koulunkäyntiin.   
Gripenhjelmit asuvat Helsingin Ullanlinnassa mutta heillä on kaupunkiasunto Hangossa.  
Nyt joka tapauksessa Hugo kysyi Annalta, että onko tällä sisaruksia, johon Anna: "Juu mul on aika paljo sisaruxii. Niit on neljä, kolme niist on kolmoset ja sit yks iso sisko. Mä oon toisix vanhin." Hugo lisäsi, että 
varmasti kaunein.  Anna innostui kertomaan, että mitä kuuluu hänen työharjoitteluun. Hänhän on Finlandia-talolla töissä. Hugo kysyi hämmästyneenä, että eikö hän olekaan vakituisesti töissä, johon Anna vastasi, että hän 
oikeastaan tarkoitti alunperin sanoa, että hän on vain työharjoittelussa, mutta jotenkin hän ei kehdannut kertoa, ettei kuitenkaan ole vakituisesti töissä. Hugo tiedusteli, että miten työharjoittelu menee. Anna 
vastasi: "Ni että mitä mun työhommiin kuuluu, no ei oikeestaa paljo mitää. No joo mä oon siin infos, ja arvaa mitä? Mä sain tänään käyttää mun espanjankieli taitooni! Jee se oli kivaa!" Hugo kysyi, että ketä ne 
espanjalaiset oikein oli, johon Anna: "Ne oli jotai piirtäjiä Espanjasta sit ne pyys mua näyttää sitä taloo niille ympäriinsä! Öö vaikka se ei kyl kuulu mun hommii mut mul oli sillo just paussi ni mä tein sen mielelläni Ja 
sit mä oon saanut käyttää mun englannin- ja ruotsinkieli taitookin! Se on nii kivaa ku saa auttaa muita ihmisiä ja sitku ne on viel turistei ja sillee!" Hugo sanoi, että voisiko hän joku kerta esitellä Finlandia-talon 
hänellekin, johon Anna nyökkäsi ja antoi pusun Hugon poskelle. Anna jatkoi kertomistaan: "Ja sit joskus kun mä jaksan ja kehtaan, niin voitais mennä katsomaan konserttia sekä harjoituksia.” 
Hugo sanoi, että se olisi heviä! Anna nauroi, ettei Finlandia-talolla järjestetä hevikonsertteja.  Hän jatkoi: "Ja sit oon jutelluki niitten kaa ketä soittaa siellä! Okei tää kuulostaa tosi tylsältä mut sitä se ei todellakaan 
ole vaan hauskaa!” Hugo sanoi, että on kiva kun on löytänyt mieleisen työpaikan. Anna kysyi Hugon työpaikkaa johon Hugo vastasi: "Mä olen töissä eräällä verstaalla, jossa korjataan moottoripyöriä sekä veneitä." Anna sanoi, että se kuulostaa ihan mukavalta duunilta. Lopuksi hän nousi ja halasi Hugoa, ja 
sanoi: "Mut pitää mennä moi!!" Sitten Anna lähti kävelemään liukuportaita kohti, ja ajoi ala tasanteelle ja meni ulos, jossa hänen isänsä oli odottamassa. Isä luuli, että Anna tapaa vain joitakin vanhoja koulu 
tuttuja. Anna ei ole kehdannut kertoa, että hän on tavannut sen oikean.    
Kun Anna oli lähtenyt, niin silloin Hugon luokse tuli tämän kaveri Rico Figurosa. Hän on kotoisin Chilestä, mutta asuu täällä Hangossa äitinsä Teresan ja muutamaa vuotta nuoremman veljensä Mischan kanssa.  
Teresa on töissä pesulassa, jonka hän omistaa. Rico on töissä samalla verstaalla kuten Hugokin. Mischa on töissä erään vene marinan ravintolassa.  
Nyt Hugo kertoi Ricolle: "Tiedätkö kuka on mun uusi ihastus?” Johon Rico: ”No en tiedä, kukahan se nyt mahtaa olla...” Hugo vastasi: ”No, se on yks Anna Gripenhjelm!" Rico onnitteli Hugoa, että tätä on onni 
potkaissut. Hugo naurahti: "Voi vittu kuinka mä rakastankaan sitä pimua!"   
Seuraavana päivänä Hugo ja Anna tapasivat jälleen terminaalin kahvilassa. Hugo tapaa lounastaa joka päivä täällä Brand Linen terminaalilla, koska täällä on hyvää kotiruokaa ja kaiken lisäksi halpaa.  Hugo kertoi kahdeksankymmenluvun tekemisistään, johon Anna naurahti: "Sul on sitten hiton hyvä muisti 
kun muistat kaiken mitä teit sillo ja missä kävitte ja sillee!" Hugo vastasi ujostellen, ettei hän muista ihan kaikkea, mutta kylläkin vuosiluvut ovat jääneet mieleen. Hän kysyi, että mitä Anna muistaa 80-luvulta, että 
mitä hän on touhunnut, johon tyttö: "Juu, mä en muista melkein mitään, koska silloin olin pieni mutta tänään mä näin Jim Tjäderin!" Hugo kysyi kummissaan, että kuka Jim, johon Anna vastasi:  
"Et sä Jimiä tunne, vaikka syötkin täällä joka päivä? No, hän on Brand Linen postilähetti. Sillä on semmone puolikalju...” Hugo rapsutti tukkaansa ja sanoi, ettei ole tavannut varustamon postimiestä.   
Anna kertoi, ettei hänkään ole henkilökohtaisesti kuullut vaan isän firman kautta.  Hugo kysyi: "Onko se Jim töissä faijasi firmassa?” Anna vastasi: ”No ei ole vaan se kävi kyselemässä 
lakiasioita, että miten voisi perustaa oman yrityksen ja kuinka sen nimi rekisteröidään.”  
Sitten Hugo kysyi Annan kielitaitoa, jota hän onkin kysynyt aiemmin mutta se jäi jotenkin vastaamatta. Nyt Anna vastasi reippaasti: "Jaa, että mitä kielii osaan… Noh ruotsii, suomee, englantii ja jotenkin espanjaa, 
ja sitten pikkasen ranskaa, ja sitten tietty osaan vähäsen kaikkee erillaisii kielii siis… Ööh okei no ehkä pari sanaa, ja silleen paitsi, että saksaa osaan tai oikeastaan en osaa kovinkaan raposesti, mutta tajuun sitä jotenkin ja pärjäisin ihan hyvin jos menisin Saksaan. Joo mut ei täs muuta oo et pitää mennä koska faija 
odottaa tuolla alhaalla!" Anna kurkisti kahvilan ikkunasta alas terminaalin parkkipaikalle, jossa Kalle oli odottamassa uudessa Saabissaan. Anna halasi hellästi Hugoa: "Moido kulta!"  
  



Iltapäivällä Hugo piipahti biologisen isänsä, Juhan työpaikalla kysymässä, että mitä oikein kirjoitetaan 
omaelämänkertaan. Juha hieroi ruskeaa partaansa ja vastasi: "No joo, voit kirjoittaa vaikkapa siitä miten tapasit tämän Annan, ja siitä mitä teit ennen Annan tapaamista. Voit kertoa myös niistä vankila 
kokemuksistasi."  Aikaisemmin Hugo on istunut vankilassa koska oli eksynyt väärään seuraan. Hän oli ollut Helvetin 
enkeleissä ja ollut osallisena pankkiryöstössä. Vankilatuomion jälkeen hän erosi moottoripyöräjengistä. Onneksi hän ei ehtinyt tehdä enkeleiden tunnustatuointia, sillä muuten olisi joutunut sen poistattamaan.   Hän erosi Helvetin enkeleistä säilyttäen hyvät välit sen jäseniin.  
 Nyt Hugo kysyi isältään, että mitä kirjoitettavaa vankilassa olisi johon Juha vastasi, että vankilasta voisi 
kirjoittaa paljonkin, mutta tärkeää olisi käyttää peitenimiä, tai muuten koko maailma saisi tietää kaikki nimet ja siitähän ei hyvä seuraisi. Hugo sanoi: "Niin tosiaan! Kertomuksesta saisi hyvän saippuasarjan!" 
Juha nyökkäsi ja lupasi auttaa niin paljon kuin pystyisi, jotta pojan kertomuksesta tulisi tv-sarja.  Hugo ehdotti, että Juha voisi tehdä saippuasarjaan tunnussävelen jonka myös laulaisi., johon Juha nauroi, 
ettei hänellä ole mikään hyvä lauluääni, mutta kai tästä maasta laulajia löytyy.  Sitten Hugo sanoo, että on aika mennä isäkakkosen luokse syömään. Juha lupasi tulla huomenillalla 
poikansa luokse auttamaan omaelämänkerran alulle panemisessa. Juha haluaa, että pojasta tulisi  toimittaja.   
 Seuraavana iltana kun Hugo tarkisti sähköpostinsa, niin silloin Juhalta oli tullut sähköpostiviesti:  
Hey! En päässyt tulemaan koska olen kuumeen kourissa. Tämä on vain tavallinen nuhakuume.  Tänään 
olin pois töistä, mutta parin päivän kuluttua palaan töihin, ja sitten tulen sun luokse auttamaan 
kertomuksen kirjoittamisessa. Uskon, että siitä vielä tulee oikea kassamagneetti! Se tv-sarja homma voisi 
olla hyvä idis! Saataisiin kilpailija Salkkareille.  
Jos kertomus myy hyvin, niin siitä voisi tehdä jopa elokuvan. Me yhdessä voitaisiin tehdä se sun 
ehdottama tunnussävel. Mä tunnen yhden kaverin, joka on miksaillut hyviä soundeja ja me vaan 
laulettaisiin niin hyvin kuin osataan! Sitten alkaisi tyttöjä parveilla punottavin poskin.  Kertomukseen 
sopisi ehkä joku pop ja disko musa, jos siitä tulisi leffa, Terveisin Juha K.  
 
Hugo lähetti isälleen sähköpostitse kertomuksen luonnoksia: Moi isukki!  
Tässä tulee prototyyppi! Tallenna se heti ettei mene hukkaan! Sä voisit mainostaa sitä tulevaa kirjaa siinä 
sun Näe ja Kuule -lehdessä. Sitten voitaisiin tehdä kotisivu, jossa mainostettaisiin lisää ja levitettäisiin 
kotisivulinkkejä ympäri nettiä niin, että kaikki näkisivät sen ja sitten innostuisivat ostamaan, Terveisin 
Hugo. 
  Seuraavana päivänä Juhan olo oli jo parempi ja illalla kävi poikansa luona auttamassa omaelämänkerran 
kirjoittamisessa.  Muutamaa päivää ennen joulua Hugo ja Anna tapasivat jälleen toisensa Brand Linen terminaalin 
kahvilassa. Tällä kertaa Annalla oli paljon kerrottavaa. "Juu, ostin systerille kolme CD-levyä. Sitten ostin sille astioita kun se aikoo muuttaa omaan kämppään. Pikku systereille en oo viel ostanut, meen huomenna 
ostamaan." Hugo sanoi, ettei hän pysty ostaa sisarilleen mitään koska hänellä ei ole sellaisia, jolloin Anna halasi lohdutukseksi poikakaveriaan. Anna jatkoi: "Faijalle ostin sen veneeseen semmoisen. öh… mikä sen nimi nyt olikaan. Tämmöistä tämä on kun on kesät talvet sama pää!" Hugo sanoi, että pääasiahan on 
että ostit jotain isäukollesi. Anna naurahti. "En mä muista sen nimee, anyway, sit ostin viel faijalle valkost maalivärii kun se aikoo taas maalata veneen, hmm munki veneeseen pitäis kyl ostaa jotai kivaa!"  
Hugo keskeytti innoissaan, että onko Annalla oikein oma vene johon tyttö nyökkäsi ja vastasi: ”Äh, se on vaan semmoinen pieni purjevene mutta heikossa kesätuulessa sillä on mukava purjehtia rannan 
läheisyydessä. Hugo sanoi: "Ensi kesällä saat kyllä esitellä veneesi mulle. Mä oon hulluna veneisiin!" Anna naurahti: ”Etkös sä oo hulluna moottoripyöriin?” johon Hugo: "Veneet ja motskarit ovat aina olleet lähellä 
mun sydäntäni ja nyt myös sä!" Sitten Hugo halasi ja antoi pusun Annan sileälle poskelle. Sitten Anna jatkoi kertomistaan: "Noh, ja mutsille ostin astioita. En mä muuta keksinyt. Mut ostan viel jotai sille 
huomenna ja mun oli pakko ostaa itelleni Alzheimers, liven, kornin ja cypress hill ceedeet joululahjaks! Oikeesti mä oon oikee rahan tuhlaaja!" Hugo kysyi, että mikä se Alzheimer oikein on, johon Anna vastasi:  
”Se on joku pohjoissuomalainen rockbändi jossa joku Gunther Brick soittaa kitaraa ja kolme miestä laulaa ja soittavat erilaisia soittimia. Oikeastaan semmoista pelleily rokkia. Levyn kannessa he poseeraavat 
kontallaan ilman paitoja.” 



 


