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INT. INTERCITY-JUNA - AAMU
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Allu vetää ikkunaverhoa alas, ohi lujaa vauhtia liikkuvan
metsämaiseman takaa aurinko häikäisee silmiin.
202

EXT. KOKKOLAN ASEMA - PÄIVÄ

202

Allu nousee junasta kantaen selässään Pekalta lainattua
rinkkaa ja kyljellään jo tuttua putkikassia.
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INT. BUSSI - PÄIVÄ

203

Maaseutumaisema liikkuu bussin ikkunan takana, Allu
nostaa verhoa.
Allu makaa linja autossa kuulokkeet korvillaan, selkä
ikkunaa vasten ja sneakerit nostettuna viereiselle
penkille.
Allu katsoo uupuneena ikkunasta, kun bussi kurvaa
rapistuneen ja homeisen kuntakeskuksen pihaan. Missään ei
näy oikein ketään.
204

EXT. KUNTAKESKUKSEN LINJA AUTOASEMA - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Allu astuu ulos bussista tavaroidensa kanssa. Hänen
lisäkseen bussista jää KAKSI KESKI IKÄISTÄ ja
stressaantunut LAPSIPERHE.
Alexandra!

LAHJA (O.S)

Allu kääntyy äänen suuntaan ja näkee kotivaatteisiin
pukeutuneen LAHJAN (73), joka hymyilee iloisesti, vaikka
silmistä hohkaakin hämmennys hänen katsoessaan Allua
päästä varpaisiin.
LAHJA
Tervetuloa vaan!
Lahja sulkee Allun niin tiukkaan halaukseen, että Allusta
pääsee tuskainen pihahdus. Lahja irrottaa otteensa ja
katselee Allua tarkkaavaisesti.
LAHJA (cont'd)
Viimeksi ku mää sut näin nii olit
ihan pieni tyttö vielä ja nyt
susta on kasvanu...
(miettii)
No, sää oot kasvanu!
Allu hymyilee väkinäisesti.
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2.
ALLU

Joo.

Lahjan vieressä seisoo kasaan painunut korsto, SVANTE
(74), joka kättelee Allua varovaisesti ja samalla
taputtaa tätä toverillisesti selkään.
SVANTE
Tervetuloa ny sitte.
Lahja ottaa Allun putkikassin ja heittää sen valkoisen
volvon takapenkille. Sen jälkeen suuntaa pelkääjän
paikalle.
LAHJA
Vähän on erilaista täällä
Kalajoella siitä ku viimeksi oot
käyny, oisitko sää ollu kolme-ALLU
Kalajoella? Eiks tää ookkaan
Torvenkylä?
Lahja purskahtaa sydämelliseen nauruun, Svantekin
hörähtää mennessään autoon.
LAHJA
Tästä on kuule vielä kolkytä viis
minuuttia matkaa!
Allu painaa silmänsä kiinni, huokaisee. Avaa volvon oven
ja lysähtää takapenkille.
LEIKKAUS:
HÄRÄNTAPPOASEEN TUNNARI
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INT. VOLVO - PÄIVÄ

205

Allu istuu Volvon takapenkillä, iskelmät soivat hiljaa
auton kaiuttimista. Lahja puhuu taukoamatta pelkääjän
paikalla ja vilkuilee aina välillä Allua taustapeilin
kautta.
LAHJA
No kerro nyt Alexandra mitä teille
sinne kuuluu?
No its--

ALLU

LAHJA
Millane se äitis uus mies on, en
oo sitä ehtiny katsastaa ollenkaan
kun ei ne täällä käy...

3.

Ai Pekka--

ALLU

LAHJA
Se on varmaa paljo rauhallisempi
ku se isäs? Tai mistäs mää
Marketan miesmausta tiiän. Luulis
kuiteski ettei sitä toista
huliviliä ottais peräjälkee...
Niin no--

ALLU

LAHJA
Sinun isäshän oli kyllä
karismaattine. Ku sä nousit tuolta
linkasta niin katoin että
herttine, onko se Harri nuorena!
Viimeksi kävitte ku sää olit kolme
tosiaan ja hääki oli sillon elossa
vielä, ihan samannäkönen sää oot-Allu vilkaisee ulos ikkunasta: ulkona näkyvät pellot ja
harvakseen ripotellut talot. Paikka on ihan kuollut.
LAHJA
Ookko sää Allu ny koulun käyny
loppuu? Aioksää lukioon mennä?
Lahja katsoo Allua taustapeilistä, odottaa vastausta.
No mä--

ALLU

LAHJA
Se on hyvä tytön hankkia itellee
kunnon ammatti, äitis mukkaan
sulla sitä päätä onki. Äitis
serkku Pasihan on kans meillä tän
kesän auttelemassa, se on
kauppakoulussa mutta lomalla...
Allu yrittää mennä puhelimellaan instagramiin, mutta
verkkoa ei ole.
ALLU
Siis eiks täällä toi neljägee-Svante kääntää radion voluumia isommalle ja alkaa laulaa
mukana niin kovaan ääneen, että Allu säpsähtää.
SVANTE
(laulaa kovaan
ääneen)
Vesilasi, vessanavain, heiniä
paali siinä on reissupojan elämän
maali...

4.
LAHJA
(Svanten päälle)
Se Pasi on sinua kauheesti
ootellu, hirveen mukava poika se
on. Meleko kova puhumaan, aina ei
taho omia ajatuksiaan kuulla...
Lahjan suu jatkaa käymistään ja Svante laulaa. Allu
näyttää siltä, että häneen on iskenyt paha migreeni.
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EXT. KORVAN TILA - PÄIVÄ

206

Allu nousee autosta tavaroineen ja katsoo ympärilleen:
Pihapiiri on pahasti umpeen kasvanut, päärakennus on sata
vuotta vanha, navetta uudempi mutta huonossa kunnossa.
Svante ottaa Allun putkikassin ja kävelee edeltä talon
ovelle.
LAHJA
Niiku näät, nii hommaa riittää.
Navetta pitäs maalata ja katto
kunnostaa, tönön ikkunalasit
vaihtaa, noi pensaat repiä tosta
nurkalta noin, ja sit pelto käyä
läpi kans oikein ajan kanssa...
Allu kuuntelee alistuneena, Lahja osoittaa navettaa
heidän suunnatessaan pirtin ovea kohti.
LAHJA (cont'd)
Tuolla asuu mun rakkaat
silimäterät, Tähtiotsa,
Ruiskaunokki, Omena, Onerva ja
Ruusu. Se on sit semmone tosi
pahaluontone elikko mut kyllä
sillä syän on kuiteski kultaa.
Svante avaa Allulle ja Lahjalle talon oven. Lahja menee
sisään, Svante kumartuu Allun puoleen-SVANTE
Kyl määki kerran kasvatin pitkät
hiukset, kuuskytäluvulla.
Allu nyökkää, vähän hämmentyneenä.
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INT. KORVAN TALO - JATKOA
Allu tulee sisälle taloon Lahjan vanavedessä. Talo on
täynnä vanhoja huonekaluja ja pitsiliinoja, olohuoneen
seinällä on ryijy. Lahja johdattaa Allun keittiöön, josta
on ovi peräkammariin. Tietokoneella istuu TAUNO (38).
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5.
LAHJA
Toi on meijän poika Tauno sitte.
Tauno vilkaisee Allua silmäkulmastaan, nyökkää, ja
tönäisee oven kiinni. Svante istuu pöydän ääreen isännän
paikalle ja avaa hyräillen sanomalehden.
LAHJA (cont'd)
Pasi on varmaan vintillä, viiään
sun tavarat sinne niin pääset
asettautuu.
Allu seuraa Lahjaa vintin portaat ylös.
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INT. KORVAN TALO. VINTTI - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Lahja tekee tietä, jotta Allu pääsee ensin vintin pieneen
makuuhuoneeseen.
LAHJA
Säähän oot Pasi siivonnu täällä!
Sinisillä lakanoilla varustetusta sängystä nousee
istumaan pikkukaupungin fuckboy RUTANEN (17), kasvoillaan
itsetyytyväinen virne.
RUTANEN
Noh, pitihän sitä.
Rutasen reaktio Alluun - tämäkö on "Alexandra Korva"?
Allu nyökkää Rutaselle. Lahja on jäänyt ovensuuhun
kaivamaan esiin vanhaa lakanaa.
LAHJA
Tää ny on vähän tämmönen, mut mää
ajattelin laittaa tämmösen
verhoksi tähän sänkyjen välii...
Allu katsoo Lahjan puuhia-Ai miks?

ALLU

LAHJA
(pahoittelee)
No ku ei meillä oo erikseen noita
tyttöjen ja poikien huoneita...
Olishan se kiva teille saaja vähä
yksityisyyttä.
Allu laskee laukkunsa sänkynsä viereen.
ALLU
Ei mua hait--
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6.
RUTANEN
(päälle)
Kyllä me varmasti tällee pärjätää.
Allu katsoo virnuilevaa Rutasta. Lahja hymähtää, aivan
kuin uskoisi Allun tehneen suuren kompromissin. Laskee
lakanan käsistään.
LAHJA
No, mää jätän teijät nyt
tutustumaan.
Lahja lähtee huoneesta. Allu lysähtää sängylleen istumaan
ja vilkaisee silmäkulmastaan Rutasta, joka on ottanut
liioitellun rennon asennon.
RUTANEN
Mua sanotaan sit vaan Rutaseks.
ALLU
Ai ei Pasiks?
Rutanen nostaa leukansa pystyyn ja nojaa käsivarsiinsa,
jännittää hauiksiaan.
RUTANEN
Rutanen on siis mun mutsin
sukunimi ja sekös faijaa vituttaa,
et mää oon ottanu sen mun nimeks.
Mut kyl seki kusipää on alkanu
sitä käyttää ku en muihin nimiin
enää vastaa.
Rutanen tsekkaa Allun päästä varpaisiin.
RUTANEN (cont'd)
Sää olit Alexandra?
Allu vaan.

ALLU

Rutanen nyökkää, hyppää lattialle ja alkaa punnertaa.
RUTANEN
Mää voin vetää kolkyta punnerrusta
putkeen.
Allu kohottaa jälleen kulmiaan, katsoo punnertavaa
Rutasta, joka väsähtää kymmenen punnerruksen kohdalla.
RUTANEN (cont'd)
No, aina ei lähe. Temppeli varmaan
rikki noista peltohommista.
Rutanen nousee pystyyn ja alkaa venytellä ovenkarmia
vasten, kuin esitelläkseen käsivarsiensa lihaksia.

7.
RUTANEN (cont'd)
Täällä maalla kyl duunia riittää.
Tuol navetassa olevat lehmät pitää
lypsää semmosilla koneilla ja
työkaluille on kyl käyttöö ihan
näiden rakennustenki kaa.
Allun ilme: vittu mikä idiootti. Rutanen vaihtaa asentoa.
RUTANEN (cont'd)
Ruohonleikkuri on vähän paha,
vaatii semmosta miehistä otetta.
Mut kyl se varmasti sultaki lähtee
menee ku mä näytän vaa eka mallia.
ALLU
Luojan kiitos tääl on mies
talossa.
Allu kaivaa puhelimensa esiin, netti toimii taas.
RUTANEN
No juu, ei täällä mitään leposta
oo. Kuuelta aamulla revitään
sängystä töihin. Mut sää et onneks
taijakkaa olla mikää perusmuija?
Rutanen vilkaisee Allua, odottaa tämän olevan hyvillään
kohteliaisuudesta. Allu vain selaa puhelintaan.
Se ei Rutasta haittaa.
RUTANEN
Täällä landellahan vallitsee
viidakon lait. Vaan vahvimmat
selviää-ALLU
(keskeyttää)
Varo ettei sun temppeli katkee
tosta pullistelusta.
Rutanen lopettaa voimistelunsa ja naurahtaa kohteliaasti.
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INT. NAVETTA - PÄIVÄ
Kädet yrittävät asettaa lypsykonetta utareille. Lehmä
ammuu. Kädet kuuluvat hikiselle Allulle, joka näyttää
ärtyneeltä ja ahdistuneelta. Hänen vieressään seisoo
Lahja, joka pudistelee huvittuneena päätään.
LAHJA
Ei, ei rakas lapsi, ei nii
rajusti. Säähän sohit niinku sokia
ukko jorpakossa...

209

8.
ALLU
Eihän tällä elukalla oo ees mitään
mihin laittaa nää putket!
LAHJA
Haenko mää Pasin avittaan?
Allu mulkaisee Lahjaa tuohtuneena.
Et!

ALLU

Siitä huolimatta Rutanen saapuu navettaan tuodakseen
heiniä lehmille. Hän jää katselemaan Allun työskentelyä
kädet selän takana virnuillen.
RUTANEN
Sitä ei oo taiettu ennen muiden
hinkkejä käsitellä vai kuinka?
Rutanen naurahtaa omalle vitsilleen. Allua ei naurata.
LAHJA
Sää oot Pasi ihan mahoton.
Lahja lähtee ulos, samalla oven avauksella sisään tulee
Svante.
Rutanen tulee aivan liki Allua, kumartuu auttamaan
suuttimen kanssa.
RUTANEN
Se on tekniikkalaji, Allu.
Tekniikkalaji.
(kuiskaa)
Oli kyse sitte elikoista tai
ihmisistä.
Rutanen yrittää avittaa Allua, mutta Allu ei päästä
lypsykoneesta irti. He tappelevat suuttimesta, joka
lopulta tipahtaa lantaan.
RUTANEN (cont'd)
Noni, kato nyt!
SVANTE
Kai se ny putoaa ku sää et anna
hänen yrittää ite, vaan lähet heti
ottamaan ohjat. Tekemällä oppii.
Svante hymyilee Allulle, joka hymyilee takaisin, pyyhkii
hikeä otsaltaan.
SVANTE (cont'd)
Pyyhkästääs se suutin niin
päästään jatkamaan.

9.
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EXT. KORVAN TILA - HETKEÄ MYÖHEMMIN

210

Allu maalaa navetan seinää uupuneen näköisenä. Rutanen
hänen vieressään hyräilee Gasellien Mitä mä Malagas?
-biisiä ja liikuttaa pensseliä kappaleen rytmissä.
Allu kurottaa yltääkseen maalaamaan korkeammalta. Kun hän
kumartuu ottamaan lisää maalia, Allu huomaa Rutasen
tuijottavan häntä.
ALLU

No?

RUTANEN
Sää et oo ajanu sun kainaloita.
ALLU
No et oo säkään.
Allu nyökkää kohti Rutasen kainaloita, jotka hihaton
paita paljastaa. Rutanen hörähtää.
RUTANEN
No se oiski jotain jos mää ne
ajelisin.
ALLU
Mutta mun sit pitäis?
RUTANEN
No en mää oo koskaan nähäny
muijalla kainalokarvoja.
Allu jatkaa maalaamista-ALLU
Etkä mitään muitakaan karvoja.

Mitä?
211

RUTANEN
(ei kuullut)

EXT. KORVAN TILA - MYÖHEMMIN
Allu ja Rutanen istuvat pihalla penkillä, tarjottimella
on Lahjan tuoma mehukannu ja käsissä lasit. Avoimesta
ikkunasta kuuluu Svanten hoilausta.
SVANTE
(laulaa)
Ei kultainen nuoruus,
jää unholaan.
Vaan muistoissain jälleen,
sen luoksein saan...
Allu nousee ja kaivaa tupakat taskusta. Sytyttää röökin.
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10.
RUTANEN (O.S.)
Pois se! Tumppaa se äkkiä!
Allu säpsähtää niin, että tupakka putoaa hänen kädestään
pihamaalle.
Hän kääntyy katsomaan olkansa yli Rutasta, joka tapittaa
Allua kauhun vallassa.
ALLU
Siis mikä vitun vainukoira sä oot?
RUTANEN
Täälä ei polteta, Lahja saa sätkyn.
(osoittaa)
Mee tonne tien varteen tai vanhaan
ulkohuus-Lahja ilmestyy sisältä. Rutanen polkee Allun tumpin
maahan ja peittää sen.
LAHJA
Olisko se tältä päivältä hoiettu?
Ootte tekin varmaan aika poikki...
Rutanen pomppaa pystyyn-RUTANEN
(Allulle)
Lähetää tapaa jätkiä. Näytän sulle
vähän paikkoja. Tääl on vaa yks
pyörä, pitää kyysätä ku siinä
toisessa on jotain hämminkiä
laakereissa...
Allu kohauttaa olkiaan, ihan sama.
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EXT. TORVENKYLÄN RAITTI - PÄIVÄ

212

Rutanen polkee ruosteista Helkamaa, Allu istuu
takkarilla.
Kuoppa tiessä heilauttaa pyörää, Allu joutuu tarttumaan
Rutasta vyötäröltä.
213

EXT. HUOLTOASEMA - MYÖHEMMIN
Allu istuu hikoilevan Rutasen pyörän tarakalla heidän
saapuessaan homeisen huoltoaseman parkkipaikalle.
Parkkiruudussa hengailee kaksi poikaa: kalliiseen
mopoautoonsa nojaileva lippispäinen ILARI (17) ja
ruosteista wandaansa silittelevä, meemipaitaan pukeutunut
RIPE (16). Heidän seurassaan on myös instagram-kulmilla
varustettu VUOKKO (15).

213

11.
Pojat seuraavat huvittuneena Rutasen ja Allun hidasta
saapumista, Vuokko selaa puhelintaan.
Allu nousee pois pyörän selästä ja puuskuttava Rutanen
heittää pyörän maahan.
RUTANEN
Vittu tässäki on jotain hämminkiä
laakereissa!
Rutanen pyyhkäisee hikeä ja talsii Ripen, Ilarin ja
Vuokon luo. Allu seuraa perässä, tutkii kolmikkoa.
Rutanen kietoo yhtäkkiä kätensä omistavasti Allun
vyötäisille.
RUTANEN
Saanko esitellä, Helsingistä asti,
Alexandra Korva.
Allu ujuttaa itsensä vaivihkaa irti Rutasen otteesta.
ALLU
Joo, siis Allu...
RUTANEN
(rykäisee)
Toi on Ilari, toi Ripe ja näköjää
Vuokkoki on lähteny.
Vuokko ei edes vilkaise Alluun. Ilari mittailee Allua
katseellaan. Ripe seuraa Ilarin esimerkkiä.
ILARI
Mjoo-o, tervetuloa, tänne kyl
kaivattiinki näyttäviä muijia.
Nyt Vuokkokin kiinnostuu Allusta, katse nousee salamana.
Allu katsoo Ilaria kuin tämä olisi sanonut jotain
poikkeuksellisen tyhmää, mutta ei vastaa mitään.
RUTANEN
Vaik Allu tää on pieni paikka,
niin kyl täälläki kaikkee
tapahtuu.
VUOKKO
Täällä mitään tapahdu.
Pojat katsovat Vuokkoa vihaisena, Vuokko taas on palannut
puhelimensa uumeniin. Allu yrittää peittää huvitustaan.
Ilari ojentaa tälle savukeaskia.
Poltaksä?

ILARI

12.
Allu ottaa ilahtuneena tupakan askista.
ALLU
No kyllä kiitos.
Ilari on ojentamassa Allulle myös tulta, mutta Allu
kääntää tälle selkänsä ja kaivaa oman sytkän taskustaan.
Vuokko katsoo heitä silmät sirillään puhelimensa takaa.
VUOKKO
Ai eksä mulle tarjoo ollenkaa?
ILARI
Ethän sää oo ikinä polttanu?
Vuokko pyörittelee silmiään, ottaa kuitenkin tupakan.
Allua huvittaa, hän sytyttää Vuokon röökin josta Vuokko
ottaa pieniä poskihenkosia.
ALLU
Onks noi tuolla sisällä miten
tarkkoja henkkarien kanssa? Saisko
sieltä ostettua itekin...
ILARI
Siel on myyjänä Ruoholan Timo, ei
se mitään myy kun tietää että
ollaan kaikki alaikäsiä... on
varmaan kuullu sustaki. Se on
sellanen vitun nipottaja. Mulkku.
Ilari sylkäisee maahan. Ripe sylkäisee perässä.
Mulkku.

RIPE

Rutanen katsoo Allua mietteliäänä, kääntyy Vuokon puoleen.
RUTANEN
Onks Kepaa näkyny?
VUOKKO
Ei se mulle menoistaan ilmota.
ALLU
Kuka on Kepa?
RUTANEN
Kepa eli Kerttu, toinen kahesta
tytöstä mitä täällä kylällä on-(tajuaa Allun)
Siis, kolmesta...
ILARI
Kepa on meiän kaunotar, niinku,
vaikka onki viientoista vasta.

13.
Vuokon katse Ilarin suuntaan voisi tappaa. Hän vetää
röökistään hieman liian syvän henkosen, yskii.
ALLU
Joku lapsimissi? Vitun jees.
Ilari naurahtaa-RIPE
Mitä vittua sää sanoit?
RUTANEN
(yrittää sovitella )
Noni, etköhän sääki sen tapaa ihan
pian, ei täällä ketää voi kauaa
vältellä...
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INT. KORVAN TALO. VINTTI - ILTAHÄMÄRÄ
Allu istuu vintin ikkunan edessä selaten puhelintaan,
Rutanen makaa sängyssään ja kuuntelee Nikke Ankaraa.
Allu näkee Taalan instastorysta videon, jossa Taala
fiilistelee Berliinin katuja.
Vittuuntunut Allu heittää puhelimen sängylleen. Hän
katselee ikkunasta ulos, kerää ajatuksiaan.
ALLU
Onks sulla röökiä?
Rutanen nostaa katseensa Alluun.
RUTANEN
Mä olin ihan tosissani siitä
Lahjan hysteriasta, se on ollu
ihan natsi sen jälkee ku sun
mummos kuoli keuhkosyöpään. Se on
pakottanu Svantenki lopettaan.
ALLU
No Lahjan hysteria ei sillee mua
kiinnosta.
Rutanen kohauttaa olkiaan, Allu huokaisee.
ALLU
No mut tiedätsä keltä täältä sais
röökiä?
Rutasen kasvoille leviää omahyväinen hymy.
RUTANEN
Ehkä. Jos sää pyydät nätisti.
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14.
ALLU
Syö sit persettä, Pasi.
RUTANEN
Ei siis röökiä hesan muijalle.
Allu ei vastaa, sillä hänen huomionsa kiinnittyy
ikkunaan-ULKONA: Yöpaitaan pukeutunut tyttö, KERTTU (15). Hän
kulkee pellonviertä pitkin Korvan tilan reunalla.
Allu räpsäyttää silmiään. Näky on unenomainen, sumuiset
pellot iltahämärässä, joiden keskellä liikkuu valkea
hahmo kuin satuolento.
KERTTU
(liioitellun
kimeällä äänellä)
Kyllä kunnon tytön pitää osata
housut paikata, mikä se semmonen
on jolla ei neula käessä pysy!
Allu säpsähtää. Kertun ääni ei todellakaan ole
satuolennon.
Kerttu potkii vastaan tulevia kiviä paljain jaloin.
KERTTU (cont'd)
Vitun vitun vittu! Hirtän sut
niihin vitun housuihin! Helvetin
vittu saatana perkele!
Allu seuraa Kerttua katseellaan. Häntä alkaa hymyilyttää.
RUTANEN (O.S.)
Huomenna aamulla tulee raitille
kirjastoauto, jonka kuski myy
röökiä alaikäsille.
Allu havahtuu ajatuksistaan, kääntyy katsomaan
puhelintaan selaavaa Rutasta.
Häh?

ALLU

RUTANEN
Kirjastoauto. Huomenna. Sieltä
röökiä. Ei tartte kiittää.
Allu ei kiitäkään. Hän kääntyy katsomaan taas
pellonviertä. Nyt Kerttu on kadonnut.

15.
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EXT. TORVENKYLÄN RAITTI - AAMU

215

Allu odottaa kirjastoauton kyltin kohdalla. Turvallisen
matkan päässä on NAINEN (55) muutaman kirjan kanssa.
Kirjastoauto saapuu tööttiä töräyttäen.
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INT. KIRJASTOAUTO - HETKEÄ MYÖHEMMIN

216

Nainen selailee aikakauslehtiä. Allu laittaa kädet
taskuunsa ja nojaa kohti rotan näköistä KUSKIA (37).
ALLU
(matalalla äänellä )
Moi. Sä vissiin myyt röökiä.
Kuski ojentaa Allulle tiskin takaa savukerasian, jossa on
varoitustekstit viroksi.
KUSKI
Viistoist euroo.
Allu naurahtaa epäuskoisena. Kuskia ei naurata.
KERTTU (O.S.)
Voikko pistää vähä vauhtia,
kiitoos.
Allu kääntyy ja näkee takanaan ärtyneen näköisen Kertun,
jolla on kaksi kangaskassia täynnä kirjoja.
Allu häkeltyy, kaivaa kympin ja vitosen taskustaan, antaa
ne nopeasti Kuskille ja poistuu autosta.
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EXT. TORVENKYLÄN RAITTI - JATKOA
Allu jää kirjastoauton oven luokse, katselee kun Kerttu
palauttaa kirjat.
KERTTU
Sit mulla oli varauksia.
Kerttu ojentaa Kuskille kirjastokortin, joka antaa
Kertulle valtavan määrän kirjoja. Kerttu tunkee ne
kasseihinsa ja laskeutuu kirjastoautosta.
Allu puree huultaan, kerää rohkeutta.
ALLU
Sul on aika monta kirjaa.
Kerttu pysähtyy ja katsoo Allua tyhjin kasvoin. Allu
nieleskelee, yrittää näyttää rennolta.
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16.
ALLU (cont'd)
Ootsä joku Torvenkylän Belle?
Kertun ilme ei värähdäkkään. Allu rykäisee.
ALLU (cont'd)
Niinku kaunot-KERTTU
(päälle)
Kaunotar ja hirviö, joo tajusin.
Allu virnistää. Kerttu ei hymyile, joten Allun virnekin
katoaa yhtä nopeasti kuin tulikin.
KERTTU (cont'd)
Mää oon ihan vaan Kerttu.
ALLU
Aa, nii just. Allu.
Kerttu ottaa kangaskassistaan tupakka-askin ja ojentaa
sen jähmettyneelle Allulle.
KERTTU
Mää en oo tätä lukenukkaa ku en
ymmärrä tota viroo nii hyvin. Mut
näyttää ihan kiinnostavalta.
ALLU
Aa joo. Kiitti.
Allu ottaa rasian Kertulta, suupielet nytkähtävät kun
sormet koskettavat. Kerttu vetää kätensä pois ja katsoo
Allua arvioiden paksun otsatukkansa alta.
KERTTU
Jos sää Allu haluut onnistua tässä
sun soluttautumisoperaatiossa nii
sä tarviit vähän paremman
valeasun.
...mitä?

ALLU

KERTTU
Tuuksää järvelle tänään Allu?
Allu hätkähtää-ALLU
Ai onks... joo, voin mä tulla.
KERTTU
Nähään siellä sitten.

17.
Kerttu kääntää selkänsä Allulle kuin olisi kyllästynyt
tähän saman tien ja lähtee hyppelehtimään pois
kirjakassiensa kanssa.
Allu katsoo Kertun perään, sitten savukerasiaa piteleviä
sormiaan ja hänen kasvoilleen leviää typerä virnistys.
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EXT. KORVAN TILA - ILTAPÄIVÄ
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Maalaustyöt jatkuvat. Pihalle hölkkää sinisiin
työhaalareihin pukeutunut Ilari. Tämä nyökkää nopeasti
Allulle ja menee sitten Rutasen luo.
Allu jatkaa navetan malaamista ja näkee sivusilmällä,
kuinka Rutanen nyökkäilee vakavan näköisenä ja Ilari
sylkee maahan supattelun välissä.
Lopulta Rutanen läimäisee Ilaria olkapäälle.
RUTANEN
Joo, mää kyllä järjestän kaiken.
Ilari nyökkää, läimäisee vuorostaan Rutasta selkään ja
katsoo sitten Allua.
ILARI
Me nähää Allu varmaa illalla.
Allu kääntyy katsomaan Ilaria otsa rypyssä-ALLU
Ai nähään vai?
RUTANEN
Joo joo, todellaki.
Ilari hymyilee ja heilauttaa kättään. Allu katsoo, kuinka
Ilari kävelee pihan poikki tielle, jonne hänen
mopoautonsa on pysäköity, istuu sen sisään ja ajaa pois.
RUTANEN
Kerttu oli kuulemma kutsunu sutki.
ALLU
Aa. Joo. Mä näin sen siellä...
kirjastoautolla.
RUTANEN
Tulee iso ilta. Iso ilta!
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INT. KORVAN TALO - ILTA
Lahja istuu keittiön pöydän ääressä mietteliäänä, kun
Allu ja Rutanen tulevat alas vintin portaita. Lahja
nostaa katseensa, molemmat ovat laittautuneen näköisiä.
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18.
LAHJA
Jaa, ootteko te lähössä johonki
vielä tähän aikaa hyppää?
RUTANEN
Vaan tonne jonneki, ei me koko
yötä olla...
Rutanen nojaa ovenkarmiin, Allulla on kädet taskuissaan.
LAHJA
Onko sulla Pasi ees tarpeeks
vaatetta päällä?
No on on.

RUTANEN

Allu huomaa, että Lahjalla on edessään pöydällä iso kasa
printattuja esitteitä.
Mitä noi on?

ALLU

Lahja ottaa esitteen käteensä kuin ei itsekään olisi
varma, mitä oikein on selaillut.
LAHJA
Jaa, nää on kerrostaloista
kortteereita, Kokkolassa. Tauno
nää mulle printtas ku enhän mää
tota tietonäyttöä jaksa kattella.
Allu on ymmällään, Lahja katsoo taas Rutasta joka olisi
jo malttamattomana menossa.
LAHJA
Älkää ny aamuun asti vouhottako
sitte. Ja piät Pasi Allusta
huolta.
Allu naamioi tyrskähdyksen yskäksi.
RUTANEN
Ei. Joo. Moikka.
Rutanen lähtee hilpeänä ja Allu seuraa perässä.
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EXT. PIRTTIJÄRVEN RANTA - MYÖHEMMIN
Vuokko, Ilari ja Ripe katselevat kun Rutanen polkee
paikalle Allu kyydissään.
Allu astuu pois tarakalta, Rutanen viskaa pyörän
suureleisesti maahan.
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19.
RUTANEN
Missäs Kepa on?
Vuokko osoittaa tien suuntaan.
VUOKKO
Tuolta se tulee.
Allu kääntää katseensa Vuokon sormen suuntaan ja näkee
Kertun kävelevän tietä pitkin heitä kohti, jalassaan
liian isot reinot.
Allun olemukseen tulee outoa ryhtiä. Kerttu vilkaisee
Allua kävellessään muiden luo ja hänen suupielessään käy
hymyntapainen.
RUTANEN
Sää olit Kepa vissii Allun jo
tavannu?
KERTTU
Tottakai mää oon sen tavannu.
Mitä mieltä?

RUTANEN

Kerttu katsahtaa Allua arvioivasti, Allu tuijottaa
Kerttua kuin kyseessä olisi jonkinlainen mittelö.
KERTTU
Sanotaanko että kaikki toivo ei oo
vielä mennyttä. Vaikka aika
hurjasti se mua kattoo.
(Allulle)
Mollotatteko te siellä hesoissaki
aina tollee kaiket päivät?
Allu rykäisee, kasvot punehtuvat, mutta hän ei halua
hävitä ja kääntää katsettaan.
ALLU
Lähinnä metroasemilla ja ItäHelsingissä puolen yön jälkeen.
KERTTU
Sää kyllä puhut aika
kummallisesti.
ALLU
Se on vaan yks mun loistavista
ominaisuuksista.
KERTTU
Ihan sillä vaan, että sun ei
kandeis aukoo sitä suutas liikaa.
Pysyy kokonaiskuva parempana.

20.
Allu hymyilee, Rutanenkin virnuilee.
VUOKKO
Mitä me tässä ootetaan? Kuka on
piilottanu veneen?
RUTANEN
Kaikki on hoidossa!
Rutanen on jo syöksynyt kaislikkoon, ähkii hetken ja
esiin työntyy vanhan lasikuituveneen keula.
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EXT. PIRTTIJÄRVI. VENE - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Allu ja Kerttu istuvat vierekkäin veneen keulassa, Kerttu
vaikuttaa välinpitämättömältä ja Allu levottomalta.
Rutanen istuu airoissa, Vuokko ja Ilari veneen perällä.
Ripe työntää veneen vesille ja hyppää itse kyytiin,
jolloin vene heilahtaa ja Kerttu huojahtaa Allua vasten.
Allu tarttuu vaistonvaraisesti Kerttua harteista. Kerttu
pyristelee irti.
Rutanen alkaa soutaa. Järvimaisema on idyllinen ja
rauhallinen. Allu ei silti saa katsettaan irti Kertusta.
Pojatkin katselevat häntä, ja Vuokkoa harmittaa.
ILARI
Pistetääks bileet käyntiin?
Ilari on kaivanut repustaan jallupullon. Ripe alkaa
nauraa hohottaa, Vuokko kiljua riemuissaan ja Kerttukin
hihittää. Rutanen huitoo voitonriemuisena ilmaa, jolloin
koko vene keinuu. Allu hymyilee hämmentyneenä.
RUTANEN
Kyllä sää Ile oot kunnon kaveri!
VUOKKO
Mistä sää ton sait?
Ilari nauttii saamastaan huomiosta, avaa pullon korkin.
ILARI
Emännän kaapista löysin, se oli
piilotetu posliinikoirien taakse.
Ilari ojentaa pullon Allua kohti.
ILARI (cont'd)
Ota sää Allu eka ku säähän se
vieras oot.
Allu nyökkää, ottaa pullon vastaan ja kulauttaa reippaan
juomaa kurkustaan. Hän ojentaa pullon Kertulle, joka
ottaa pienen siemauksen ja alkaa yskiä.
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21.
Allun katsoessa Kerttua hellästi, salama välähtää. Allu
sätkähtää. Rutanen ottaa pullosta kännykällä kuvaa
järvimaisemaa vasten. Hän juo pitkän kulauksen.
RUTANEN
Ah, on kyllä vitun hyvät aromit.
Ilari, sä oot kyllä huippuäijä.
Maaseudun tulevaisuus, se sää oot.
Ilari nyökyttelee rehvakkaana. Silloin Kerttu potkaisee
reinot jalastaan ja katsoo Allua.
KERTTU
Allu, uisiksää mun kaa rantaan?
Allu yllättyy-ALLU
En... mä uin vaan hengenpelastustarkotuksessa. Hyppään sit perään
jos sulle tulee hätä.
KERTTU
(ihan sama)
No mites Ripe? Kisa rantaan?
Kerttu on jo menossa laidan yli. Ripe on yllättynyt mutta
ei halua hävitä, ottaa taskuistaan kännykän ja avaimet,
sysää ne Ilarille.
Kerttu hyppää jo veteen loiskahduksen saattelemana ja
vene keinahtaa. Ripe tekee saman perässä huudahtaen.
RUTANEN
Ei keinuteta venettä!
Allu katsoo kun Kerttu nousee pärskien pintaan. Hänen
katseensa kohtaa Allun, suupielessä käy taas
hymyntapainen. Allua alkaa naurattaa.
Sitten Kerttu huomaa, että Ripe on uinut jo pidemmälle ja
lähtee vauhdikkaasti perään. Kisa on käynnissä.
222

EXT. PIRTTIJÄRVEN RANTA - MYÖHEMMIN
Vene on rannassa ja nuoret istuvat kyhäämänsä nuotion
ympärillä. Ilari ja Ripe heittelevät parin metrin päästä
nuotioon käpyjä, huutaen jos jompikumpi osuu, mitä ei
juurikaan tapahdu.
Rutanen juo jallun viimeiset pisarat. Allu katsoo nuotion
loimussa vieressään istuvaa läpimärkää Kerttua, jolla on
harteillaan Allun nahkatakki.
Paleleeko?

ALLU
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22.
Kerttu katsoo Allua silmäkulmastaan.
KERTTU
Sun takki on typerän mallinen
mutta lämmin.
Kerttu kääntää katseensa takaisin nuotioon, haukottelee.
Allu hymyilee.
KERTTU
Ekkö sää osaa uida vai pelottiko
vaan?
Allu pohtii vastaustaan. Muut kuuntelevat odottaen.
ALLU
Osaan mä uida. Mut mä en oo
sekasin.
KERTTU
Kyllä sää vähän sekasin taidat
olla.
Allu ja Kerttu katsovat toisiaan tajuamatta, että kaikki
muutkin katsovat nyt heitä.
Huomion puutteesta ärsyyntynyt Vuokko nousee pystyyn.
VUOKKO
Aletaan piilosta nii lämmetään!
Mää voin ettiä!
(nostaa kädet
silmilleen)
Mää lasken sadasta alaspäin.
Sata...
Allu tuijottaa Vuokkoa epäuskoisena ja sen jälkeen Ripeä,
Ilaria ja Rutasta, jotka ovat jo ponkaisseet pystyyn ja
lähteneet etsimään hyviä piiloja.
ALLU
Siis vittu piilosta? Ootteko-Allun lause katkeaa, kun Kerttu kiskoo hänet ylös. Allu
katsoo Kerttua hämmentyneenä, tämä tarttuu Allun käteen
ja hymyilee ilkikurisesti.
Allun silmät syttyvät: hän tajuaa homman juonen. Kerttu
pinkaisee hihittäen juoksuun ja vetää innostuneen,
kompuroivan Allun perässään metsään.
Oksat suhisevat ohi Allun kasvojen hänen seuratessaan
Kertun heiluvia, puoliksi märkiä hiuksia.
LEIKKAUS:
LOPPUTEKSTIT

